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Všetky puzzle 
na tejto strane

sú vyrobené
z dreva

Vkladacie puzzle 
Mamičky a detičky
Drevené puzzle na precvičenie jemnej 
motoriky. Rozmer: 21 x 21 x 2,4 cm.
Veková kategória: 1+

1. DJ01054 - Džungľa 11,90 €

2. DJ01053 - Farma 11,90 €

Vkladacie puzzle
Drevené puzzle s tematikou zvierat a ich 
mláďat na precvičenie jemnej motoriky. 
Rozmer: 21 x 21 x 2 cm.
Veková kategória: 1+

DJ01061 - Rodina na farme 11,90 €

DJ01062 - Rodina v džungli 11,90 €

DJ01049 11,90 €

Vkladacie puzzle 
Čo jedia?
 - Zvieratká 2
Drevené puzzle na precvičenie jemnej motoriky. 
Rozmer: 21 x 21 x 1 cm.
Veková kategória: 1+

DV25515 7,00 €

Čierno-biele puzzle - Zvieratká 2 
Drevená hračka, ktorá precvičuje jemnú 
motoriku rúk. Pri hre deti spoznávajú 
farby a tvary. Balenie obsahuje 4 puzzle 
a podložku. 
Rozmer balenia: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Veková kategória: 1+

GO57702 7,80 €

Vkladacie puzzle - Traktor 
Drevené vkladacie puzzle, obsahuje 6 dielov.
Rozmer: 20 x 20 x 2,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

Vkladačka
8 - dielna drevená skladačka.
Rozmer: 30 x 21 x 2,4 cm.
Veková kategória: 1+

GO57407 - Automechanik 7,90 €

GO57406 - Stavbár 7,90 €

GO57405 - Opravár 7,90 €

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   650 9. 8. 2021   11:06:05



651

2

1

1

2

KUSY

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

Vkladacie dotykové puzzle
Drevené, 3 - dielne vkladacie puzzle v prevedení 
na podporu rozvoja hmatového vnímania. 
Rozmer: 30 x 12 x 1,5 cm. 
Veková kategória: 2+

1. NA330098 - Farma 17,90 €

2. NA330134 - Na vode 17,90 €

Vkladacie puzzle s pozadím 
Drevené puzzle rozvíja jemnú motoriku a fantáziu. 
Pod každým dielikom s otvorom sa niečo skrýva. 
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

GO57473 - Záhrada (8 dielne) 8,50 €

GO57474 - Ulica (7 dielne) 8,50 €

PP0611 10,50 €

Vkladacie puzzle - Zvieratká 
Obsahuje: 4 skladačky, 16 kruhov rôznych 
veľkostí, 8 skrutiek, 8 podložiek a 8 matíc, 
príručku Play Montessori.
Veková kategória: 3+ 

Puzzle pre najmenších
Drevené 4-dielne puzzle pre najmenších.
Rozmer: 15 x 15 x 0,8 cm.
Veková kategória: 1+

1. BN16115 - Máša a medveď 1 3,00 €

2. BN16119 - Máša a medveď 2 3,00 €

TZ24009  15,90 € 

Vkladacia skladačka 
- Zvieratká z farmy
Obsahuje 8 dielikov. Vyrobené z kvalitného 
dreva. Rozmer: 40 x 20 cm.

POSLEDNÉ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   651 9. 8. 2021   11:06:13



652
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

 P
u

zz
le

 -
 V

kl
a

d
a

c
ie

 p
u

zz
le

Vkladacia skladačka
Vďaka otvoru na spodnej strane vkladacej dosky 
deti dieliky jednoducho vyberú a zistia, čo sa pod 
nimi skrýva. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 37 x 28,8 cm.
Veková kategória: 3+

TF31305 - Zvieratká na farme (7 dielikov) 4,60 €

TF31306 - Život na farme (7 dielikov) 4,60 €

TF31307 - Lesné zvieratká (7 dielikov) 4,60 €

TF31308 - Exotické zvieratká (7 dielikov) 4,60 €

TF31309 - Morský svet (7 dielikov) 4,60 €

TF31304 - Číslice (10 dielikov) 4,60 €

RO2203447 17,80 €

Vkladacia skladačka - Doplňte zvieratká
Drevená skladačka zobrazuje 6 rôznych zvieratiek 
rozdelených na dve polovice dielikov, ktoré je potrebné spojiť, 
aby sa zhodovali. Balenie obsahuje 12 polovíc (6 zvieratiek 
v celku). Aktivita podporuje jemnú motoriku, sústredenosť, 
rozlišovanie a pomenovanie jednotlivých zvieratiek. 
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

RO2203448 17,80 €

Vkladacia skladačka - Doplňte smajlíky
Drevená skladačka zobrazuje 4 rôzne smajlíky zložené 
z dvoch polovíc, ktoré je potrebné spojiť, aby vytvorili 
konkrétnu emóciu. Balenie obsahuje 8 dielikov 
(4 smajlíky v celku). Aktivita podporuje jemnú motoriku, 
sústredenosť, pomenovanie, vyjadrenie a napodobňovanie 
jednotlivých emócií. Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

WY91808 14,00 €

Pečiatková vkladačka - Písmenká
Vkladačka obsahuje 26 pečiatok a podušku s 
farbou. Hru možno využiť ako klasickú skladačku, aj 
ako pečiatky zároveň. Deti trénujú jemnú motoriku, 
logické myslenie a takisto spoznávajú písmenká.
Rozmer: 30 x 30 x 0,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

Pečiatková vkladačka 
Dieťa sa podľa obrysov a tvaru snaží nájsť správny 
obrázok a umiestniť ho do správneho otvoru. Po 
otlačení pečiatky si deti môžu obrázok vymaľovať 
pastelkami alebo fixami. Vkladačka podporuje 
rozvoj jemnej motoriky a logického myslenia. 
Balenie obsahuje 9 pečiatok a podušku s farbou.
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 2+

WY91184 - Domáce zvieratká 9,80 €

WY91185 - Divé zvieratká 9,80 €
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DV21026 12,50 €

Priraďovacie puzzle - Ovocie
Drevené puzzle precvičuje jemnú motoriku, 
koncentráciu a logické myslenie.
Rozmer: 30 x 22,5 x 2,1 cm.
Veková kategória: 1+ 

DV21027 12,50 €

Priraďovacie puzzle - Zelenina
Drevené puzzle precvičuje jemnú motoriku, 
koncentráciu a logické myslenie.
Rozmer: 30 x 22,5 x 2,1 cm.
Veková kategória: 1+ 

DV21015 7,50 €

Priraďovacie puzzle - ZOO
Pre toto vkladacie puzzle je charakteristická hrúbka použitého 
materiálu - dreva 2 cm. Deťom to zjednodušuje úchop dielikov 
a bezpečnosť. Deti sa učia, aké zvieratká žijú v ZOO, zároveň 
trénujú jemnú motoriku. Rozmer: 33 x 8 x 2 cm.
Veková kategória: 2+ 

LL20836 29,50 €

Montessori - Môj domček 
Zoraďte všetky dieliky a umiestnite ich späť do 
domčeka, presne tam kam patria. Hrou sa deti 
naučia rozoznať a roztriediť jednotlivé dieliky, 
určiť ich tvar a umiestniť na správne miesto.
Rozmer balenia: 28,5 x 25,5 x 6,1 cm.
Veková kategória: 2+ 

Skladačka
Skladačka obsahuje 9 zvieratiek. Každé 
zvieratko je rozdelené na dve časti. Úlohou 
dieťaťa je nájsť a priradiť prislúchajúcu druhú 
časť. Obsahuje 18 ks.
Rozmer: 22,5 x 22,5 cm.
Veková kategória: 2+

WY91104 - Zvieracie hlavičky 1 5,00 €

WY90312 - Zvieracie hlavičky 2 5,00 €

LL20188 40,50 €

Hmatové puzzle - Zvieratká 
Deti si okrem zostavovania 6 veľkých 
2-dielnych puzzle precvičia aj zmyslové 
vnímanie vyhľadávaním špeciálnych kartičiek, 
z ktorých každá patrí k inému zvieratku. Hra 
podporuje rozvoj hmatu, jemnej motoriky a 
zmyslovej koordinácie.
Rozmer balenia: 28,5 x 25,5 x 6,1 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO57433 8,90 €

Vkladacie dotykové puzzle - Zvieratká 
Drevené puzzle. Obsahuje 4 diely.
Rozmer: 21 x 21 x 1,8 cm.
Veková kategória: 1+ 

POSLEDNÉ
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Hmatové puzzle
Puzzle obsahuje 20 dielov.
Rozmer: 65 x 50 cm.
Veková kategória: 3+

1. LU02772J - Život na farme 21,50 €

2. LU02773J - Život na ľade 21,50 €

3. LU02774J - Život v ZOO 21,50 €

DJ07117 15,50 €

Hmatové puzzle 
Jedinečné puzzle s tématikou farmy precvičuje 
pozorovacie schopnosti a hmatové vnímanie. 
Balenie obsahuje 12 dielikov. 
Rozmer: 70 x 50 cm.
Veková kategória: 3+ 

BN88116 4,25 €

Vkladacia skladačka - Zvieratká 5
Drevené farebné puzzle s vyberateľnými 
zvieratkami. Rovnaký obrázok ostane aj po jeho 
vybratí. Dieťa sa naučí rozlišovať jednotlivé druhy 
zvieratiek a farby a precvičí si jemnú motoriku. 
Skladačka obsahuje 11 dielikov. 
Rozmer: 30 x 22,5 x 1,6 cm. 
Veková kategória: 1+ 
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GO57953  8,60 €

Vkladacia skladačka 
Podmorský svet 
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

GO57829 8,60 €

Zvieratká z Afriky
Rozmer: 30 x 21 cm. 
Veková kategória: 1+

GO57873  8,60 €

Vkladacia skladačka 
Zvieratká 3
Rozmer: 30 x 21 cm. 
Veková kategória: 1+

GO57838 8,60 €

Malé zvieratká
Rozmer: 30 x 21 cm. 
Veková kategória: 1+

BN88073  12,90 €

Vkladacia skladačka
Sedliacky dvor 
Extra veľké puzzle.
Obsahuje 32 dielov. 
Rozmer: 45 x 35 cm.
Veková kategória: 3+

PP31599 25,90 €

Magnetické puzzle s tabuľou
Vkladacie puzzle na jednej strane a magnetická 
tabuľa s motívom krajiny na druhej.
Veková kategória: 1+ 

LE7195 21,50 €

Vkladacie puzzle MAXI
- Farma
Drevené vkladacie puzzle 
s úchytom pre ľahšie uchopenie. 
Obsahuje 32 dielikov.
Rozmer: 44 x 34 x 2 cm.
Veková kategória: 1+
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GO57891  6,50 €

Puzzle Mullerova farma
Puzzle 24 ks. 
Rozmer: 30 x 20 cm.
Veková kategória: 3+

Všetky puzzle na 
tejto strane
sú vyrobené

z dreva

GO57996  8,60 €

Vkladacia skladačka 
Dopravné prostriedky 
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

GO57907  8,60 € 

Vkladacia skladačka 
Požiarnici 
Rozmer: 30 x 21 cm. 
Veková kategória: 1+

MD19890 20,50 €

Vkladačka - Rôzne zvieratká
Drevené kúsky so zvieratkami sa vkladajú do 
obojstrannej obrázkovej drevenej dosky. Doska má 
motív safari, podmorský, farmársky a lesný svet. 
16 drevených zvieratiek sa vkladá do správnej 
dosky. Rozmer balenia: 34 x 28,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

Vkladacie puzzle 
Drevené vkladacie puzzle s úchytom pre ľahšie uchopenie. Rôzne motívy.
Rozmer: 30 x 22 x 15 cm.
Veková kategória: 1+

LE11500 - Na farme (9 dielikov) 9,80 €

LE11499 - Lesné zvieratká (9 dielikov) 9,80 €

LE11501 - Rodina (9 dielikov) 9,80 €

LE11503 - Dopravné prostriedky (9 dielikov) 9,80 €

LE11502 - Každodenné predmety (10 dielikov) 9,80 €

Vkladacie puzzle
Drevené puzzle obsahuje 12 dielov.
Rozmer: 27,5 x 27,5 x 1 cm.
Veková kategória: 2+

GO57438 - Dopravné prostriedky 7,50 €

GO57439 - Stavebné vozidlá 7,50 €

GO57430 - Farma 7,50 €
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Zvukové vkladačky
1. MD10732 - Hudobné nástroje 19,50 €

2. MD10727 - Zvieratká zo ZOO 19,50 €

3. MD10726 - Domáce zvieratká 19,50 €

4. MD10730 - Domáci miláčikovia 19,50 €

5. MD10725 - Dopravné prostriedky 19,50 €

6. MD10733 - Pracovné náradie 19,50 €

Zvukové vkladačky
Drevené vkladačky slúžia na precvičovanie jemnej motoriky. Tieto sú však obohatené 

aj o zvuk. Dieťa po vložení správneho tvaru začuje zvuk, ktorý vydáva daný nástroj, zvieratko, 
alebo dopravný prostriedok. To obohacuje jeho slovnú zásobu aj všeobecnú orientáciu.

Rozmer dosky na vkladanie je 30 x 22 cm a každá vkladačka obsahuje 8 dielov 
(MD10731 - Požiarnícke auto - obsahuje 9 dielov).

Veková kategória: 2+

Zvukové vkladačky
Drevené vkladačky slúžia na precvičovanie 
jemnej motoriky. Tieto sú však obohatené 
aj o zvuk. Dieťa po vložení správneho tvaru 
začuje zvuk. To obohacuje jeho slovnú 
zásobu, aj všeobecnú orientáciu. Rozmer 
dosky na vkladanie je 30 x 22 cm a každá 
vkladačka obsahuje 8 dielov.
Veková kategória: 2+

MD10734 - Doma 19,50 €

MD10736 - Požiarna stanica 19,50 €

MD42800 - Farma 19,50 €

WY90331 15,00 €

Zvuková vkladačka - Dopravné prostriedky
5 dopravných prostriedkov vydáva po vložení 
charakteristický zvuk. Hra podporuje koordináciu ruka-oko, 
jemnú motoriku a fantáziu dieťaťa.
Rozmer: 27 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

WY90323 15,00 €

Zvuková vkladačka - Zvieratká v záhrade
Vkladačka obsahuje 6 dielov. Deti môžu vkladať zvieratká 
do vopred určených pozícií a po stlačení zvieratka na 
strane vkladačky zistia aký zvuk zvieratko vydáva.
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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GO57849  8,60 € 

Kruh
29 dielov. 
Priemer puzzle: 24 cm.
Veková kategória: 4+

RO2203444 17,80 €

Vkladacie puzzle - Dúhový kruh
Drevené pestrofarebné puzzle predstavujúce 
farby dúhy. Zamerané na rozvoj jemnej 
motoriky a na precvičenie farieb. Cieľom 
je správne priradiť trojuholník k príslušnej 
farbe. Obsahuje 16 dielikov.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2203442 17,80 €

Vkladacie puzzle - Farebné bublinky 
Drevená vkladačka precvičuje jemnú motoriku rúk. 
Deti počas hry spoznávajú a rozoznávajú farby 
a rozlišujú veľkosti bubliniek. Balenie obsahuje 
10 dielikov. Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO57551 6,80 €

Vkladacie puzzle - Lokomotíva 
Puzzle obsahuje 5 dielikov.
Rozmer: 21 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

GO57699 8,50 €

Kruhové puzzle - Farby 
Obsahuje 31 drevených dielov.
Priemer: 23,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

OT296 12,00 €

Puzzle pre najmenších 
- Kúzelné obrázky
Sada 6 ks puzzle sa skladá z 
2 veľkých dielikov, vhodných 
aj pre najmenšie deti.Rozmer 
zloženého puzzle: 15 x 12 cm. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 8 cm. 
Veková kategória: 1+

GO57895 18,90 €

Zvukové puzzle Domáce zvieratá 
Drevené puzzle s motívom domácich zvierat. 
Zvieratká pri vložení vydávajú zvuky.
Rozmer: 29,7 x 21,5 x 1,6 cm.
Veková kategória: 1+ 

DJ01708 23,50 €

Zvuková skladačka - Safari 
Zábavná skladačka so zvieratkami, ktorá vydáva pre nich 
charakteristické zvuky. Úchytky uľahčujú uchopenie dielikov. 
Rozmer: 28,5 x 21 x 1,5 cm. Veková kategória: 1+

POSLEDNÉ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   658 9. 8. 2021   11:06:55



659

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

LE10525 25,00 €

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

RO2203066 24,50 €

Vkladacie puzzle - Číselná zhoda
Drevené vkladacie puzzle obsahuje 10 farebných 
dielikov s číslami, ktoré sa počtom zhodujú s príslušným 
obrázkom. Cieľom aktivity je podporiť u detí myslenie, 
počítanie, sústredenosť a jemnú motoriku. Farebne 
odlíšené dieliky napomáhajú rozlišovať farby a zvýšiť 
slovnú zásobu pomenovaním a odlíšením jednotlivých 
obrázkov s cieľom správne priradiť číslo. 
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm. Veková kategória: 5+ 

RO2203065 24,50 €

Vkladacie puzzle
- Počítajte s tučniakom
Drevené vkladacie puzzle pomáhajú zábavnou 
formou naučiť deti základy počítania do 10. 
Spočítajte s tučniakom ulovené rybičky a vytvorte 
zhodu s farebným puzzle dielikom. Hra podporuje 
učenie počtov, farieb, zvyšuje rozvoj jemnej motoriky 
a myslenia. Balenie obsahuje 10 dielikov. 
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm. Veková kategória: 4+

JH50114 28,50 €

Vkladacie puzzle - Chrobáčik
Puzzle s chrobáčikom podporuje vyriešenie úlohy, priestorové zdôvodnenie a kritické myslenie. 
Cieľom je farebne vyplniť chrobáčika podľa predlohových kartičiek. Hlavolam je vhodný aj pre 
menšie deti, pretože ich oboznamuje s jednotlivými zlomkovými časťami.
Balenie obsahuje 18 obojstranných častí, podložku s chrobáčikom a 40 predlohových kariet. 
Rozmer: 24 x 24 x 6 cm. Veková kategória: 3+

RO2203441 17,80 €

Vkladacie puzzle - Dúhové lúče
Drevená vkladačka obsahuje 12 farebných lúčov 
od najmenšieho po najväčší. Aktivita podporuje 
rozlišovanie veľkostí, rozoznávanie farieb 
a odtieňov, jemnú motoriku a sústredenosť. 
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

Puzzle v kockách
Balenie obsahuje 6 obojstranných kariet (10,5 
x 10,5 cm) a 16 plastových kociek (2,5 cm).
Veková kategória: 4+

NA330159 - Stromy 20,00 €

NA330160 - Perspektíva 20,00 €

NA330158 - Rybky 20,00 €
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Puzzle 2 v 1
Balenie obsahuje 2 puzzle, každé sa skladá zo 48 dielikov. 
Vyrobené z kartóna. Rozmer: 26,4 x 18 cm. Veková kategória: 4+

DTP81605 - Krtko 2 5,80 €

DTP81599 - Psíček a mačička 5,80 €

Drevené puzzle
20-dielne drevené puzzle.
Rozmer: 20 x 20 cm
Veková kategória: 1+

BN16114 - Máša a medveď 1 5,00 €

BN16118 - Máša a medveď 2 5,00 €

OT291 17,00 €

Priatelia - jednorožci, puzzle
Obsahuje 50 dielikov. Zadná strana 
krabice zahŕňa rôzne diskusné body.
Rozmer balenia: 25 x 19 x 8,5 cm.
Rozmer zloženého puzzle: 61 x 42 cm.
Veková kategória: 3+

GO57808 6,60 € 
Puzzle - Zoo
Spolu 24 dielikov. Rozmer: 30 x 20 cm.
Veková kategória: 3+

GO57890 6,50 €

Puzzle - Mláďatká
Spolu 24 ks. Rozmer: 30 x 20 cm.
Veková kategória: 3+

GO57892  10,00 €

Afrika 
48 kúskov. Rozmer: 40 x 30 cm.
Veková kategória: 3+

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   660 9. 8. 2021   11:07:10



661

ZŠ

KUSY

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

BE16210 29,90 €

Veľké podlahové puzzle - Objavuj les 
Objavné puzzle s tematikou lesa sa skladá 
zo 4 individuálnych obrázkov, ktoré sa dajú spojiť 
do jedného dlhého puzzle. Balenie obsahuje 
40 dielikov. Rozmer: 120 x 14,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

AK50524 33,50 €

Sada objavných puzzle
4 Ročné obdobia (24 dielne) 
Balenie obsahuje 4 puzzle na precvičenie 
pozorovacích schopností a slovnej zásoby. 
Dieliky z mäkkej peny sa vkladajú na plastovy 
podklad.
Rozmer: 33 x 24 cm.
Veková kategória: 3+

OT272  17,20 €

Objavné puzzle - v praveku
Po zložení tohto puzzle objavujte dávny 
svet vyhľadávaním pravekých tvorov 
a rastlín. Obsahuje 150 dielikov. 
Vyrobené z kartónu. 
Rozmer puzzle: 60,5 x 41 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

DJ07591 11,20 €

Objavné puzzle - Farma 
Obsahuje 35 dielikov.
Rozmer: 61 x 38 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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Objavné puzzle
70 dielikové puzzle, pričom úlohou nie je puzzle iba 
poskladať, ale tiež nájsť všetky obrázky, ktoré 
sú ilustrované na okraji puzzle. Súčasťou je aj plagát, 
ktorý je možné využiť na rozličné jazykové cvičenia. 
Rozmer puzzle: 48 x 34 cm.
Veková kategória: 4+

1. WD15535 - Na návšteve v stajni 7,00 €

2. WD15537 - Na návšteve v požiarnej stanici 7,00 €

3. WD15538 - Na návšteve na stavenisku 7,00 €

Náučné puzzle
Obsahuje 49 drevených dielikov.
Rozmer rámu: 40 x 40 cm.
Veková kategória: 4+

ED90076 - Osobná hygiena 27,00 €

ED90077 - Čisté prostredie 27,00 €

Objavné puzzle - Na lúke
Náučné puzzle, s ktorým sa deti naučia spoznávať prírodu. 
Najskôr je potrebné zložiť centrálny obrázok s motívom lúky. 
Na ráme sú napísané názvy rastlín a hmyzu, ku ktorým je 
potrebné priradiť správny obrázok. Dostupné v 2 jazykových 
verziách. Obsahuje 48 dielikov. Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm.

TM24401SK - slovenská verzia 8,20 €

TM24401CZ - česká verzia 8,20 €

Objavné puzzle - V lese
Náučné puzzle, s ktorým sa deti naučia spoznávať prírodu. 
Najskôr je potrebné zložiť centrálny obrázok s motívom lesa. 
Na ráme sú napísané názvy rastlín a hmyzu, ku ktorým je 
potrebné priradiť správny obrázok. Dostupné v 2 jazykových 
verziách. Obsahuje 48 dielikov. Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm

TM24404SK - slovenská verzia 8,20 €

TM24404CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

POSLEDNÉ
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BE11020 39,90 €

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

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

TM22301SK - slovenská verzia 8,20 €

TM22301CZ - česká verzia 8,20 €

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

TM23101SK - slovenská verzia 8,20 €

TM23101CZ - česká verzia 8,20 €

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

TM22101SK - slovenská verzia 8,20 €

TM22101CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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GO57666 8,20 €

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

BE10151 29,90 €

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

aj pre

aj pre

TF15563 7,50 €

Puzzle - Mapa Slovenska 
Náučné puzzle zobrazuje mapu krajiny spolu s najväčšími 
mestami, prírodou, susednými krajinami a najznámejšími 
symbolmi krajov. Jednotlivé dieliky sú v tvare krajov. 
Puzzle obsahuje 44 dielikov.
Rozmer: 60 x 40 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

DV21048 10,20 €

Vkladacie puzzle
- Mapa Európy 
Drevená vkladačka, s ktorou sa 
deti naučia, ktoré krajiny tvoria 
Európu. Obsahuje 25 dielikov. 
Názvy krajín sú v angličtine. 
Rozmer: 30 x 38 x 0,9 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LU05504J 55,00 €

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

GO57509 13,50 €
Puzzle - Európa 
Puzzle obsahuje 35 dielov, znázorňujúcich 
farebne odlíšené štáty Európy.
Rozmer: 32 x 30 cm. 
Veková kategória: 5+

aj pre

aj pre

TZ019S 15,90 €

Kolobeh života
- Vývoj žaby 
Náučné puzzle, ktoré sa skladá 
z 10 dielikov. Vyrobené z kvalitného 
dreva. Priemer: 30 cm. 

GO57479 8,20 €

Puzzle - Cesta okolo Sveta
Preskúmajte krajiny a kontinenty 
sveta. Puzzle obsahuje 57 dielikov.
Priemer: 30 cm.
Veková kategória: 6+
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Dopravné značky
Náučné puzzle, s ktorým deti spoznajú dopravné značky 
a ich význam. Dostupné v dvoch jazykových verziách.
Obsahuje 48 dielikov. Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm.

TM22703SK - slovenská verzia 8,20 €

TM22703CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

Puzzle - Les
Náučné drevené puzzle, s ktorým deti objavujú, 
ako sa les a jeho obyvatelia menia pri zmene ročných období. 
Obsahuje 64 dielikov. Rozmer: 40 x 40 cm.
Veková kategória: 5+

1. RO2203179 - Les na jar a v lete 28,90 €

2. RO2203177 - Les na jeseň a v zime 28,90 €

GO57734 10,00 €

Puzzle v lese - Mláďatká
Ktoré zvieratá žijú v lese? Puzzle obsahuje 48 dielikov.
Rozmer: 40 x 30 cm. Veková kategória: 3+

Drevené objavné puzzle
Drevené puzzle na rozvoj predstavivosti 
a zručnosti. Obsahuje 12 dielikov pozadia 
a 3 zvieratá. Rozmer: 25 x 25 x 1 cm.
Veková kategória: 3+

DJ01814 - Farma 9,20 €

DJ01810 - Džungľa 9,20 €

TF01633 5,70 €

Náučné puzzle - Zvieratká 
Náučné puzzle oboznámi deti so svetom 
zvierat. Je určené pre deti predškolského 
veku a vyrobené z tvrdého kartónu V balení je 
28 dielikov. Rozmer: 28,7 x 19,2 x 3,9 cm.
Veková kategória: 3+

GO57582 10,00 €

Puzzle - Preskúmaj prírodu 
Puzzle obsahuje 96 dielikov.
Rozmer: 40 x 30 cm.
Veková kategória: 3+
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TM21123 8,20 €

Život na farme
Krásne farebné puzzle, na 
ktorom deti nájdu zvieratká 
žijúce na farme - ovečky, 
prasiatka, kačičky, koník, 
kravičky a iné. Obsahuje 
23 dielikov. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21117 8,20 €

Život v lese
Krásne farebné puzzle, na 
ktorom deti nájdu rôzne druhy 
zvierat žijúcich v lesoch - srnky, 
jelene, vtáčiky, motýle, ježko 
a iné. Obsahuje 40 dielikov. 
Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21124 8,20 €

Život v džungli
Nádherné farebné puzzle so zvieratami žijúcimi v džungli. 
Obsahuje 20 dielikov. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21111 8,20 €

Život na ľade
Nádherné farebné puzzle, na 
ktorom deti spoznajú zvieratá 
žijúce na ľadovcoch a v ľadovom 
mori - ľadové medvede, tulene, 
mrože, ryby a iné. Obsahuje 
75 dielikov. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21119 8,20 €

Život na vode a pod vodou
Krásne farebné puzzle, na ktorom deti spo-
znajú zvieratá žijúce pod vodou a v okolí vody. 
- ryby, vtáky, hmyz a iné. Obsahuje 50 dielikov. 
Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. Nádherné!

Pestré!
Naučné!

Drevené puzzle - Nad a pod 
Krásne drevené puzzle, na ktorom deti uvidia, čo žije 
pod zemou alebo pod hladinou. Dieliky sú uložené 
v drevenom ráme.
Rozmer: 40 x 28 cm.
Veková kategória: 3+

1. ED523373 - V lese (35 dielikov) 21,00 €

2. ED523376 - V mori (28 dielikov) 21,00 €
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    Nádherné!
   Pestré!
Naučné!

OT332 11,90 €

Puzzle hľadaj a nájdi - Tvary 
Puzzle zoznamuje deti so základnými tvarmi 
aj v anglickom jazyku a rozvíja priraďovacie 
a pozorovacie schopnosti. Obsahuje 2 puzzle 
obrázky pozostávajúce z 12 dielikov.
Rozmer poskladaného puzzle: 21 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT333 11,90 €

Puzzle hľadaj a nájdi - Farby 
Puzzle zoznamuje deti s farbami 
aj v anglickom jazyku a rozvíja priraďovacie 
a pozorovacie schopnosti. Obsahuje 2 puzzle 
obrázky pozostávajúce z 15 dielikov.
Rozmer poskladaného puzzle: 21 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT292 12,00 €

Moje prvé puzzle - Farma
Sada 2 ks puzzle sa skladá z 12 dielikov, 
vhodných aj pre najmenšie deti.
Rozmer zloženého puzzle: 21 x 29,7 cm. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 8 cm. 
Veková kategória:: 2+

OT293 12,00 €

Moje prvé puzzle - Džungľa
Sada 2 ks puzzle sa skladá z 12 dielikov, 
vhodných aj pre najmenšie deti.
Rozmer zloženého puzzle: 21 x 29,7 cm. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 8 cm. 
Veková kategória: 2+

OT294 17,00 €

Podmorská zábava - puzzle
Podlahové puzzle obsahuje 15 dielikov.
Rozmer zloženého puzzle: 62 x 42 cm. 
Rozmer balenia: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Veková kategória: 2+

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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DJ01258 11,90 €

Vkladačka KUK - Krokodíl
Pestrofarebné drevené puzzle 
so 6 zvieratkami. Každé zvieratko 
je rozdelené na dve časti takže treba 
nielen nájsť pre neho správne miesto, 
ale aj prislúchajúcu druhú časť. 
Rozmer: 31 x 22 x 2,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

    Nádherné!
   Pestré!
Naučné!

GO57807 16,50 € 
Zvieratká
Sada 6-tich 24 dielnych skladačiek.
Rozmer: 19,5 x 15 cm.
Veková kategória: 3+

AK50200 18,50 €

Sada netradičných puzzle so zvieratkami 
Balenie obsahuje 9 puzzle v 3 rôznych témach zvieracej 
ríše s rôznym stupňom náročnosti (3, 4 alebo 6 dielne). 
Vyrobené z tvrdého kartónu. 
Rozmer 1 puzzle: 21,5 x 15,5 cm.
Rozmer balenia: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

3 dieliky puzzle 4 dieliky puzzle 6 dielikov puzzle

POSLEDNÉ
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Vyrobené z pevného, 
extra hrubého, ohybného 

a umývateľného plastu

DJ01662 17,90 €

Strom na cvoky 
Roztomilé drevené puzzle s klipmi. Obsahuje 
8 vzorových kariet, podľa ktorých môže dieťa 
umiestňovať puzzle a trénovať tak nielen jemnú 
motoriku, ale aj pozornosť.
Rozmer: 23 x 23 x 4 cm.
Veková kategória: 2+

PP0230 27,50 €

Magnetické puzzle - Farma
Obojstranné magnetické puzzle pre 
najmenších. Jednu stranu tabuľky tvorí 
12 zvieratiek, ktoré je možno magneticky 
upevniť do vlastných obrysov. Druhá strana 
magnetickej tabuľky slúži ako pozadie pre 
zvieratká, ktoré je možné na ňu umiestniť.
Veková kategória: 2+ 

MI35231 10,90 €

Flexi puzzle - Dopravné prostriedky 
Veľké dieliky sú vyrobené z ohybného, odolného 
a umývateľného plastu. Balenie obsahuje 6 rôznych 
puzzle, z ktorých každé sa skladá z 2 až 4 dielikov. 
Spolu sada obsahuje 18 dielikov.
Rozmer poskladaného tvaru: 10 x 10 cm.
Veková kategória: 2+

GO57790 7,50 €

Kruhové puzzle - Zvieratká sveta 
Obsahuje 27 drevených dielov.
Priemer: 30,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57437 7,80 €

Puzzle XXL - Pyramída zvieratiek 
17 - dielne z tvrdého, odolného kartónu.
Rozmer: 28,3 x 50,6 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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DE14260 14,50 €

Magnetické puzzle - Dino 
Balenie obsahuje magnetickú tabuľku s podstavcom 
a 44 drevených magnetických dielikov, pomocou 
ktorých si deti môžu poskladať rozmanitých 
dinosaurov. Rozmer tabuľky: 31 x 16,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Magnetické puzzle
Každý motív sa skladá z niekoľkých magnetických 
dielikov. Puzzle dieliky z brezovej preglejky sú potlačené 
z oboch strán. Jedna téma obsahuje 6 rôznych puzzle. 
Uložené v praktickej drevenej krabici. 
Materiál: brezová preglejka, magnet.
Rozmer balenia: 5 x 20 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

EPL120671 - Doprava 80,00 €

EPL120672 - Vtáci 80,00 €

EPL120673 - Divé zvieratá 80,00 €

EPL120674 - Domáce zvieratá 80,00 €

EPL120675 - Morské zvieratá 80,00 €

DJ06211 4,90 €

Drevené paličkové puzzle
Každý obrázok sa skladá zo 6 vodorovných 
doštičiek, ktoré sa vkladajú do rámika. Balenie 
obsahuje 6 rámčekov a 36 ks paličiek.
Rozmer: 11 x 11 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Baby puzzle
Puzzle pre najmenšie deti so žiarivými farbami, jednoduchým 
dizajnom a veľkými kusmi. Skladačka rozvíja manuálnu zručnosť 
dieťaťa a rozširuje znalosti o svete.
Balenie obsahuje puzzle rozdelené na 2, 3, 4, 5 alebo 6 dielikov.
Hrúbka puzzle: 4 mm.
Rozmer balenia: 27 x 18,7 x 6,2 cm.
Veková kategória: 1+, 2+

1. WD36074 - Domáci miláčikovia (1+) 6,20 €

2. WD36075 - Dopravné prostriedky (1+) 6,20 €

3. WD36070 - Zvieratká z farmy (2+) 6,20 €

4. WD36073 - Zvieratká zo safari (2+) 6,20 €

5. WD36077 - Zvieratká z lesa (2+) 6,20 €

6. WD36071 - Zásahové vozidlá (2+) 6,20 €

BABY Puzzle
V každom balení sa nachádza 6 puzzle, ktoré 
sa skladajú z rôzneho počtu dielikov. Puzzle 
je vďaka svojej veľkosti a jednoduchosti 
vhodné aj pre najmenšie deti.
Rozmer balenia: 33 x 24 x 4 cm.
Veková kategória: 2+

1. DH63502 - Dopravné prostriedky 6,90 €

2. DH63516 - Domáce zvieratká 6,90 €
3. DH63507 - Divé zvieratká 6,90 €
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GO57700 14,90 €

Drevené puzzle, 6 ks 
Každé puzzle obsahuje 24 dielov.
Rozmer: 19,3 x 15 x 0,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57415 9,80 €

Puzzle - Zvieratká 
Každé zo 6 zvieratiek sa skladá z 3 dielov. 
Puzzle je vyrobené z pevného kartónu.
Rozmer psíka: 20 x 22,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO57414 9,80 €

Puzzle - Zvieratká a ich mláďatá 
Obsahuje 25 dielikov z pevného kartónu.
Rozmer: 22,5 x 23 cm.
Veková kategória: 2+ 

Puzzle pre najmenších
Balenie obsahuje 6 skladačiek, každá obsahuje 2 dieliky.
Rozmer: cca 12 x 16 cm.
Veková kategória: 1,5+

LL3028G - Zvieratká na farme 9,90 €

LL3031G - Zvieratká v džungli 9,90 €

LL3034G - Domáci miláčikovia 9,90 €

LL3037G - Dopravné prostriedky 9,90 €
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TF90816 12,30 €

Sada na triedenie puzzle
Sada obsahuje 6 podložiek na triedenie 
dielikov puzzle podľa farby. Zjednodušuje 
skladanie a umožňuje praktické skladovanie 
a manipuláciu. Rozmer: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD13790 13,50 €

Puzzle - Domáci miláčikovia 
Puzzle v praktickej drevenej krabičke, z ktorého 
vyskladáte mačičku, psíka, zlatú rybku 
a papagája (každé puzzle má 12 dielikov)
Rozmer: 31 x 27 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD13793 13,50 €

Puzzle - Zvieratká na farme 
Puzzle v praktickej drevenej krabičke, z ktorého 
vyskladáte koníka, sliepočku, kravičku 
a prasiatko (každé puzzle má 12 dielikov).
Rozmer: 31 x 27 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57452 13,50 €

Obojstranné puzzle 
Na oboch stranách puzzle si vyskladáte iný 
obrázok.
Rozmer: 17,9 x 18 x 3,8 cm.
Veková kategória: 2+ 

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   674 9. 8. 2021   11:08:46



675

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

TJ2601 9,50 €

Vrecúška na hry a hračky 
Vrecúška je možné použiť na rozličné 
stavebnice, guľôčky, kocky alebo puzzle 
dieliky. Sada obsahuje 3 ks, ktoré je možné 
prať pri teplote 40 °C.
Rozmer: 25 x 30 cm.

GO66937 5,80 €

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

3D Puzzle
Drevené 3D puzzle.
Rozmer: 29,5 x 29,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

BN88263 - Sushi bar (28 dielikov) 20,00 €

BN88264 - Doktor (15 dielikov) 20,90 €

BN88265 - Grilovanie (34 dielikov) 18,80 €
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Biele puzzle A4
Vhodné na individuálne vytvorenie 
obrázkov pomocou farieb, pasteliek 
alebo fixiek. Zložené z 30 prvkov.
Veková kategória: 3+

EF54652 1,10 €

Namaľuj si vlastné puzzle - Štvorec 
Prázdne kartónové puzzle, ktoré si deti môžu samé 
ozdobiť. S pomocou farbičiek, voskoviek, fixiek 
alebo farieb si naň môžu nakresliť motív podľa svojej 
vlastnej fantázie. Skladá sa z 20 prázdnych, bielych 
dielikov. Rozmer: 25 x 25 x 0,3 cm. 
Veková kategória: 3+ 

EF54653 1,10 €

Namaľuj si vlastné puzzle - Domček 
Prázdne kartónové puzzle, ktoré si deti môžu samé 
ozdobiť. S pomocou farbičiek, voskoviek, fixiek 
alebo farieb si naň môžu nakresliť motív podľa svojej 
vlastnej fantázie. Skladá sa z 11 prázdnych, bielych 
dielikov. Rozmer: 16 x 22,5 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+

EF54650 1,10 €

Namaľuj si vlastné puzzle Kruh 
Prázdne kartónové puzzle, ktoré si deti môžu 
samé ozdobiť. S pomocou farbičiek, voskoviek, 
fixiek alebo farieb si naň môžu nakresliť motív 
podľa svojej vlastnej fantázie. 
Skladá sa z 9 prázdnych, bielych dielikov. 
Rozmer: priemer 28 cm, hrúbka 0,4 cm.
Veková kategória: 3+ 

Viac prázdnych 
puzzle na vyfarbenie 

nájdete na str. 963.

GO56945  13,00 € 

Skladačka Lokomotíva
Skladačka 4 vláčikov, 32 kúskov. 
Rozmer vláčika: 7,5 x 40 cm.
Veková kategória: 2+

WD90721 4,40 €

Lepidlo s hubkou na puzzle 
Lepidlo naneste na hornú časť poskladaného 
puzzle a nechajte zaschnúť. Týmto sa Vám 
jednotlivé dieliky vzájomne spoja a povrch 
ostane chránený voči prípadným nečistotám.
1 ks lepidla vydrží na cca jedno 4000 dielikové 
puzzle. Lepidlo je na báze vody.
Objem: 70 ml.

EF54651 1,10 €

Namaľuj si vlastné puzzle - Obdĺžnik
Prázdne kartónové puzzle, ktoré si deti môžu samé 
ozdobiť. S pomocou farbičiek, voskoviek, fixiek 
alebo farieb si naň môžu nakresliť motív podľa svojej 
vlastnej fantázie. Skladá sa z 12 prázdnych bielych 
dielikov. Rozmer: 21 x 30 x 0,4 cm.
Veková kategória: 3+
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DJ08150 7,00 €

Vláčik s počítaním 
Veselé puzzle sa skladá z 20 dielikov. Poskladajte si 
vláčik a precvičte si čísla. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer balenia: 18 x 12 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ08167 7,00 €

Puzzle - veľkosti 
Puzzle so zvieratkami, ktoré sa 
pospájajú od najväčšieho po najmenšie. 
Balenie obsahuje 10 kartónových 
dielikov. Rozmer balenia: 18 x 12 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

BN88109  5,70 € 

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

aj pre
DV21276 7,50 €

Priraďovacie puzzle
- Množstvo
Drevená vkladačka naučí deti 
rozoznávať predmety a čísla.
Rozmer: 8 x 34 x 1,6 cm.
Veková kategória: 1+ 

DV21745 15,90 €

Stonožka - puzzle s množstvom
Deti sa okrem tréningu jemnej motoriky 
a koncentrácie, učia aj postupnosť jednotlivých 
čísel. Puzzle obsahuje 10 dielikov.
Rozmer: 42,5 x 16 x 1,95 cm.
Veková kategória: 2+ 

DV21029 15,50 €

Krokodíl - puzzle s množstvom
Deti sa okrem tréningu jemnej motoriky 
a koncentrácie, učia aj postupnosť jednotlivých 
čísel. Puzzle obsahuje 10 dielikov.
Rozmer: 42,5 x 16 x 1,95 cm.
Veková kategória: 3+ 

LU02706  19,00 €

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

GO57410 8,90 €

Puzzle - Čísla 
10 - dielne drevené puzzle s číslami 
od 1 do 5.
Rozmer: 12,7 x 11 x 2,4 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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GO57672 8,60 € 

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

DJ01801 12,90 €

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

aj pre

aj pre

GO57480 8,50 €

Puzzle - Naučme sa počítať
Puzzle obsahuje 10 dielikov.
Rozmer: 30 x 15 cm.
Veková kategória: 2+

DV21535 7,00 €

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

aj pre

LL21093 14,90 €

Prvé počítanie 
Veľké výukové počítadlo určené pre hru rôznymi 
spôsobmi: deti  môžu vodorovne priraďovať 
čísla od 1 do 9  a zvisle k nim priradiť symboly 
alebo predmety s totožným počtom. Hra rozvíja 
rozpoznávanie čísel a množstva a vytvaranie 
číselných radov.
Rozmer: 18,8 x 18,8 x 6,1 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57731 7,90 €

Puzzle - Číslice 
Obsahuje 10 dielov.
Rozmer: 30 x 21 x 0,8 cm.
Veková kategória: 2+ 

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   678 9. 8. 2021   11:09:09



679

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

LE2841 17,60 €

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

LE3425 20,80 €

ABC krokodíl
Drevený farebný krokodíl ponúka 
deťom zábavu pri skladaní puzzle 
a učení abecedy.
Rozmer: 56 x 20 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+

OT231 17,00 €

Číselná ulička - puzzle
Skladačka rozvíja deťom koordináciu ruka-oko, manuálne zručnosti a takisto učí 
deti počítať od 1-10. Obsahuje 20 dielikov. Rozmer balenia: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Rozmer zloženého puzzle: 86 x 29 cm. Veková kategória: 2+

OT237 17,00 €

Veľké čísla - puzzle
Skladačka rozvíja deťom koordináciu 
ruka-oko, manuálne zručnosti a takisto 
učí deti počítať od 1-20. Zadná strana 
krabice zahŕňa rôzne diskusné body.
Balenie obsahuje 20 dielikov.
Rozmer balenia: 25 x 19 x 8,5 cm.
Rozmer zloženého puzzle: 61 x 42 cm.
Veková kategória: 3+
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AK50223 16,90 €

Sada 12 puzzle - Deti sveta 
Sada 12 ks puzzle sa skladá z 3, 4 alebo 
6 veľkých dielikov, vhodných aj pre najmenšie 
deti. Balené v praktickej krabičke.
Rozmer: 15,6 x 15,6 cm.
Veková kategória: 2+ 

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+ 

AK30245 38,50 €

Ohybné puzzle - Ľudské telo 
Zábavný spôsob, ako sa deti naučia pomenovať 
časti ľudského tela. Počas hry sa naučia veľa 
o stavbe kostí a iných orgánoch. Obsahuje tri 
veľké obojstranné puzzle z flexibilného, odolného 
a ľahko udržiavateľného materiálu. Je možné 
pripevniť ich na stenu. Výška: 49,5 cm.
Veková kategória: 3+

NA387146 48,90 €

Drevené puzzle - V škôlke, 4 ks 
Sada obsahuje 2 puzzle z 18 dielikov a 2 
puzzle z 24 dielikov.
Rozmer: 30 x 21 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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1. Puzzle „U lekára“
ED522552 - 16 dielov  15,40 € 

4. Puzzle „Požiar“ 
ED522073 - 25 dielov 15,40 €

2. Puzzle „U zubára“ 
ED522551 - 16 dielov 15,40 € 

3. Puzzle „Nehoda“ 
ED522072 - 16 dielov  15,40 € 

Tematické puzzle
Svojou veľkosťou sú určené aj pre 
najmenších škôlkarov. Sú vyrobené 
z preglejky v drevenom ráme.
Rozmer: 34 x 34 cm.
Veková kategória: 3+

Všetky puzzle 
na tejto strane

sú vyrobené
z dreva

Drevené puzzle
Puzzle obsahuje 24 dielikov.
Rozmer: 40,5 x 28,3 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+

BE12000 - Mesto 21,95 €

BE12001 - Škôlka 21,95 €

BE12002 - Trhovisko 21,95 €

BE12010 - ZOO 21,95 €
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1. Jar 
ED522623 - 25 dielikov  26,00 € 

2. Leto 
ED522624 - 36 dielikov  26,00 € 

3. Jeseň 
ED522625 - 49 dielikov  26,00 € 

4. Zima 
ED522626 - 64 dielikov  26,00 € 

Puzzle „ročné obdobia“ 
Rovnaký dom, rovnaký strom... Stále tá istá scéna 
domu a záhrady, avšak v 4 ročných obdobiach. Krásne 
puzzle ukazujúce premeny počas roku. Môžu sa tiež 
použiť pri tematických hrách na tvorenie príbehov 
súvisiacich s ročnými obdobiami. Stupeň náročnosti rastie 
s narastajúcim počtom dielikov jednotlivých puzzle. Dieliky 
puzzle sú zo 4 mm brezovej preglejky a rám z lakovaného 
dubového dreva. Rozmer: 40 x 40 cm.
Veková kategória: 3+

Jar

Jeseň

Leto

zima

Obrázok na 
vymaľovanie

Vyrobené
z dreva

AK52215 34,50 €

Sada Puzzle - Ročné obdobia 
Sada obsahuje 4 puzzle, každé zložené 
z 15 dielikov, predstavujúce obrazy jari, leta, 
jesene a zimy.
Rozmer: 29,5 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57451 7,80 €

Puzzle XL - Ročné obdobia 
16 - dielne drevené puzzle.
Rozmer: 30 x 30 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57442 7,80 €

Puzzle XXL
- Pestovanie jahôd 
49 - dielne puzzle z tvrdého, 
odolného kartónu.
Rozmer: 45 x 45 x 0,3 cm.
Veková kategória: 4+ 
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Cestujeme vlakom
Cestujeme autobusom

Cestujeme loďouCestujeme lietadlom

Vyrobené
z dreva

Vyrobené
z dreva

Obrázok na 
vymaľovanie

AK52235 34,50 €

Sada Puzzle - Cestujeme 
Sada obsahuje 4 puzzle, každé zložené 
z 35 dielikov, zobrazujú rôzne spôsoby 
cestovania. Rozmer: 29,5 x 22 cm.
Veková kategória: 5+ 

NA387202 63,50 €

Drevené puzzle - Ekológia 
Balenie obsahuje 4 puzzle vyrobené 
z lakovaného dreva. Každé sa skladá z 28 až 
35 dielikov.
Rozmer poskladaného puzzle: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT204 10,20 €

Puzzle - záchranná rota
Vyber si jednu z veselých postavičiek 
a poskladaj jej prislúchajúce vozidlo. Sada 
sa skladá z 2 alebo 3 častí. 
Rozmer spojených dielov: 14 x 11 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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LE1591 19,90 €
Puzzle Box - dopravné prostriedky 
Sada drevených puzzle s motívmi rôznych dopravných 
prostriedkov. Skladajú sa z 2 až 7 dielikov. Všetko je balené 
v drevenom boxe s vrchnákom. Rozmer boxu: 18 x 15 x 7 cm. 
Rozmer motívov: 12 x 11,5 x 0,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO56784 12,60 €

Puzzle - Vyskladaj povolanie
Hra pre deti môže mať jednoduché 
pravidlá a zároveň môže pútať 
pozornosť. Výber postavičky, ktorá 
sa má poskladať závisí od dohody 
ostatných hráčov. Už sa nemusíte 
obávať, že sa vám kocka zakotúľa 
pod stôl. Táto hra obsahuje ruletku so 
šípkou, ktorá zobrazuje tú časť dielika, 
ktorý sa má poskladať ako ďalší.
Balenie obsahuje 38 dielikov. 
Priemer rulety: 14 cm. 
Veková kategória: 3+ 

DV21225 15,50 €

Puzzle - Ľudia, ktorí nám pomáhajú
Skladačka obsahuje 6 záchranárov. Každá postava sa 
skladá z troch drevených kusov. Pomáha deťom pochopiť 
úlohu ľudí, ktorí im pomáhajú v živote. Vyrobené z vysoko 
kvalitných, zodpovedne dodávaných materiálov. Balenie 
obsahuje 18 dielov.
Rozmer: 42,5 x 16 x 2,1 cm.
Veková kategória: 1+ 

MD13792 13,50 €

Puzzle - Stavebné vozidlá 
Puzzle v praktickej drevenej krabičke, z ktorého vyskladáte miešačku, 
buldozér, tatrovku a rýpadlo (každé puzzle má 12 dielikov).
Rozmer: 31 x 27 x 1,5 cm. Veková kategória: 3+ 

MD13794 13,50 €

Puzzle - Dopravné prostriedky 
Puzzle v praktickej drevenej krabičke, z ktorého vyskladáte športové 
auto, školský autobus, vlak a hasičské auto (každé puzzle má 12 
dielikov). Rozmer: 31 x 27 x 1,5 cm. Veková kategória: 3+ 

EF54688 6,00 €

Súbor puzzle - Môj deň
Skladajte veselé a farebné obrázky z prostredia kuchyne, 
lúky, pieskoviska a police s hračkami. Súbor puzzle obsahuje 
4,6,9 a 16 dielikov. Skladaním puzzle deti rozvíjajú jemnú 
motoriku, priestorovú predstavivosť, slovnú zásobu a pamäť.
Rozmer: 18 x 4 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 
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EF54686 6,00 €

Súbor puzzle - Moja rodina
Skladajte veselé a farebné obrázky z prostredia záhrady, 
školy a ulice. Súbor puzzle obsahuje 4,12 a 16 dielikov. 
Skladaním puzzle deti rozvíjajú jemnú motoriku, 
priestorovú predstavivosť, slovnú zásobu a pamäť.
Rozmer: 18 x 4 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

EF54687 6,00 €

Súbor puzzle - Môj svet
Skladajte veselé a farebné obrázky z prostredia ordinácie, 
kuchyne a obchodu. Súbor puzzle obsahuje 4,12 a 16 
dielikov. Skladaním puzzle deti rozvíjajú jemnú motoriku, 
priestorovú predstavivosť, slovnú zásobu a pamäť.
Rozmer: 18 x 4 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE17024 22,90 €

Matka
Vysvetlenie tehotenstva a vývoja bábätka je pre dieťa často ťažko 
pochopiteľné. Toto puzzle vám preto prináša ľahkú a rýchlu formu 
zobrazenia vývoja nenarodeného dieťatka a fyzické zmeny ženy.
Puzzle obsahuje 27 kúskov. Rozmer: 29 x 14,3 x 1,9 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

BE17058 19,90 €

Puzzle - Dievča, Chlapec 
Farebné puzzle s motívom dievčatka 
a chlapca. Deti sa pri hre naučia 
správne pomenovať časti tela a tiež si 
precvičia jemnú motoriku. 
Balenie obsahuje 2 skladačky.
Rozmer: 14 x 29 x 0,7 cm.
Veková kategória: 3+ 
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aj preBE17052  37,90 €

Kolobeh života
Puzzle obsahuje 40 kúskov. 
Rozmer: 29 x 25 x 2 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.

RO2203563 31,80 €

Vrstvové puzzle - Mamička a bábätko
Drevené 4-vrstvové puzzle. Každá vrstva odkrýva, 
ako sa ženské telo mení počas tehotenstva až po 
príchod bábätka na svet. Hra podporuje motoriku 
dieťaťa  a pomáha rozvíjať kreativitu. Balenie obsahuje 
42 dielikov podľa vrstiev (4, 6, 12, 20 ks). 
Rozmer: 20 x 24,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

Vrstvové puzzle
Drevené puzzle obsahuje 12 dielikov.
Rozmer: 15 x 21 x 2,3 cm.
Veková kategória: 3+

NA332762 - Žena 25,90 €

NA332763 - Muž 25,90 €
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Vrstvové puzzle - Denné aktivity
Drevené 4 - vrstvové puzzle.
Rozmer: 20 x 20 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO57424 - 20 dielov 9,90 €

GO57566 - 46 dielov 9,90 €

BE17060 27,90 €

Vrstvové puzzle - Med 
Zlatožltá tekutina nazývaná med deťom veľmi 
chutí! Ale odkiaľ med pochádza? Pracovité 
včielky zbierajú veľké kvantá nektáru z 
kvietkov. Včelár ho potom spracuje tak, 
aby z neho deti mali chutný med. Puzzle 
umožňuje deťom porozumieť procesu výroby 
medu prostredníctvom vrstvenia jednotlivých 
obrázkov. Aktivita podporuje jazykové 
schopnosti a komunikáciu, jemnú motoriku 
a somatické vzdelávanie. 
Balenie obsahuje 28 dielikov.
Rozmer: 20,5 x 20,5 x 20 cm.
Veková kategória: 4+

RO2203542 32,50 €

Vrstvové puzzle - Životný cyklus motýľa
Vrstvové puzzle pomáha pochopiť vývojové štádium motýľa 
skladaním jednotlivých vrstiev. Balenie obsahuje 86 dielikov 
rozdelených do 4 vrstiev po 9, 16, 25 a 36 dielikov v jednotlivých 
vrstvách. Rozmer dreveného rámu: 28 x 28 cm.
Veková kategória: 5+ 

RO2203544 32,50 €

Vrstvové puzzle - Životný cyklus korytnačky
Vrstvové puzzle pomáha pochopiť vývojové štádium korytnačky 
skladaním jednotlivých vrstiev. Balenie obsahuje 86 dielikov 
rozdelených do 4 vrstiev po 9, 16, 25 a 36 dielikov v jednotlivých 
vrstvách. Rozmer dreveného rámu: 28 x 28 cm.
Veková kategória: 5+

RO2203545 32,50 €

Vrstvové puzzle - Životný cyklus lienky
Vrstvové puzzle pomáha pochopiť vývojové štádium lienky 
skladaním jednotlivých vrstiev. Balenie obsahuje 86 dielikov 
rozdelených do 4 vrstiev po 9, 16, 25 a 36 dielikov v jednotlivých 
vrstvách. Rozmer dreveného rámu: 28 x 28 cm. 
Veková kategória: 5+

RO2203546 32,50 €

Vrstvové puzzle - Životný cyklus žabky
Vrstvové puzzle pomáha pochopiť vývojové štádium žabky skladaním 
jednotlivých vrstiev. Balenie obsahuje 86 dielikov rozdelených 
do 4 vrstiev po 9, 16, 25 a 36 dielikov v jednotlivých vrstvách.  
Rozmer dreveného rámu: 28 x 28 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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2. Ryba
4 vrstvy, 11 kúskov.
Rozmer: 18 x 15 cm.

GO57897  7,50 € 

1. Motýľ
4 vrstvy, 11 kúskov.
Rozmer: 18 x 15 cm.

GO57899 7,50 € 

Viacvrstvové puzzle

BE17053  27,90 €

Vývojové štádiá - žabka
Puzzle obsahuje 28 kúskov. 
Rozmer: 20,5 x 20,5 x 2 cm.
Veková kategória: 4+

BE17055 27,90 €

Vývojové štádiá - kačička 
Puzzle obsahuje 28 kúskov. 
Rozmer: 20,5 x 20,5 x 2 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

Vrstvové puzzle - Vývojové štádiá
44 kusové drevené puzzle. Na 4 vrstvách je 
vyobrazený životný cyklus zvierat alebo rastlín.
Rozmer: 20 x 20 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO57521 - Sliepka 10,00 €

GO57522 - Strom 10,00 €

GO57523 - Motýľ 10,00 €

aj pre
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BE17054 27,90 €

Vývojové štádiá - motýlik
Puzzle obsahuje 28 kúskov.
Rozmer: 20,5 x 20,5 x 2 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

RO2203543  31,80 €

Strom
Sada 4 puzzle, ktoré sa skladajú každé 
z 9 dielov. Puzzle zobrazujú strom počas 
jednotlivých ročných období.
Rozmer: 28 x 28 cm.
Veková kategória: 5+

ED523227 27,00 €

Vrstvové puzzle - ročné obdobia
Puzzle obsahuje 28 kúskov. Každá vrstva 
zorbrazuje ročné obdobie - jar, leto, jeseň, 
zima. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 34 x 22 cm.
Veková kategória: 3+

BE17520 17,90 €

Objavné puzzle - Lúka
Čo sa skrýva pod listom? Odkrývaním jednotlivých dielikov 
dvojvrstvového puzzle deti objavujú život a na lúke. Otvor 
vo vrchnej vrstve pomáha deťom predstaviť si, čo sa ukrýva 
pod jednotlivými dielikmi. 
Rozmer: 20,5 x 20,5 x 1 cm.
Veková kategória: 4+ 
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1. Dedko 
ED522015 25,30 € 

2. Žabka
ED522013 25,30 € 

3. Sliepočka 
ED522012 25,30 € 

4. Motýľ 
ED522014 25,30 € 

aj pre

5. Vtáčik 
ED522016  25,30 € 

6. Tulipán 
ED522009 25,30 € 

7. Slnečnica 
ED522018 25,30 € 

8. Babička 
ED522011  25,30 € 

Všetky puzzle na tejto strane
sú vyrobené z dreva

aj pre

Viacvrstvové vývojové puzzle 
Skladajú sa zo štyroch vrstiev. Slúžia nielen na skladanie 
obrázkov, ale pri spojovaní dielov deti zreteľne sledujú 
aj jednotlivé vývojové stupne. Od vajíčka po sliepočku, 
od húsenice po motýľa, od dieťaťa po dedka atď. Puzzle 
sa skladajú na seba od najmenšieho po najväčší. Každá 
téma má cca 30 dielov. Všetko je vyrobené z tvrdého 
lakovaného dreva. Rám má rozmer: 24 x 24 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+
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GO57684 10,80 €

Vrstvové puzzle - 4 ročné obdobia
Krásne drevené puzzle zobrazujúce rovnakú scénu 
v 4 ročných obdobiach. Nechajte deti porozprávať príbeh 
o rodinke žijúcej na predmestí. Ako sa svet mení okolo nich 
počas roka? Puzzle obsahuje 54 dielikov. 
Rozmer: 20 x 20 cm. Veková kategória: 3+

BE17150 23,90 €

Vrstvové puzzle - 4 ročné obdobia 
Drevené puzzle obsahuje 36 dielikov.
Rozmer: 29 x 14 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

Vrstvové puzzle
Drevené puzzle obsahuje 6 dielikov.
Rozmer: 20 x 20 x 1,8 cm. 
veková kategória: 3+

NA332760 - Slnečnica  21,50 €

NA332761 - Motýľ 21,50 €

BE17043 19,90 € 
Rast zemiaka
Cesta zemiaka, ktorý je našou základnou potravinou až 
na náš stôl. Obsahuje 30 dielikov s očíslovanými zadnými 
stranami. Rozmer: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre
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BE17039  19,90 € 
Rast jabĺčka
Ako rastie jabĺčko? Pri skladaní jednotlivých 
vrstiev puzzle deťom napomôže očíslovanie 
na zadnej strane. Puzzle obsahuje 30 kúskov.
Rozmery 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

BE17040 19,90 €

Rast jahody
Ako rastie jahoda? Pri skladaní 
jednotlivých vrstiev puzzle deťom 
napomôže očíslovanie na zadnej strane. 
Puzzle obsahuje 30 kúskov. 
Rozmer: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

BE17044 19,90 € 
Rast mrkvy
Toto puzzle názorne vysvetľuje, ako sa 
dostane mrkva od zasadenia až na stôl. 
Obsahuje 30 dielikov s očíslovanými 
zadnými stranami.
Rozmer: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

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.
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BE17035  33,90 €

Požiarníci
Jednotlivé obrázky na viacvrstvovom puzzle znázorňujú 
požiarnikov v akcii pri požiari domu - od vyzváňania alarmu 
až po návrat na stanicu. Pri skladaní jednotlivých vrstiev 
puzzle pomôže deťom očíslovanie na zadnej strane. 
Puzzle obsahuje 58 kúskov. Rozmer: 29,5 x 20,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 4+

DV25587 12,00 €

Vrstvové puzzle - Svet dinosaurov
Nezvyčajne tvarované drevené puzzle plné farebných detailov. 
Balenie obsahuje 3 fantastické drevené puzzle v jednom. 
Spolu 33 ks puzzle a podložka.
Rozmer balenia: 30 x 1,5 cm.
Veková kategória: 2+

BE17061 34,95 €

Vrstvové puzzle - Doma 
Puzzle obsahuje 33 drevených dielikov. 
Niektoré dieliky v tme svietia.
Rozmer: 24,5 x 29,7 cm.
Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   693 9. 8. 2021   11:10:56



694
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

P
u

zz
le

 -
 V

rs
tv

o
vé

 p
u

zz
le

 /
 V

e
ľk

é
 p

u
zz

le

NA332918 23,50 €

Vrstvové puzzle - Matrioška 
4 vrstvy, 8 kúskov.
Rozmer: 21 x 15 x 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO57737 7,80 €

Vrstvové puzzle - Kruh
Puzzle obsahuje 21 dielikov.
Rozmer: 12 x 12 cm.
Veková kategória: 3+

Vrstvové puzzle
Drevené 4 - vrstvové puzzle.
Rozmer: 14,5 x 14,5 x 1,8 cm.
Veková kategória: 2+

BE10141 - Domčeky 14,95 €

BE10142 - Autíčka 14,95 €

Vrstvové puzzle
Obsahuje 5 drevených dielov.
Veková kategória: 2+

GO57485 - Autá ( 17,5 x 13,5 x 1,6 cm) 7,50 €

GO57704 - Vozidlá (17,5 x 13,5 x 1,8 cm) 7,50 €

GO57450 - Slony (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 7,50 €

GO57486 - Motýle (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 7,50 €

GO57449 - Medvedíky (13,5 x 17,5 x 1,7 cm) 7,50 €

GO57421 - Tvary (12 x 12 x 1,8 cm) 5,00 €
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GO57705 12,60 €

Vrstvové puzzle - Farebné tvary
Puzzle obsahuje 16 farebných dielikov. Vrstvové puzzle pomáha 
rozlišovať farby, geometrické tvary a veľkosti. Deti môžu tvary 
vkladať podľa drevenej podložky alebo si vytvoria vlastné pravidlá 
na triedenie a usporiadanie farieb a tvarov. Hra podporuje 
myslenie, koncentráciu a pomáha rozvíjať jemnú motoriku. 
Puzzle je štvorvrstvové a obsahuje 16 dielikov.
Rozmer: 20 x 20 x 1,5 cm. 
Veková kategória: 2+

BE11011 39,90 €

XXL Puzzle 4 ročné obdobia 
Puzzle dáva deťom možnosť zoznámiť sa hravou 
formou s ročnými obdobiami a zmenami počas roka. 
Deti objavujú jednotlivé mesiace a ich charakteristické 
znaky. Takto získané vedomosti potom využívajú 
v každodennom živote. Krásne farebné prevedenie 
povzbudzuje deti k rozprávaniu o vlastných zážitkoch.
Obsah balenia: 48 dielikov, 1 ručičkové hodiny.
Rozmer puzzle: priemer 49 cm x 0,6 cm.
Rozmer balenia: 30 x 21 x 10 cm. 
Veková kategória: 4+

BE11020 39,90 €

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

aj pre

aj pre

aj pre

BE11140 39,90 €

Náučné puzzle - Letisko 
Deti vkladajú obrázky do kruhu, kam príslušný 
obrázok patrí. Kartičky XXL veľkosti vytvárajú 
autentický pocit cestovania dopravným 
prostriedkom. K hre je priložené zväčšovacie 
sklo, ktorým deti môžu objavovať rôzne 
predmety. Balenie obsahuje 49 drevených dielov.
Priemer: 49 cm, hrúbka 0,6 cm.
Veková kategória: 4+ 

BE11200 39,90 €

XXL Puzzle - Objavuj svet
V strede puzzle sa nachádza kompas a malá mapa sveta 
zobrazujúca rozdielne kontinenty. Prvý okruh zobrazuje 
dve deti oblečené v tradičnom národnom oblečení pre 
každý kontinent. Druhý okruh predstavuje typické lokálne 
zvieratá, zatiaľ čo vonkajší okruh zobrazuje špecifické 
budovy a symboly významné pre daný kontinent. Každý 
okruh môže byť použitý samostatne alebo sa správne 
umiestni a vznikne veľké puzzle. 
Balenie obsahuje 45 drevených puzzle dielikov.
Rozmer puzzle: ø 49 x 0,6 cm.
Priemer dielika: 9 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

POSLEDNÉ
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BE16211 29,95 €

Podlahové puzzle - More a vesmír 
Puzzle obsahuje 45 dielov. Je možné poskladať 
3 samostatné obrázky (21 x 29,8 x 0,6 cm) alebo 
veľké puzzle (29,8 x 63 x 0,6 cm).
Veková kategória: 3+ 

NA387208 18,50 €

Maxi puzzle - Na farme 
Puzzle obsahuje 24 dielikov z pevného kartónu.
Rozmer: 67,5 x 47 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ07016 9,80 €

Kruhové puzzle - Rok
Kruhový tvar puzzle vyjadruje uzavretosť časového 
úseku roka a súčasne jeho opakovanie. Dieťaťu 
pomáha chápať plynutie času a vnímať zmeny, ktoré 
ho sprevádzajú.Obsahuje 24 dielikov.
Priemer: 58 cm.
Veková kategória: 3+ 

DV21559 14,50 €

Podlahové puzzle
- Počítanie 1 - 20
Podlahové puzzle skladajúce sa z 48 
kusov podporuje logické myslenie a 
oboznámuje deti s číslami od 1 - 20.
Rozmer: 58 x 0,5 x 40 cm.
Rozmer balenia: 27 x 6 x 29 cm.
Veková kategória: 3+ 
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EF54615 8,90 €

MAXI puzzle - ZOO 
Toto puzzle má odolné veľké dieliky, ktoré sú vhodné 
aj pre malé ručičky. Jeho skladaním si deti precvičujú 
pamäť a jemnú motoriku a zároveň spoznávajú zvieratká 
a predmety v ZOO. Navyše si môžu vymaľovať obrázok 
na zadnej strane puzzle. Skladá sa z 24 dielikov.
Rozmer: 67,5 x 47 cm.
Veková kategória: 3+ 

EF54614 8,90 €
MAXI puzzle - farma 
Toto puzzle má odolné veľké dieliky, ktoré sú 
vhodné aj pre malé ručičky. Jeho skladaním 
si deti precvičujú pamäť a jemnú motoriku 
a zároveň spoznávajú zvieratká a predmety 
na farme. Navyše si môžu vymaľovať 
obrázok na zadnej strane puzzle. Skladá sa 
z 24 dielikov. Rozmer: 67,5 x 47 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE11012 39,90 €

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

aj pre

BE11170 39,90 €

XXL Puzzle - Detektív 
48 dielne puzzle vedia naraz skúmať 4 deti. 
Vďaka červenému plexisklu v strede obrázku 
vidia stopy, podľa ktorých vedia rozlúštiť 
rôzne záhady.
Priemer: 49 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN70812 19,00 €

Kruh - Rok 
17-dielny kruh podľa Montessoriho spôsobu, vyrobený 
z MDF. Prvky okolo Slnka predstavujú ročné obdobia. V 
ročnom kruhu Montessori je priradenie farieb stanovené 
takto: zima (modrá), jar (zelená), leto (žltá), jeseň 
(červená). 12 vonkajších segmentov kruhu predstavuje 
mesiace. Odporúčame natriet MDF akrylom.
Rozmer: Ø 70 cm. Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ
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OT286 24,20 €

Veľké podlahové puzzle - Na ceste 
Jednotlivé dieliky sa dajú rôzne kombinovať a spájať, takže za každým si 
deti môžu poskladať inú trasu. Potom už stačí len zobrať svoje obľúbené 
autíčko a cesta mestom môže začať. Balenie obsahuje 20 dielikov 
s rozmerom 22 x 18 cm. Rozmery balenia: 30,5 x 26 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT289 23,50 €

Veľké podlahové puzzle - Železnica 
Veľké podlahové puzzle na vybudovanie vlastnej 
železničnej trate. Skladá sa z 26 častí. Je možné 
kombinovať s ostatnými podlahovými puzzle 
skladačkami. Rozmer: 30,5 x 26 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT224  17,20 €

Veľké podlahové puzzle - traktor
Poskladajte kúsky puzzle, aby ste získali žiarivý 
červený traktor. Obsahuje 25 dielikov.
Rozmer: 62 x 41 cm. Veková kategória: 3+

OT258  17,20 €

Veľké podlahové puzzle - požiarnické auto
Po poskladaní tohto veľkého červeného požiarnického auta 
uvidíte veselých požiarnikov, pripravujúcich sa na prácu. 
Obsahuje 20 dielikov. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer: 53 x 42 cm. Veková kategória: 3+

OT249  17,20 €

Veľké podlahové puzzle - autobus
Žiarivé puzzle s množstvom zaujímavých cestujúcich. 
Poskladajte puzzle a nechajte deti vyrozprávať príbehy 
o jednotlivých cestujúcich. Obsahuje 15 dielikov. 
Vyrobené z kartónu. Rozmer: 59 x 42 cm.
Veková kategória: 2+

GO57426 9,80 €

Podlahové puzzle - Had 
Had vyrobený z filcu tvorený 12 dielmi.
Celková dĺžka: 170 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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OT263  17,20 €

Veľké podlahové puzzle - rozprávkový hrad
Po zložení tohto puzzle, ktoré prebúdza predstavivosť každého 
dieťaťa, vytvorte nekonečné rozprávkové príbehy. 
Obsahuje 40 dielikov. Vyrobené z kartónu. 
Rozmer: 58 x 43 cm. Veková kategória: 3+

OT256 17,20 €

Veľké podlahové puzzle - Dinosaury 
Veľké podlahové puzzle skladajúce sa z 50 kusov. 
Zobrazuje množstvo dinosaurov v prehistorickom prostredí. 
Podporuje pozorovacie schopnosti.
Rozmer: 58 x 40 cm.
Veková kategória: 4+ 

Nádherné!
Pestré!

Veľké podlahové puzzle
Balenie obsahuje 30 dielikov, z toho je niekoľko 
v tvare zvieratka alebo predmetu.
Rozmer: 90 x 60 cm.
Veková kategória: 3+

LL0857G - Na farme 20,90 €

LL0858G - V džungli 20,90 €

LL5023G - Mesto 20,90 €
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Koberec MAXI - zvieratká 2
Skladá sa zo 6 štvorcov s výplňou s obrázkami 
zvierat. Rozmer štvorca: 32 x 32 cm. 
Plocha rozloženého koberca: 90 x 60 cm.
Hrúbka: 8 mm. Veková kategória: 1+

MG439 - v štyroch farbách 10,20 €

MG1078 - v šiestich farbách 10,20 €

Penové koberce
Vďaka 8 mm hrúbke sú nielen ideálnou tlmiacou podložkou 
pri hre, ale nakoľko obsahujú rozličné vyberateľné kúsky, sú 

skvelou pomôckou pri rozličných didaktických cvičeniach, ktoré 
rozvíjajú motoriku rúk. Keďže diely do seba dokonale zapadajú, 
koberce sú vhodné aj na stavanie domčekov, cestičiek, tunelov, 
hradov a iných trojrozmerných stavieb. Je možné ich využívať 

ako v interiéri, tak aj v exteriéri.

-   príjemný a mäkký povrch 
tlmiaci náraz

-   farebná stálosť
-   veľa farebných kombinácií
-   nízka hmotnosť 
-   ľahká manipulácia
-    vynikajúce tepelno-izolačné 

vlastnosti

-  nesaje vodu
-   neabsorbuje prachové častice 

a roztoče
-  ľahko umývateľný povrch 

bežnými čistiacimi 
prostriedkami

-  dokonale skladný vďaka 
dielom, ktoré do seba zapadajú

Výhody našich penových kobercov:

Všetky Koberce
MAXI sú vzájomne 

kompatibilné

aj pre

MG088 2,50 €

Čísla
Skladá sa z podložky, výplne s číslami 
od 0 do 10 a znamienkami - , +, =.
Rozmer: 18 x 28 cm.
Veková kategória: 3+

MG101  4,80 €

Písmenka
Skladá sa z 2 podložiek 
s písmenami abecedy. 
Rozmer: 18 x 28 cm.
Veková kategória: 3+

MG1061  10,20 €

Koberec MAXI - zvieratká 1
Skladá sa zo 6 štvorcov s výplňou 
s obrázkami zvierat. Rozmer štvorca: 
32 x 32 cm. Plocha rozloženého 
koberca: 90 x 60 cm. Hrúbka: 8 mm. 
Veková kategória: 1+

Penové puzzle
Náučné vzdelávacie hry pre deti od 3 rokov. Napomáhajú rozvoju 
priestorového myslenia, logiky, tvorivej predstavivosti a pamäti.

aj pre

aj pre
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MG095  2,50 €

Geometrické obrazce
Obsahuje 10 tvarov.
Rozmer: 18 x 28 cm.
Veková kategória: 1+

MG125  2,50 €

Divé zvieratká
Obsahuje 6 figúriek s obrázkami 
divých zvierat.
Rozmer: 18 x 28 cm.
Veková kategória: 1+

MG132 2,50 €

Domáce zvieratká
Obsahuje 6 figúriek 
s obrázkami domácich 
zvierat. 
Rozmer: 18 x 28 cm.
Veková kategória: 1+

aj pre

Náučné puzzle 5 v 1
Penové puzzle učí deti spoznávať farby, tvary, písmená a veci z bežného života. Puzzle sa 
môže použiť ako podložka na hranie alebo sa dá zložiť do kocky. Deti môžu podľa obrázkov 
porozprávať príbehy. Balenie obsahuje 8 dielov z príjemnej zdravotne nezávadnej peny. 
Rozmer zloženej podložky: 118 x 118 cm. Veková kategória: 0+

1. WD60696 - Mesto 14,20 €

2. WD60697 - Farma 14,20 €

3. WD60698 - Les 14,20 €

4. WD61389 - Výlet 14,20 €

5. WD61361 - Priatelia 14,20 €
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EDF200500 310,00 €

Molitanové obrázkové kocky 
- Domáce zvieratká
Sada obsahuje 9 kociek. Deti si vedia 
poskladať 6 rôznych obrázkov domácich 
zvieratiek. Kocky sú potiahnuté kvalitnou 
textíliou s potlačou (100 % polyester).
Rozmer jednej kocky: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200498 310,00 €

Molitanové obrázkové kocky
- Štyri ročné obdobia 
Sada obsahuje 9 kociek. Deti si môžu 
poskladať 6 rôznych obrázkov. Kocky sú 
potiahnuté kvalitnou textíliou s potlačou 
(100 % polyester).
Rozmer jednej kocky: 30 x 30 x 30 cm. 

EDF200499 310,00 €

Molitanové obrázkové kocky
- Deti sveta 
Sada obsahuje 9 kociek. Deti si môžu 
poskladať 6 rôznych obrázkov. Kocky 
sú potiahnuté kvalitnou textíliou 
s potlačou (100 % polyester).
Rozmer jednej kocky: 30 x 30 x 30 cm. 
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VN86901  10,80 €

Kocka s vreckami
Vytvor si vlastnú kocku! Mäkká 
vinylom pokrytá kocka s priesvitnými 
vreckami, do ktorých dieťa vkladá karty 
s obrázkami. Karty sú vymeniteľné, 
a tak sa kocka stáva vhodná pre 
rozmanité vekové kategórie. 
Rozmer: 15 x 15 x 15 cm.
Max. rozmer karty: 14 x 13,5 cm.
Veková kategória: 6+

aj pre

NS1886W 11,50 €

Pracovné karty ku Kocke 
s vreckami, sada 1
Balenie obsahuje 24 kariet s rôznymi témami, 
ktoré sa vkladajú do vrecák na kocke a slúžia 
na precvičenie rozličných oblastí. Témy: 
emócie, farby, zlomky, množstvo. Sú určené na 
používanie s kockou z našej ponuky (VN86901, 
alebo IM3152).
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS4201 11,50 €

Pracovné karty ku Kocke 
s vreckami, sada 2
Balenie obsahuje 24 kariet s rôznymi témami, 
ktoré sa vkladajú do vrecák na kocke a slúžia 
na precvičenie rozličných oblastí. Témy: 
cvičenie, farbebné symboly, ovocie, množstvo. 
Sú určené na používanie s kockou z našej 
ponuky (VN86901, alebo IM3152).
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS4205 11,50 €
Pracovné karty ku Kocke 
s vreckami, sada 3
Balenie obsahuje 24 kariet s rôznymi témami, 
ktoré sa vkladajú do vrecák na kocke a slúžia 
na precvičenie rozličných oblastí. 
Témy: hračky, maňušky členov rodiny, Vianoce, 
emócie. Sú určené na používanie s kockou 
z našej ponuky (VN86901, alebo IM3152).
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre aj pre

aj pre

Všetky potrebné informácie ohľadom KLUBU NOMILAND sú zverejnené aj na našej internetovej stránke www.nomiland.sk. Viac info na str. 1215

ODMEŇUJEME
V E R N Ý C H

Z Á K A Z N Í K O V

Členovia Klubu NOMIland
získavajú zdarma pomôcky počas 

celého roka.

Pri každom nákupe produktov 
z nášho katalógu získavate za každé 

1 € s DPH kúpeného tovaru
30 bodov na Váš osobný účet

v Klube NOMIland.

Každá materská, základná alebo špeciálna škola sa automaticky stáva členom klubu už pri prvom nákupe!

Zameňte si Vaše nazbierané body za: 

za množstvo 
produktov                                                            
z nášho 
katalógu

za spotrebnú 
elektroniku 

a príslušenstvo

Vyberte si z viac
ako 9000

produktov.

Vyberte si  
darček v podobe 

kvalitnej spotrebnej 
elektroniky.

za TESCO 
poukážky

za poštovné
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TRADIČNÉ
drevené kocky

WY90922 6,90 €

Obrázkové kocky - Farma
Drevená krabička obsahuje 4 kocky, z ktorých si deti 
môžu poskladať 6 obrázkov s veselými zvieratkami.
Rozmer krabičky: 12 x 12 cm. 
Rozmery jednej kocky: 5 x 5 x 5 cm.
Veková kategória: 2+

Obrázkové kocky
16 drevených kociek, z ktorých si môžete 
vyskladať 6 rôznych obrázkov. Na obvode 
obrázkov je farebný rámik pre kontrolu 
skladania.
Rozmer: 20 x 20 x 6 cm.
Veková kategória: 3+

MD13771 - Domáci miláčikovia 19,50 €

MD10775 - Farma 19,50 €

TP30206 8,00 €

Tradičné drevené kocky
- Psíček a mačička 
Obrázkové drevené kocky, z ktorých sa dajú 
poskladať krásne farebné obrázky. 
Balenie obsahuje 12 kociek.
Rozmer kocky: 3,7 x 3,7 cm.
Veková kategória: 3+

Obrázkové kocky
Obrázkové kocky v praktickej drevenej krabičke.
Rozmer kocky: 3,3 x 3,3 cm.
Veková kategória: 1+

BN16116 - Máša a medveď (12 ks) 13,50 €

BN16117 - Máša a medveď (9ks) 8,90 €
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WY90921 6,90 €

Obrázkové kocky - Safari
Drevená krabička obsahuje 4 kocky, z ktorých si deti 
môžu poskladať 6 obrázkov s veselými zvieratkami.
Rozmer krabičky: 12 x 12 cm. 
Rozmery jednej kocky: 5 x 5 x 5 cm.
Veková kategória: 2+

Obrázkové kocky
Obrázkové drevené kocky, z ktorých sa dajú poskladať 
krásne farebné obrázky. Balenie obsahuje 12 kociek.
Rozmer kocky: 3,7 x 3,7 cm.
Veková kategória: 3+

DTP41068 - Krtko  10,80 €

DTP41204 - Farma 10,80 €

DTP41266 - Tatra 10,80 €

BN84175 10,30 € 

Kocky Zvieratká 1 
Skladajú sa z 15 kociek. Termotlač.
Rozmer: 20 x 13 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

GO57877 15,50 €

Kocky Rozprávky 
20 ks kociek v drevenej krabici.
Rozmer: 17,5 x 14 cm.
Veková kategória: 3+

DJ01904 7,50 €

Obrázkové kocky
- Zvieratká z Afriky
Balenie obsahuje 4 kocky, z ktorých je 
možné poskladať 6 obrázkov.
Rozmer: 9 x 9 x 4,5 cm.
Veková kategória: 2+ 
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Obrázkové kocky
Obsahuje 6 obrázkov.
Rozmer kocky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO57607 - Zvieratká z farmy (9 kociek) 6,90 €

GO57542 - Rozprávkové (9 kociek) 6,90 €

GO57839 - Život na farme (12 kociek) 9,50 €

GO57710 - Lesné zvieratká (12 kociek) 9,50 €

DJ01903 9,90 €

Obrázkové kocky
- Psík a kamaráti
Balenie obsahuje 4 kocky, z ktorých je 
možné poskladať 6 obrázkov.
Rozmer: 9 x 9 x 4,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ01953 16,50 €

Obrázkové puzzle - Zvieratká
Dieliky majú tvar trojuholníka. Sú 
upevnené na tyčkách a dajú sa pretáčať. 
Balenie obsahuje 9 drevených dielikov, z 
ktorých je možné poskladať 3 obrázky
Rozmer: 13 x 13 x 3,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ01954 16,50 €

Obrázkové puzzle
- Zvieratká z farmy
Dieliky majú tvar trojuholníka. Sú upevnené na tyčkách a dajú 
sa pretáčať. Balenie obsahuje 9 drevených dielikov, z ktorých je 
možné poskladať 3 obrázky
Rozmer: 13 x 13 x 3,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DV22104 13,20 €

Nasúvacie drevené obrázkové 
kocky - Zvieratká
Skladaním obrázkov hračka rozvíja motorické 
zručnosti - koordináciu rúk a očí. Súčasťou 
balenia je 10 ks hracích dielikov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Veková kategória: 1+

WY93055 10,00 €

Kocky na paličkách
 - Domáce zvieratká
Drevené kocky na paličkách, 
z ktorých skladáte veselé zvieratká. 
Balenie obsahuje 9 ks. 
Veľkosť kocky je 4,5 cm. 
Rozmer: 14 x 13,5 x 6 cm.
Veková kategória: 3+
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MD11272 13,90 €

Kocky so zvukom - Dopravné prostriedky
Spojte správne drevené kocky v drevenom stojane 
a budete počuť reálny zvuk spojeného dopravného 
prostriedku. Obsahuje prostriedky: požiarne auto, lietadlo, 
lokomotívu, remorkér, sanitku a motocykel. Balenie 
obsahuje 2 kocky a stojan. Batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmer: 18 x 9,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 2+

BE11300 29,90 €

Puzzle v kockách - Farma
Skladajte vedľa seba alebo na seba. Všestranné puzzle 
dieliky môžu byť kombinované rôznymi spôsobmi. Zaujímavé 
predlohy ponúkajú deťom možnosť vytvoriť rôzne scenérie 
z oblasti farmy. Aktivita podporuje jemnú motoriku, schopnosť 
kombinovať, triediť a usporiadať, fantáziu, komunikačné 
schopnosti a koncentráciu. Balenie obsahuje 12 drevených 
kociek v troch rôznych veľkostiach a 5 obojstranných 
predlohových kartičiek (spolu 10 rôznych motívov).
Rozmer najväčšej kocky: 12 x 3 x 3 cm.
Rozmer strednej kocky: 9 x 3 x 3 cm.
Rozmer najmenšej kocky: 6 x 3 x 3 cm.
Rozmer balenia: 24 x 18 x 10 cm. 
Veková kategória: 3+

DV22105 13,20 €

Nasúvacie drevené obrázkové 
kocky - Dopravné prostriedky
Skladaním obrázkov hračka rozvíja motorické 
zručnosti - koordináciu rúk a očí. Súčasťou 
balenia je 10 ks hracích dielikov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Veková kategória: 1+

GO57725 3,50 €

Obrázkové kocky, 2 ks 
Drevené kocky pre najmenších.
Rozmer: 5 x 5 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO57686 8,50 €

Obrázkové kocky - Zvieratká 
Obsahuje 5 drevených kociek, z ktorých môžete vyskladať obrázok rôznymi 
spôsobmi. Rozmer: 15 x 8 x 4 cm. Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   707 9. 8. 2021   11:13:17



708
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

ZŠ

ZŠ

1 2

ZŠ

KUSY

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

H
ra

c
ie

 k
o

c
ky

 /
 K

a
rt

o
vé

 h
ry

VN35469 5,40 €

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

VN35491 5,00 €

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

VN35460 5,15 €

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

aj pre

aj pre

aj pre

AK33103 11,90 €

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

Kocky
Veková kategória: 5+

1. RO2303608 - plastové 10 x 10 cm, 3 kusy 40,50 €

2. RO2303610 - drevené 3 x 3 cm, 12 kusov 18,20 €

VN757373 17,00 €

Veľké penové kocky, 3 ks 
3 penové kocky vo farbách žltá, modrá, 
červená. Balene v praktickej sieti.
Rozmer: 16 cm. Veková kategória: 3+ 

DE13783 25,50 €

Hracie kocky - 50 ks
Drevené kocky rôznych farieb.
Balenie obsahuje 50 ks. 
Rozmer: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

LR7699 15,50 €

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

aj pre

EF54544 1,90 €

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

POSLEDNÉ
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VN85107 11,90 €

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

aj pre

Drevené kocky s bodkami, 10 ks
Sada obsahuje 10 drevených kociek, ktoré sú vhodné 
na počátanie, triedenie a rozlišovanie farieb.
Rozmer: 18 mm. Veková kategória: 4+

VN1621 - červené 3,80 €

VN1622 - žlté 3,80 €

VN1623 - modré 3,80 €

VN1624 - zelené 3,80 €

Figúrky na hry
Chcete si vytvoriť vlastnú spoločenskú 
hru? Alebo sa vám stratili figúrky 
zo staršej hry? Balenie obsahuje 
16 figúriek v 4 farbách.

EF54911 - malé (výška 2 cm) 1,15 €

EF54912 - veľké (výška 4 cm) 1,50 €

EF54672 14,90 €

Hry pre predškolákov
Hry sú zameraná na precvičenie 
pamäti, rýchlosti, orientácie, 
pozornosti, slovnej zásoby, 
uvažovania, predstavivosti, 
predvídania a logického 
myslenia. Obsahuje 32 hracích 
kariet, 162 kartičiek, 6 veľkých 
Loto kariet, 4 tematické karty, 
priestorovú mriežku, obojstranný 
terč s ručičkou a sadu žetónov. 
Veková kategória: 4+

PI4277 1,85 €

Čierny Peter - Hráme sa
Obľúbená detská kartová hra. Všetky karty sa rozdajú 
rovnomerne všetkým hráčom. Rovnaké dvojice kariet 
sa vyložia na stôl. Dávajte však pozor, ktorú kartu si 
vytiahnete od spoluhráča, môže sa medzi nimi ukrývať 
Čierny Peter. Vyhráva ten, kto sa čo najskôr zbaví 
svojich kariet. Balenie obsahuje 31 kariet.
Rozmer balenia: 6,5 x 9,5 x 1,5 cm. 
Veková kategória: 3+

RO2403202 67,00 €

Potápa sa alebo pláva?
Kancelárska spona pláva alebo nie? Potopí sa tehla? 
Nechajte deti objavovať, ktoré predmety sa potopia, 
a ktoré plávajú. Ukážte deťom, že aj veda dokáže byť 
zábavná. Deti majú k dispozícii 30 predmetov. Ak si 
dieťa myslí, že daný predmet sa potopí, položí kartu 
do boxu. Ak dieťa predpokladá, že predmet bude 
plávať, položí kartu na priesvitný vrch boxu. Pomocou 
karty s riešením zistite správnu odpoveď. Hru môžete 
rozšíriť experimentovaním s reálnymi predmetmi. Hra 
je vhodná pre 2 - 6 hráčov. Balenie obsahuje 1 drevený 
box s priesvitným vrchom, 30 kartičiek s predmetmi, 
1 kartu zobrazujúcu vodu, ktorá sa vloží do boxu a 1 
kartu s riešeniami. 
Rozmer: 28 x 22 x 8 cm. Veková kategória: 5+ 

ED90117 53,00 €

Kódovanie v ZOO 
Zistite, ku ktorému zvieratku sa vydal ošetrovateľ a vyberte 
mu tú najkratšiu cestu. Na druhej strane kartičky si overte 
správnosť zvolenej cesty. Hra obsahuje 2 plány ZOO, 15 
kartičiek so zadaním, 25 šipiek a 15 drevených figúriek. 
Rozmer boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Veková kategória: 5+ 
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EF54640 1,90 €

Čierny Peter
Obľúbená kartová hra pre deti. Vyberajte 
opatrne, ktorú kartu si vytiahneš od spoluhráča, 
môže sa medzi nimi ukrývať čertík! Vyhráva 
ten, kto sa najskôr zbaví všetkých svojich 
kariet. Balenie obsahuje 31 kariet s rozmerom 
cca 6 x 9,5 cm. Veková kategória: 4+

EF54637 1,90 €

Kvarteto detské
Populárna detská hra s veselými obrázkami. 
Úlohou detí je získať 4 karty s rovnakým 
symbolom. Kto bude mať na konci hry najviac 
štvoríc, vyhráva. Balenie obsahuje 32 kariet 
s rozmerom cca 6 x 9,5 cm.
Veková kategória: 5+

PI7573 7,20 €
Edukačné hry - Sú rovnaké? 
Kartová hra pre 1 - 4 hráčov precvičuje 
pamäť aj pozornosť. Úlohou je rozpoznať 
a pomenovať rozdiely na obrázkoch, ktoré 
sa na prvý pohľad zdajú rovnaké. Balenie 
obsahuje 36 kariet.
Veková kategória: 4+ 

PI7572 7,20 €
Edukačné hry - Vario 
Hra pre 1 - 6 hráčov podporuje schopnosť sústrediť 
sa a rozvíja priestorové vnímanie. Úlohou je sledovať 
zmenu v polohe 4 obrázkov na kartách - domčeka, 
stromu, postavičky a psíka. Vyhráva ten najbystrejší. 
Balenie obsahuje 48 kariet.
Veková kategória: 5+ 

DJ05130 6,80 €

Taktika - kartová hra 
Hra pre 2 - 4 hráčou obsahuje 36 kariet. Zbavte 
sa kariet priradením rovnakých líc, klobúka alebo 
svetríka. Kto sa prvý zbaví kariet, vyhráva.
Rozmer balenia: 8,5 x 11,7 x 2,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

PI6079 10,90 €

Kangaroo 
Hráči chytajú rôznofarebné klokany. Kto 
nachytá najviac klokanov vyhráva. Hra je 
určená pre 3 - 6 hráčov. Balenie obsahuje 
11 rôznofarebných figúrok klokanov, 55 kariet 
(po 5 vo farbách klokanov), pravidlá.
Veková kategória: 6+ 

RO2402928 105,00 €

Hra Linea
Základ hry tvoria kartičky s rôznymi cvičeniami zamerané na 
spájanie čiar a bodov v priestore, vytváranie vlnoviek, naučenie 
zmeny smeru, rozlíšenie od najväčšieho po najmenšie, 
vytváranie jemných pohybov s prestávkami a mnoho iných. 
Balenie v praktickom drevenom uzatvárateľnom boxe obsahuje 
24 písacích kartičiek a 6 bielych ceruziek. 
Rozmer: 33 x 23 x 5 cm.
Veková kategória: 5+ 

PP02150 14,50 €

Rodinky
Hra pre 1 až 4 hráčov. Vďaka tejto jedinečnej hre sa deti zoznámia 
s postupným vývojom ôsmich druhov voľne žijúcich živočíchov z našej 
prírody. Súčasťou hry je aj zoologický komentár s farebnými ilustráciami 
a veľký obrázok ukazujúci všetky popisované zvieratá v ich prirodzenom 
prostredí. Obsah balenia: 48 hracích kartičiek, 8 ústredných kariet, obrázok 
zvieratiek, ilustrovaný zoologický komentár, návod v češtine aj v slovenčine.
Veková kategória: 5+

POSLEDNÉ
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PP62094 37,90 €

Vzdelávacie kartičkové hry 2 
Balenie obsahuje 4 hry a 240 kartičiek.
5. hra - Priraďovanie zvieratka k miestu, kde žije. Hra na rozíjanie poznávania.
6. hra - Nájdi tieň. Hra zameraná na rozvoj zrakového vnímania a fantázie.
7. hra -  Nájdi kartičku s rovnakým počtom. Hra zameraná na rozvoj 

predmatematických predstáv.
8. hra - Urči počet slabík. Hra zameraná na rozvoj sluchového vnímania.
Balenie obsahuje: 240 kariet, návod, metodiku a riešenie.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

PP62098 37,90 €

Vzdelávacie kartičkové hry 3 
Balenie obsahuje 4 hry a 240 kartičiek.
9. hra - Nájdi ovocie a zeleninu. 
Hra je zameraná na rozpoznávanie.
10. hra - Doplň číselný rad. Hra rozíja 
matematickú predstavivosť.
11. hra - Nájdi druhú polovicu obrázku. 
Hra rozvíja zrakové rozlišovanie.
12. hra - Nájdi protiklad. Hra rozvíja reč 
a logické myslenie.
Vhodné pre 1 - 30 hráčov. Balenie obsahuje: 
240 kariet, návod, metodiku, riešenia, puzzle.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

PP62004 37,90 €

Vzdelávacie kartičkové hry 1
Vzdelávacie kartičkové hry 1 sú efektívnym a zábavným spôsobom učenia formou hry, pri ktorej 
si deti rozvíjajú všetky schopnosti a zručnosti potrebné k ďalšiemu vzdelávaniu. Autorkou 
vzdelávacích kartičkových hier je skúsená pedagogička s dlhoročnou praxou. 
Balenie obsahuje 4 hry a 240 kartičiek.
1. hra -  Nájdi kartičku s rovnakou počiatočnou hláskou. Hra na rozvíjanie sluchového vnímania.
2. hra -  Priraď kartu s rovnakým počtom geometrických tvarov.  

Hra na rozvíjanie myslenia a pamäti.
3. hra - Nájdi rovnakú kartičku. Hra na rozvíjanie zrakového vnímania.
4. hra - Čo k sebe patrí? Hra na rozvíjanie logického myslenia.
Balenie obsahuje: 240 kariet, návod, metodiku, riešenie, puzzle.
Veková kategória: 4+

Špeciálne vyvinuté 
pre deti 

predškolského veku

RO2303637 72,50 €

Hrací box 3 v 1- Počítanie zvieratiek
Spájacia hra sa môže hrať troma spôsobmi: 
- Päť malých pánd: skombinujte pandy, aby súčet bol 5.
-  Mačky alebo myšky: porovnajte počty mačiek s počtom myšiek 

a zistite, kde je ich viac.
-  Vtáčiky a vajíčka: hra o zhode a poznávaní rovnakých počtov. 
Hra 3 v 1 je vhodná pre 3 skupiny s 2 - 4 hráčmi. Balenie 
v praktickom drevenom boxe obsahuje: 24 kariet s pandami, 24 kariet 
s mačkami a myškami, 24 kariet s vtáčikmi a vajíčkami, 30 zelených 
a 30 bielo-čiernych žetónov. Rozmer: 12 x 13 x 10 cm.
Veková kategória: 4+ 
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EF54937 1,50 €

Sedmové karty
Balenie obsahuje 32 kariet.
Veková kategória: 4+

DJ05997 4,30 €
Držiak kariet 
Výborná pomôcka pre najmenšie deti, 
ktoré ešte nevedia držať usporiadané 
karty pri hre. Vyrobené z plastu.
Rozmer: 9 x 9 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

LU02699 12,90 €

Rýchle farby
Kartová hra pre deti na koncentráciu a rýchlosť 
s 2 úrovňami obtiažnosti. Po hodení kockou je 
potrebné, čo najskôr nájsť kartu s rovnakým 
počtom kruhov a rovnakej farby. Balenie 
obsahuje 36 kariet potlačených z oboch strán 
(biela a čierna strana), 3 kocky (farby, tvary, 
čísla). Pre 2 - 6 hráčov.
Rozmer kariet: 7 x 10,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

DTP23286 16,90 €

Moja prvá hra
Spoločenská hra pre najmenších je založená na zábavných činnostiach, 
ktoré rozvíjajú znalosť základných farieb a podporujú tvorivosť. Balenie 
obsahuje 1 drevenú figúrku Krtka, 1 hrací plán, 15 kartičiek a 1 hraciu 
kocku.
Rozmer hracieho plánu: 29 x 29 cm.
Veková kategória: 3+ 

PP02355 13,80 €

Tvarohrátky 
Pútavá kartová hra, v ktorej musia hráči predviesť rýchly 
postreh, rýchlo sa zorientovať  v kartách na stole a vybrať tú, 
ktorá je odpoveďou na danú otázku. Hra  obsahuje tri rôzne 
varianty odstupňované podľa veku a náročnosti. Vhodné pre 
2 - 6 hráčov. Veková kategória: 6+ 

PX2048A 14,50 €

Hádaj hádanky 
Zábavná hra, pri ktorej si deti trénujú postreh, riešenie kvízov a získavajú 
nové znalosti. Učia sa počítať, rozoznávať zvieratká, smery a farby. 
Zapájajú logické myslenie a učia sa formou hry. Hra obsahuje 32 
náučných kvízov na 16 obojstranných kartách.
Rozmer: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

OT366 7,00 €

Poklad jednorožcov
Úlohou hráča je nazbierať čo 
najviac kartičiek s pokladom. 
Hráč musí uhádnúť farbu 
šperku, ešte pred otočením 
kartičky. Hra precvičuje 
rozpoznávanie farieb.
Rozmer balenia:
15,5 x 14 x 2,5 cm. 
Veková kategória: 3+
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LL001BO 17,90 €

Boost!
Rýchla postrehová, kartová hra v troch 
variantoch. Obsahuje 110 kariet v 10 kategóriách. 
Nájdite čo najrýchlejšie karty patriace do tej istej 
kategórie a získajte najviac kariet. 
Rozmer krabičky: Ø 9 x 6 cm.
Veková kategória: 6+ 

LL36012 20,60 €

Dobble 
Obsahuje 55 okrúhlych kariet. Na každej 
karte je 8 symbolov, pričom každé dve karty 
majú spoločný iba jeden z nich. V balení je 
popísaných viacero verzií hry. 
Balené v plechovej krabičke.
Rozmer krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Veková kategória: 6+ 

LL38023 20,60 €

Dobble 1-2-3 
Populárna hra Dobble vo verzii pre najmenších. Postrehová 
hra, ktorá prináša deťom pozvolný úvod do poznávania tvarov, 
čísel a farieb. Obsahuje 30 okrúhlych kariet. Na každej karte je 
6 symbolov, pričom každé dve karty majú spoločné iba jeden 
z nich. V balení je popísaných viacero verzií hry. 
Balené v plechovej krabičke.
Rozmer krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LL28604 20,60 €

Dobble KIDS 
Detská verzia populárnej hry Dobble. Obsahuje 
30 okrúhlych kariet. Na každej karte je 6 zvieratiek, pričom 
každé dve karty majú spoločné iba jedno z nich. V balení je 
popísaných viacero verzií hry. Balené v plechovej krabičke.
Rozmer krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

Dobble - postrehová hra
Dobble je celosvetovo úspešná kartová postrehová hra, 

kde cieľom je všimnúť si čo najrýchlejšie rovnaký symbol na 2 kartách. 
V ponuke máme 3 typy hier, ktoré sa líšia náročnosťou (iný počet kariet, iné symboly). 

Každý typ hry Dobble má niekoľko verzií, ako hru hrať.
Postrehové hry precvičujú nielen pamäť, ale aj učia deti, ako sa pohybovať v skupine a v spoločnosti.

LL02601 13,90 €

Fast Flip 
Veľmi rýchla hra, zameraná na reakcie 
a rozoznávanie. Úlohou je čo najrýchlejšie 
nájsť zhodu medzi dvomi kartami. 
Rozmer krabičky: 11 x 11 x 7 cm.
Veková kategória: 6+ 

LL00123 16,90 €

Dobble - ZOO 
Obsahuje 55 okrúhlych kariet. Na každej 
karte je 8 symbolov, pričom každé dve 
karty majú spoločný iba jeden z nich. V 
balení je popísaných viacero verzií hry. 
Balené v plechovej krabičke.
Rozmer krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Veková kategória: 6+ 
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DJ08492 23,90 €

Snehuliačiky
Cieľom hry je pomôcť 4 zatúlaným 
snehuliakom prejsť cez zamrznutú rieku 
skôr, ako vyjde slnko a začnú sa topiť. 
Prvá hra, ktorá naučí detí navzájom 
spolupracovať a spoločnými silami úlohu 
vyhrať alebo prehrať. Balenie obsahuje: 
1 hracia doska pozostavájúca z 4 častí 
puzzle, 12 žetónov s ľadovcami, 4 
snehuliaci pozostávajúci z 3 častí, kocka.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

BE22870 29,90 €

Acrobatico
V tejto zábavnej hre nájdete nielen žabku, ktorá robí akrobatické kúsky na mačacej labke. Všetky 
zvieratká trénujú celý čas, ale teraz všetci pobehujú hore a dole ako blázni. Pomôžete im nájsť 
partnera na cvičenie v tomto vzniknutom chaose ešte predtým ako nastane čas a akrobati sa 
ocitnú na pódiu? Aktivita podporuje zapamätanie si pozície na karte, rozšírenie slovnej zásoby pri 
rozoznávaní a pomenovaní zvieratiek a zvyšuje zručnosti jemnej motoriky. Balenie obsahuje 25 
zábavných kariet s akrobatickými trikmi a hraciu dosku s pohyblivými obrázkami v hornej a dolnej 
časti na zobrazenie atrakcie. Balené v praktickej kartónovej krabici. 
Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. Rozmer: 32 x 22,5 x 45 cm. 
Veková kategória: 4+

MD12090 21,50 €

Pamäťová hra - Hľadaj rovnaké obrázky
Vyberte si zo 7 tém, vložte kartu do hracej dosky a začnite 
hľadať zhodné obrázky. Balenie neobsahuje žiadne voľné 
dieliky, preto je hra vhodná aj na cestovanie. Hra sa 
skladá z drevenej hracej dosky, 25 otváracích okienok, 
posuvných bodovníkov pre každého hráča, 7 obojstranných 
zalaminovaných kariet s rôznymi obrázkami (napr. farby, 
zoo, ovocie,..). Rozme balenia: 20,5 x 29 x 1,5 cm. Veková 
kategória: 5+

BE22880 19,90 €

Zebra Zippy 
Zippy zvolá všetky zvieratká na lesnú poradu. Všetky zvieratká sa ponáhľajú, 
aby stretnutie stihli. Umiestnite zvieratko tak, aby sa mohlo zvolaného stretnutia 
zúčastniť. Ale buďte opatrní! V tejto spoločenskej kockovej hre vyhrávajú alebo 
prehrávajú vždy všetci spoločne. Hra je vhodná pre 1 až 4 hráčov. Balenie 
obsahuje 6 kartičiek, 1 kocku a 6 kvalitných drevených figúrok so zvieratkami. 
Balené v praktickej kartónovej krabici. Rozmer balenia: 24 x 24 x 65 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MD12097 22,50 €

Tic Stac Toe
3D strategická hra pre dvoch hráčov, ktorej úlohou je získať 4x 
písmeno X alebo 4x písmeno O. Avšak, získať ich môžete iba 
troma spôsobmi: horizontálne, vertikálne alebo diagonálne. Balenie 
obsahuje 66 plastových stohovateľných kusov a hraciu podložku. 
Aby ste súperovi prekazili výhru, neváhajte použit blokovací dielik. 
Mladšie deti môžu hrať jednoduchšiu verziu 3 x 3. 
Rozmer balenia: 27 x 27 x 6,5 cm.
Veková kategória: 3+

MK193 9,90 €

Farmár Dodo 
Kartová hra určená pre 2 - 8 hráčov.
Balenie obsahuje 50 hracích kariet: 25 kariet s jedným 
zvieratkom a 25 kariet so 4 zvieratkami v rôznych farbách. 
Cieľom hry je identifikovať chýbajúce zvieratko (zvieratká) 
a čo najrýchlejšie naňho ukázať. 2 varianty hry.
Veková kategória: 4+ 

BE26060 7,90 €

Akcia!
Precvičte si svoje reflexy a koncentráciu, nájdite objekt medzi 
žetónmi, zbierajte kartičky a staňte sa víťazom hry! Všetky žetóny 
sú umiestnené na stole tvárou nahor a karty na kôpke. Hráč na 
rade si z kôpky vezme kartu a umiestni ju na stôl tak, aby bola 
viditeľná aj pre ostatných. Od tohto momentu všetci hráči pozorne 
hľadajú predmet medzi žetónmi, aby bol zobrazený na karte. Hráč, 
ktorý nájde predmet si kartu ponecháva a žetóny ostávajú po celý 
čas na stole. Najvyšší počet kartičiek rozhodne o víťazovi hry. 
Balenie obsahuje 24 hracích žetónov a 24 kariet. 
Aktivita podporuje koncentráciu, vizuálnu pamäť, rozvíja 
schopnosť odlíšiť predmety a obohacuje slovnú zásobu o nové 
pomenovania. 
Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. 
Veková kategória: 4+

OT107 12,00 €

Pexeso v džungli
Hľadanie dvojíc obrázkov s motívom 
zvieratiek, ale pozor na geparda Cheekyho! 
Hra rozvíja jemnú motoriku, precvičuje 
pamäť, pozorovacie a kombinačné 
schopnosti. Je vhodná pre 2 - 5 hráčov.
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

BE22480 29,90 €

Farebné húsenice 
Hra podporuje rozlišovanie farieb a tvarov, ako aj zručnosti 
a reakcie detí. Hráči hádžu 2 kockami naraz a následne musia 
nájsť drevený kúsok správneho tvaru a farby.
Prvý, kto poskladá celú húsenicu, vyhráva. Balenie obsahuje: 
4 húsenice, 42 drevených tvarov, 1 kocku so symbolmi 
a 1 kocku s farbami. Rozmer balenia: 20 x 15 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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PX0524A 16,00 €

Pamäť 3D 
Náučná pamäťová hra, ktorá precvičí 
postreh, naučí farby a zlepšuje priestorovú 
predstavivosť. Úlohou hráčov je naspamäť 
poskladať kocky podľa vzoru na karte. Ten, 
komu sa to podarí najrýchlešie, získava 
žetón a hráč, ktorý má na konci hry najviac 
žetónov, víťazí. Balenie obsahuje 25 
kociek v 5 farbách, 55 vzorových kariet, 
presýpacie hodiny a 100 ks žetónov. 
Veková kategória: 5+

BE22420 29,90 €

Nájdi mačiatko
Hra zameraná na rozvoj slovnej zásoby, 
priestorového vnímania, pamäte a pozorovania. 
Deti si majú pomocou vytiahnutej kartičky 
zapamätať polohu mačiatka a zrekonštruovať 
ju v reáli. Hra obsahuje: mačiatko, posteľ, 
koberec, drevenú podložku, vankúš, prikrývku, 
34 kartičiek a hraciu kocku. Rozmery: mačiatko: 
4,5 x 4,5 x 1 cm, posteľ: 12 x 7,3 x 4,5 cm.
Rozmer balenia: 24,5 x 24,5 x 6 cm.
Veková kategória: 4+

Hru XXL Nájdi mačiatko 
nájdete na str. 743.

BE22860 19,90 €

Punakai - Farebné rybičky
Farebné rybičky plávajú okolo pestrofarebného korálového 
útesu. Avšak oceán je taký rozsiahly, že nebezpečenstvo 
číha na každom rohu a rybičky majú za úlohu sa poriadne 
zamaskovať. Maskovanie najlepšie funguje na pozadí 
rovnakej farby. Ale nezabudnite, že rybičky plávajú 
v húfoch, nikdy nie samé. Zábavná aktivita podporuje 
rozoznávanie a pomenovanie farieb, jemnú motoriku, 
bystrosť a sociálne zručnosti. Balenie obsahuje 44 
drevených rybičiek uložených v praktickej kartónovej 
krabici, z ktorej spodná časť znázorňuje korálový útes. 
Hra je vhodná pre 2 až 4 hráčov. 
Rozmer balenia: 24 x 24 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+

BE22614 34,95 €

Koláčiky - hra
Zábavná hra, počas ktorej si deti precvičia počítanie od 1 do 10, 
sčítanie, odčítanie a pamäť. Hra je určená pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer balenia: 12 x 12 x 51 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT104 12,00 €

Bodkované psíky
Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý vytvorí jazvečíka s najväčším počtom bodiek. 
Hra precvičuje počítanie a rozlišovanie farieb. Je vhodná pre 2 - 6 hráčov. Obsah: 40 kariet (6 
hláv, 6 chvostov, 28 stredov), podložku na točenie, 7 farebných diskov, návod.
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm. Veková kategória: 4+ 
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DV21554 21,00 €

Bingo - V záhrade 
Víťazom sa stáva hráč, ktorý ako prvý umiestni na svoju hraciu 
dosku všetky obrázky. Všetky súčasti sú vyrobené z dreva.
Rozmer kartičky: 17,5 x 17,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

PP02177 15,40 €

Príšerky zo skrine 
Spoločenská hra pre 1-6 hráčov je založená 
na spolupráci. Namiesto súperenia musia 
hráči spojiť sily, aby príšerky porazili. Všetci 
buď vyhrajú alebo prehrajú.
Veková kategória: 3+ 

BE22390 39,90 €

Banditi 
Logická hra pre 2 - 4 hráčov, kde deti majú 
navzájom hádať, kde banditi skryli svoj lup. 
Ten kto získa prvý 5 predmetov vyhráva. 
Rozmer balenia: 38 x 27 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

PI6460 26,90 €

Shadow Master 
Spoločenská hra pre 3 - 6 hráčov, kde 
cieľom je na základe tieňov a tvarov spoznať 
predmety a nazbierať čo najviac bodov.
Veková kategória: 8+ 

PP02274 11,50 €

Domčeky 
Náučná hra o tom, ako si zvieratká stavajú svoje príbytky. 
Hra obsahuje tri rôzne varianty: skladačka, hra s tieňmi, 
otázky a odpovede. Deti si precvičujú slovnú zásobu, 
pozorovacie schopnosti , jemnú motoriku a rozširujú 
znalosti o zvieratách. Vhodné pre 1 - 4 hráčov. Balenie 
obsahuje: 8 obojstranných hracích plôch, 8 obojstranných 
žetónov, vzdelávací plagát, návod.
Veková kategória: 6+ 

ED90139 65,00 €

Slovné bingo 
Otočte obrázkovú kartu jednu po druhej a pozrite sa, či sa daný 
obrázok nachádza na vašej bingo karte. Ktorý z hráčov bude prvý 
a zaplní bingo kartu? Hra obsahuje: 8 plastových bingo kariet (14 
x 10 cm), 48 kartičiek (9 x 9 cm), 50 žetónov. 
Rozmer boxu: 24 x 12,5 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ
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Hru
XXL Cukríky
s priemerom
hracej podložky
90 cm nájdete
na str. 743.

BE22460 24,90 €

Cukríky 
Hra podporuje schopnosť pozorovania a rozlišovania farieb. 
41 sladkostí leží na kruhovej podložke. Hráč hádže naraz 
3 kockami a následne sa všetci snažia nájsť cukrík so správnou 
kombináciou farieb, ktoré ukážu kocky. Hrať sa môže 3 rôznymi 
spôsobmi s odlišnými formami víťazstva. Hra je určená pre 
1 až 8 detí. Balenie obsahuje: textilnú podložku, 41 drevených 
cukríkov a 3 kocky s farbami. Rozmer balenia: 20 x 15 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 

BE22470 24,90 €

Hra s tvarmi 
Hra podporuje koncentráciu a rýchle reflexy. Hráč hádže naraz 
3 kockami a následne všetci hráči hľadajú na hracej ploche dielik, 
ktorý znázorňuje všetky tvary, ktoré kocky ukázali. Ten hráč, ktorý 
nájde daný dielik ako prvý, si ho ponechá. Balenie obsahuje textilnú 
podložku, 41 drevených dielikov, 3 kocky s tvarmi.
Rozmer balenia: 20 x 15 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 

LU4465H 22,50 €

Veľké triedenie ponožiek
Hra pre 2 - 6 hráčov. Kto nájde zodpovedajúce páry ponožiek? Buďte opatrní, 
všetky vyzerajú tak podobne!
Obsah: 1 figúrka, 24 párov ponožiek, 13 štipcov, návod.
Rozmer balenia: 22,1 x 22,1 x 5 cm.
Veková kategória: 4+

OT062  15,90 €

Bodkovaný dinosaurus - hra
Dokážete pomôcť bodkovaným dinosaurom nájsť ich 
chýbajúce bodky? Ten, kto prvý pokryje svojho dinosaura 
všetkými chýbyjúcimi bodkami alebo tvarmi, vyhráva. Krásna, 
farebná a jednoduchá hra pre malých hráčov. Vyrobené 
z kartónu. Pre 2 - 4 hráčov. 
Rozmer balenia: 25,5 x 22 x 4,4 cm. Veková kategória: 3+

BE22611 39,95 €

Krajina víl - hra 
Kreatívna hra na precvičenie jemných motorických schopností, rozoznávanie 
a pomenovanie farieb. Pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer: 31 x 31 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

Sp
o

lo
č

e
n

sk
é

 h
ry

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   718 9. 8. 2021   11:14:32



719

EKOlogická 
hračka

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

GOHS107  16,90 €

Lietajúci škriatkovia
Úlohou hry je triafať sa usmiatymi škriatkami do 
správneho farebného otvoru. Balenie obsahuje: 
16 lietajúcich škriatkov, 4 odrážacie dosky, 
1 hraciu dosku. Rozmer: 20 x 20 cm. 
Veková kategória: 4+

LE7959    19,50 €

Skákajúce myšky
Super motorická hra pre 1 až 4 hráčov. Úlohou detí je 
svoje farebné myšky trafiť do svojho farebného kruhu. 
Rozmer hracej plochy: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 4+

VK1101 5,90 €
Skákajúce žabky 
Zahrajte sa s farebnými plastovými žabkami. 
Ktorá doskočí najďalej? Balenie obsahuje 
16 žabiek v 4 farbách v plastovej nádobke 
s vrchnákom. Veková kategória: 1+ 

GO63947 8,50 €

Hra so sklenenými guľôčkami 
Balenie obsahuje 31 farebných sklenených 
guľôčok a drevenú misku. Úlohou detí 
je kotúľať a odrážať guľôčky do misky. 
Priemer misky: 12 cm. 
Veková kategória: 3+ 

EF54577  6,90 €

Klobúčik HOP
Najznámejšia hra pre celú rodinu. Najviac bodov získa 
ten, ktorého klobúčiky vystrelené pomocou malej 
odpaľovacej rampy zasiahnu cieľ s najvyššou bodovou 
hodnotou. Veková kategória: 3+

MKR01056 43,90 €

Hra - Veselé štuplíky 
Táto jednoduchá hra vedie deti k súťaživosti a kolektívnej 
zábave. Úlohou je vyplniť svoj obrazec pomocou štuplíkov čo 
najrýchlejšie. K hre dáva výrobca 2 semienka Buka lesného. 
Ak by aspoň každý desiaty zákazník zasadil iba jeden strom, 
tak sa podarí vrátiť do prírody 200-krát viac, ako si výrobca 
z prírody vzal. Balenie obsahuje 85 dielikov (17x červené, 
17x žlté, 17x modré, 17x zelené, 17x hnedé), hraciu podložku 
(32 x 32 x 1,8 cm), hraciu kocku a bavlnené vrecúško.
Veková kategória: 3+ 
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BE22612 49,95 €

Zábavný park - hra 
Počas hry deti objavujú nielen atrakcie v zábavnom parku, ale 
zlepšujú svoju koncentráciu a jemné motorické schopnosti. 
Hra je určená pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer: 38,5 x 38,5 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

OT108 16,00 €

Nezobuďme Dina!
Zábavná stolová hra s tematikou dinosaurov.
Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý nazbiera najviac 
dinosaurích vajíčok, ale pozor na to aby ste 
nezobudili T-Rexa! Hra precvičuje počítanie a 
pozorovacie schopnosti. Je vhodná pre 2 - 4 
hráčov. Rozmer balenia: 26 x 22,5 x 5 cm.
Veková kategória: 4+

OT365 7,00 €

Penalta - hra
Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý dal najviac 
gólov. Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. 
Obsah: 24 futbalových kartičiek, kocka.
Rozmer balenia: 15,5 x 14 x 2,5 cm. 
Veková kategória: 3+

OT031 16,00 €

Pavúčiky 
Víťazom sa stáva hráč, ktorý ako prvý 
presunie pavúka hore do odtokovej rúry skôr, 
ako začne pršať! Hra je vhodná pre 2 - 4 
hráčov. Obsah: 4 hracie dosky, 4 počítadlá, 
podložka na točenie, hracia kocka, kocka 
tvary, miešač kociek, návod.
Rozmer balenia: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Veková kategória: 3+

EF54973 18,00 €

Súbor hier 300 PLUS 
Obsahuje viac ako 300 rôznych variánt hier 
pre hráčov rôzneho veku. Nájdete v ňom 
šachy, dámu, mlyn, halmu, samotára, človeče 
nehnevaj sa, backgammon, hry s kockami, 
domino, karty a mnoho ďalšej zábavy pre 
malých aj veľkých.
Rozmer: 31 x 7,5 x 31 cm.
Veková kategória: 6+ 
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PP1015 36,90 €

Hra Rami Code
Pomocou ťahadiel, ktoré je potrebné ovládať so správnou vizuálno-motorickou 
koordináciou sa jednotlivé dráhy uvoľňujú tak, aby farebné guľky dorazili
 do príslušných cieľových boxov. Hračka odráža princíp, na ktorom je založený 
počítač. Každý cieľový box zodpovedá určitej pozícii štyroch ťahadiel, a teda aj 
kombinácii núl a jednotiek, teda binárnych čísel. Na overenie schopností hráča 
slúži clona zakrývajúca dráhy. Popri rozvoji jemnej motoriky a logického myslenia 
hra Rami umožňuje aj napínavý súboj s časom.
Veková kategória: 4+ 

BE22890 33,90 €

Požiarnici - hra
Pomôžte - budova je v plameňoch! Našťastie sa všetky zvieratká 
a ľudí podarilo dostať do bezpečia, ale dokážu požiarnici zachrániť aj 
budovu? Okamžite naskočia do auta a sú na ceste za ohňom. Dúfajme, 
že sa im podarí dôjsť ešte predtým, ako budova zhorí a spadne. 
Aktivita ponúka rôzne informácie ako sa dozvedieť viac o požiarnickom 
vybavení. Vhodné pre 2 až 4 hráčov. Balenie obsahuje hraciu dosku 
zloženú zo 4 dielikov, drevené požiarnické auto (4 x 7 cm) s farebným 
otáčacím kolesom, 6 drevených plameňov, kocku a infokartu. 
Rozmer balenia: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm.
Rozmer hracej dosky: 40 x 40 cm.
Veková kategória: 3+

BE22830 29,90 €

Lietajúce netopiere - hra
Netopiere rozrušene lietajú, aby našli miesto v miestnostiach 
pevnosti. Do rôznych miestností môžu byť zamerané pomocou 
katapultu tak, aby každý netopier našiel svoje miesto. Ktorýkoľvek 
z nich dobyje najviac miestností na konci hry, je víťazom. Aktivita 
pomáha precvičovať jemnú motoriku so zameraním na presnosť 
pomocou katapultu. Vhodné pre 2 hráčov s rôznymi úrovňami 
obtiažnosti. Balenie obsahuje hraciu dosku s 18 dierami, 
24 drevených žetónov a 2 drevené katapulty.  
Rozmer balenia: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm. Dĺžka katapultu: 11 cm.
Veková kategória: 4+

BE22400 49,90 €

Opičie preteky - hra
Opičky sa rozhodnú pre krátke preteky. Všetky štartujú v 
rovnakom čase a pokúsia sa byť tou prvou, ktorá sa vyšplhá 
na palmu. Ďalší krok však zvoľte opatrne, pretože stále je tu 
možnosť, že sa opička na ceste za dosiahnutím palmového listu 
zošmykne dole. Ktorá opička bude najrýchlejšia a dosiahne na 
skrytý kokosový orech? Aktivita trénuje jemnú motoriku 
a rozlišovanie farieb. 
Vhodné pre 2 až 4 hráčov. 
Balenie obsahuje 26 drevených dielikov. 
Rozmer balenia: 38,5 x 38,5 x 6 cm.
Rozmer hracej dosky: 37 x 37 cm.
Veková kategória:4+
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EF54959 16,50 €

Mish - mash
Skvelá postrehová hra, v ktorej víťazí ten, kto najrýchlejšie nájde 
správny obrázok. Pravidlá sú síce veľmi jednoduché, ale 
v hre uspeje len ten najbystrejší.
Rozmer: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Veková kategória: 6+ 

EF54641 7,80 €

Myška, uteč!
Vydajte sa s myškami na dobrodružnú 
výpravu za syrom a utekajte pred 
kocúrom. Myška, ktorá sa ako prvá 
dostane 
do domčeka, vyhráva. Roztomilá hra 
pre deti od 3 do 6 rokov.
Hra obsahuje drevené myšky.
Rozmer: 15,8 x 4,6 x 23,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EF54952 19,50 €

Picasso
Zábavná hra pre celú rodinu. V tejto hre sa 
určite stanete autorom hŕbu umeleckých diel 
vhodných pre súkromnú galériu. Pomocou 
drevených tyčiek, šnúrky a geometrických 
tvarov sa deti snažia znázorniť predmet z 
kartičky. Výtvory, dosť podobné kubistickým 
obrazom slávneho maliara Pabla Picassa, 
musia protihráči identifikovať. 
Rozmer: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Veková kategória: 8+ 

EF54948 14,90 €

Fast Food
Ponáhľaj sa! Rýchlo, rýchlo! Čo si myslíš, že znamená "fast food"? 
Buď pohotový, nech objednávku vybavíš ako prvý a dostaneš 
najväčšie prepitné. Zábavná hra, pri ktorej sa nestihne nikto nudiť. 
Obsahuje: 
zvonček, drevené kocky a karty. 
Rozmer: 23,5 x 4,6 x 15,9 cm.
Veková kategória: 6+ 

BE22610 59,90 €

Deti sveta - hra
Šesť detí je na ceste za skúmaním sveta. Pochádzajú z Afriky, Ameriky, 
Antarktídy, Ázie, Austrálie a Európy a tešia sa, čo sa naučia o ostatných 
kontinentoch a krajinách. Každé dieťa prinesie pohľadnicu zobrazujúcu  
typické zvieratá alebo budovy z ich krajiny a odovzdá ju pri stretnutí jednému 
zo svetobežníkov. Sprevádzajte deti na ceste za ich poznaním! Aktivita 
podporuje sociálne zručnosti, slovnú zásobu a komunikáciu a učí rozdiely 
jednotlivých kontinentov. Balenie obsahuje 36 pohľadníc zo 6 kontinentov 
a 6 ručne maľovaných drevených figúrok. Vhodné pre 2 až 6 hráčov. 
Rozmer balenia: 52 x 52 x 6 cm.
Rozmer poskladaného puzzle: ø 49 cm.
Veková kategória: 5+

OT042 19,00 €

Party, party, party! 
V tejto hre sa hráči snažia naplniť svoj batoh 
rôznymi predmetmi, kým sa pripoja k party. 
Komu sa to podarí najrýchlejšie?
Rozmer balenia: 25 x 18,5 x 8,5 cm.
Veková kategória: 5+ 
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RK32001 23,00 €

Koberec - Človeče, nehnevaj sa! 
Koberec s motívom obľúbenej hry. Ľahko sa udržiava. 
Spodná strana je protišmyková. Súčasťou balenia sú aj 
figúrky a hracia kocka. Materiál: polyamid. 
Rozmer: 1 x 1 m.
Rozmer figúrky: 5,5 cm.
Rozmer kocky: 2,5 cm.

RK1141 23,00 €

Koberec Človeče - puzzle 
Koberec s motívom obľúbenej hry. Ľahko sa 
udržiava. Spodná strana je protišmyková. 
Súčasťou balenia sú aj figúrky a hracia kocka. 
Materiál: polyamid. Rozmer: 1 x 1 m. 
Rozmer figúrky: 5,5 cm
Rozmer kocky: 2,5 cm.

RK1142 23,00 €

Koberec Človeče - farma 
Koberec s motívom obľúbenej hry. Ľahko sa udržiava. 
Spodná strana je protišmyková. Súčasťou balenia sú 
aj figúrky a hracia kocka. Materiál: polyamid. 
Rozmer: 1 x 1 m. 
Rozmer figúrky: 5,5 cm. Rozmer kocky: 2,5 cm.

HK12116  62,90 €

Koberec - Twister
Hru Twister každý dobre pozná. Rozvíja rovnováhu, 
koordináciu a pozornosť. Deti si s týmto kobercom zažijú 
kopec zábavy. Balenie obsahuje aj 2 kocky z odolného plastu 
(dodávané rozložené, zloženie je veľmi jednoduché, bez 
použitia lepidla), kde sú zobrazené ruky a nohy. 
Materiál: polyamid. Rozmer: 200 x 100 cm.

PX0336A 21,80 €

Zamotaj sa! 
Skvelá pohybová hra, ktorá sa môže hrať vnútri 
aj vonku. Hráči roztočia dve vrtuľky so symbolmi 
a podľa pokynov rozhodcu súčasne ukladajú svoje 
ruky a nohy na dve veľké pevné podložky. Pri hre si 
deti precvičujú svoju ohybnosť a šikovnosť. Balenie 
obsahuje: 2 podložky s obrázkami, 2 vrtuľky so 
symbolmi. Veková kategória: 5+ 
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DE14159 10,50 €

Človeče, poďme do ZOO 
Nová, zábavná hra pre deti na spôsob 
klasického Človeče. Obojstranná dosková 
hra ponúka hneď dve možnosti hry.
Veková kategória: 3+ 

EF54630  6,20 €

Človeče nehnevaj sa - obrázkové
Hra pre najmenších bez znalostí počtov. Deti 
postupujú s figúrkami po hernom pláne až do 
domčekov. Kocka aj plán obsahujú namiesto 
číslic farebné a zábavné obrázky. Balenie 
obsahuje: 1 obojstranný herný plán, 24 figúriek, 
1 kocku a návod. Veková kategória: 3+

LE7358    21,00 €
Človeče nehnevaj sa - myšky
Myšacie človeče sa stane obľúbenou hrou 
v každej triede. Je vyrobené z dreva.
Rozmer: 27 x 28 cm.
Veková kategória: 5+

EF54961 5,50 €

Človeče, nehnevaj sa!
Známa a obľúbená hra, ktorá zabaví 
každého na dlhý čas. Kto bude prvý 
v domčeku?
Hra pre 2 - 6 hráčov vo veku od 5 rokov.
Veková kategória: 5+

LE6257    24,50 €

Človeče, nehnevaj sa 
- Domáce zvieratá
Toto človeče sa stane obľúbenou hrou 
v každej triede. Je vyrobené z dreva. 
Rozmer: 29 x 29 x 1,5 cm.
Veková kategória: 5+

ED90112 60,00 €

ConnAct 
Roztočte ručičku a pomocou prísavky 
čo najrýchlejšie uchopte zodpovedajúcu 
kartu. Pomenujte čo vidíte a vymyslite 
príbeh. Obsahuje hraciu dosku s ručičkou 
(20 x 20 cm), 36 kartičiek a 4 prísavky.
Veková kategória: 4+ 

PP02330 15,00 €

Popoluška 
Kreatívna hra zameraná na postreh a pamäť. 
Vyhráva ten, kto nájde všetky postavy a 
veci pred polnocou. Hru je možné hrať v 3 
variantoch s rôznou obtiažnosťou.
Veková kategória: 4+ 

DTP23583 6,30 €

Človeče nehnevaj sa - Farma 
Klasická hra pre 2 - 4 hráčov. Hracia kocka má namiesto bodiek obrázky. 
Hrať môžu teda aj deti, ktoré ešte nevedia počítať. Balenie obsahuje 1 
herný plán, 16 figúriek v 4 farbách a 1 hraciu kocku s obrázkami. 
Rozmer balenia: 33,5 x 23 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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PX1754A 2,50 €

Blchy - mini hra 
Klasická hra pre 2 - 4 hráčov, kde vyhráva ten, kto doskáče so 
svojimi blchami prvý do cieľa. Balenie obsahuje misku (cieľ), 4 
sady bĺch v 4 farbách, 4 veľké odpaľovacie žetóny, návod.
Rozmer balenia: 6 x 6 x 3 cm.
Veková kategória: 5+ 

OT086 18,00 €

Preteky dinosaurov 
Zábavná spoločenská hra pre 2 - 4 hráčov, 
v ktorej sa farební usmievaví dinosaury 
snažia získať trblietavú medailu a dostať 
sa na stupeň víťazov. Podrobné inštrukcie 
sú súčasťou balenia. Rozmer balenia: 
25,5 x 19 x 9 cm. Veková kategória: 3+ 

MK251 34,50 €

Doba kamenná Junior 
Hra určená pre 2 - 4 hráčov. Balenie obsahuje: 1 ilustrovaný herný plán, 4 
dediny, 35 žetónov, 24 veľkých drevených figúrok a surovín. Cieľom hry je 
zbierať rôzne suroviny, ktoré je potrebné v dedine vymeniť, a tak si postaviť 
chyže. Prvý hráč, ktorý postaví 3 chyže, sa stáva víťazom hry.
Veková kategória: 5+ 

BE22850 19,90 €

Kabayo - Nájdi koníkov
Koníky pobehujú voľne a nekontrolovane! Snažte sa udržať 
rôzne pozície všetkých koníkov v pamäti, pretože farebné karty 
obsahujú rôzne úlohy. Zvýšte pozornosť a nazbierajte toľko žetónov 
s podkovou koľko dokážete! Aktivita podporuje zapamätávanie, 
koncentráciu, jemné motorické zručnosti, porozumenie a aplikovanie 
pravidiel. Súčasťou hry je drevená hlavná figúrka, zapamätávacie 
karty, kocka a žetóny s podkovou. Balenie obsahuje spolu 58 dielikov 
zabalených v praktickej kartónovej krabici. Vhodné pre 2 až 4 hráčov. 
Rozmer balenia: 24 x 24 x 6,5 cm. Veková kategória: 4+

EF86842 19,90 €

Smolíček - Drevené figúrky 
Jednoduchá zábavná hra pre deti s cieľom nájsť Smolíčka 
pacholíčka ukrytého v hustom lese. Obsahuje drevené 
komponenty. Vhodné aj pre precvičovanie jemnej motoriky.
Rozmer balenia: 38,2 x 4,5 x 26,2 cm.
Veková kategória: 3+

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

OT070 12,20 €

Žirafy so šálmi - hra 
Koľko šálov viete nazbierať pre svoju žirafu? Hoďte 
kockou, vezmite kartu a vyskladajte si svoju žirafu. 
Vyhráva hráč s najväčším počtom šálov na žirafe. 
Balenie obsahuje 24 kartičiek s krkom, 6 kartičiek 
s hlavami, 6 základných kartičiek, 1 kocku. 
Rozmer balenia: 9 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 4+ 
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OT081  18,00 €

Tri prasiatka - hra
Pomôžte trom prasiatkam so stavbou ich domčekov, 
dávajte si však pozor na veľkého, zlého vlka, ktorý 
sa ich bude snažiť sfúknuť a rozbiť. Pre 2 - 4 hráčov. 
Vyrobené z kartónu.
Rozmer balenia: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ08550 13,50 €

Kto bude prvý v cieli? 
Zvieratká sa prechádzajú po cestičke. Môžu však 
stúpiť iba na políčko v takej farbe, akú určí kocka. 
Kto bude prvý v cieli? Balenie obsahuje 4 plastové 
figúrky, kocku s farbami, hrací plán a žetóny.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Veková kategória: 2,5+ 

EF54670  7,50 €

Lienky
Jednoduchá hra pre najmenších. 
Lienky postupujú k cieľu na 
vrchole rastlinky.
Veková kategória: 3+

BE26050 7,90 €

Zvieracie lotto
Zaujímavá hra podporuje učenie a priradenie jednotlivých druhov zvieratiek do ich prostredia, čím si deti 
vizuálne posilňujú svoju pamäť. Zvieracie lotto sa opiera o tradičné pexeso. Žetóny sa umiestnia tvárou 
nadol na stôl. Každý hráč si vezme hraciu dosku s prostredím a siluetami zvieratiek. Otáčajte žetóny, až 
kým nenájdete zvieratko, ktoré patrí  do daného prostredia. Hráč, ktorý ako prvý správne zaplní prostredie 
so zvieratkami, vyhráva hru. Aktivita podporuje detskú koncentráciu, koordináciu oko - ruka, podporuje 
slovnú zásobu pomenovaním druhov zvierat. Balenie obsahuje 4 karty s prostredím a 24 žetónov so 
zvieratkami. Hra je vhodná pre 2 až 4 hráčov. Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. Veková kategória: 4+

GO56756 10,90 €

Magnetická hra - Hladný hadík 
Poukladajte jednotlivé dieliky na šablónu tak, aby bol had 
kompletný, a aby sa zároveň dostal k potrave.
Rozmer: 20 x 27,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

WD01438 13,20 €

Zajace na lúke 
Pridajte sa k pretekom na lúke 
a pomôžte zajacom získať mrkvičku. 
Tieto preteky sú však neobyčajné - 
najrýchlejší zajko nemusí vždy získať 
najviac mrkvičiek.
Rozmer: 20 x 20 x 5,8 cm.
Veková kategória: 6+ 
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MD19918 35,50 €

Drevená magnetická hra s predlohami
Dotvorte pozadie na magnetickej doske podľa malej kartičky s rovnakým 
pozadím. Pozadie zobrazuje deň na farme, zábavu na ihrisku, 
cestovanie do školy a rušný deň v meste. Nájdite príslušné magnetky 
a umiestnite ich na hraciu dosku s vybraným pozadím. Balenie obsahuje 
119 drevených magnetov, 2 obojstranné karty s pozadím, 4 obojstranné 
predlohové kartičky a magnetickú hraciu dosku v praktickej drevenej 
krabičke so stojanom. 
Rozmer balenia: 30,5 x 23 x 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE11190 24,95 €

Magnetická hra - Deti a zvieratká 
Hra obsahuje 43 magnetických dielikov, z ktorých je možné 
poskladať deti a zvieratká z rôznych kontinentov. Balenie 
obsahuje aj 7 vzorových kariet.
Rozmer balenia: 19,5 x 26,5  x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58738 15,50 €

Vytvor si svoj svet  
Magnetická hra obsahuje 106 dielikov 
na vytvorenie rôznych obrázkov.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

OT051 12,20 €

Špinavé dinosaury - hra 
Rozmiestnite karty do stredu stola, 
zatočte šípkou a nájdite správneho 
špinavého dinosaura podľa vytočenej 
farby a druhu. Keď je vaňa naplnená 
čistými dinosaurami, spočítajte 
bublinky alebo iné predmety. Balenie 
obsahuje 4 dvojdielne hracie dosky 
s motívom kúpania, 25 kartičiek 
s dinosaurami, dvojdielnu podložku 
na točenie a 2 plastové šípky ku 
podložke.
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

AK20817 19,90 €

Pamäťová hra - Škola
Vizuálna pamäťová hra, v ktorej hráči spolupracujú na tom, 
aby dostali deti do školy skôr, ako zazvoní zvonček. Balenie 
obsahuje 20 kartičiek, hrací plán, zvonček a hraciu kocku.
Rozmer kartičky: 4,8 x 4,8 cm.
Rozmer hracieho plánu: 32 x 32 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20815 19,90 €

Pamäťová hra - Farma
Vizuálna pamäťová hra, v ktorej musí hráč dostať zvieratá na 
farmu skôr, ako dorazí vlk. Balenie obsahuje 20 kartičiek, hrací 
plán, hladného vlka a hraciu kocku.
Rozmer kartičky: 4,8 x 4,8 cm.
Rozmer hracieho plánu: 32 x 32 cm.
Veková kategória: 3+ 
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WD01751 19,50 €

Hot Pot 
Nepredvídateľná a napínavá hra, v ktorej je dôležitá 
rýchlosť a šikovnosť - na výber ingrediencií totiž 
môžete použiť iba paličky alebo kliešte.
Veková kategória: 5+

EF54957 16,50 €

Drzá opica
Nenechajte drzé opice, aby si z vás 
robili srandu. Tľapnite ich cez prsty! V 
tejto hre je to dovolené. Zábavná hra 
pre deti i dospelých, ktorá precvičí váš 
postreh aj pohotovú reakciu.
Obsah: 4 plácačky, 3 kocky (opice, 
farby, smajlíci), 1 téglik na hod 
kockami, 36 kariet a návod. 
Rozmer balenia: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Veková kategória: 8+

PI6643 21,50 €

Býčie oko - hra
V tejto rýchlej postrehovej hre je dôležité byť o jedno 
"Chňapnutí" napred. Body totiž získava len ten hráč, 
ktorý prísavkou najrýchlejšie chytí správne doštičky 
a ostatným ich vyfúkne pred nosom. Obzvlášť cenená 
je doštička s býčím okom "Bull's Eye", ktorá sa počíta 
dokonca za 3 body. Hra je určená pre 2 - 5 hráčov.
Veková kategória: 5+ 

PI7174 21,50 €

Logik - Mestečko
Obľúbená hra u všetkých vekových generácií. 70 úloh na precvičenie logického 
myslenia. Kto ich zvládne vyriešiť? Pôvod týchto logických úloh vychádza z prastarej 
hádanky, o ktorej sa hovorí, že ju zvládne vyriešiť iba 2% ľudstva. V ulici žijú rôzni 
obyvatelia, z ktorých niektorí majú domáce zvieratko. Úlohou je vyriešiť hádanku: 
"Kto kde a s kým býva? Pod akou strechou? Kto sú jeho susedia? "Každá hádanka 
má len jedno riešenie. 
Veková kategória: 5+ 

PI7175 21,50 €

Logi Cross - hra
Pomôžte zvieratkám bezpečne prejsť rieku a dostať sa 
v poriadku domov. Psy, kravy, ovce a sliepky čakajú na 
to, až prejdú cez rieku, aby sa po celom dni strávenom 
na pastvinách vrátili do svojich bezpečných domovov. 
Ak prejdú cez rieku jeden po druhom v správnom poradí, 
dostanú sa všetci bezpečne na druhý breh.
Veková kategória: 5+ 

PI7179 21,50 €

Triominos - hra
Variant známej hry domino, s hracími kameňmi v tvare trojuholníka, ktoré umožňujú 
oveľa viac herných kombinácií. Napínavá hra, ktorá vyžaduje rýchle myslenie, logiku 
a taktiku hráčov. Každý kameň je jedinečný, a preto je užitočné, keď si vypracujete 
stratégiu rozmiestňovanie jednotlivých kameňov. Naplánujte si váš ťah dopredu a 
kamene prikladajte takým spôsobom, aby ste si vytvorili voľný priestor k hraniu. Hra je 
určená pre 2 - 4 hráčov.
Veková kategória: 6+ 
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BE25570 39,95 €

Hádaj čo je to? 
Jeden hráč kreslí a ostatní hádajú čo to je. Zábavná hra 
zlepšuje kreativitu a postreh. Hra obsahuje 45 dielov. 
Rozmer balenia: 52 x 52 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

AD5093 9,80 €

Veselá farma
Hra zameraná na precvičenie pamäte a pozorovacích schopností. Zároveň 
zoznamuje deti so zvieratkami žijúcimi na farme a v jej okolí. Úlohou detí je správne 
priraďovať obrázkové kartičky k svojim hracím doskám podľa toho, či sa daný obrázok 
na doske nachádza, alebo nie. Hracie dosky a kartičky sú vyrobené z tvrdého 
kartónu. Balenie obsahuje: návod na 2 hry; 4 hracie dosky s rozmerom 23,5 x 16 cm; 
1 doska s rozmerom 15,6 x 15,6 cm s plastovou šípkou uprostred; 40 kartičiek 
s rozmerom 5,5 x 5,5 cm. Rozmer balenia: 27,7 x 18,4 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO56740 25,90 €

Nájdi svoje kartičky 
Táto hra pre 2 - 4 hráčov je zameraná na precvičovanie 
pohotovosti a pamäti. Každý hráč si vyberie jednu 
z priložených drevených hracích dosiek. Všetky drevené 
kartičky sa položia do stredu stola a otočia obrázkom 
dolu. Hráči postupne, v určenom poradí, otáčajú kartičky 
a zisťujú, či sa obrázok nachádza na ich hracej doske - 
majú na to však len určitý časový limit. Ak obrázok súhlasí 
s hracou doskou, hráč si ho položí na svoju dosku. Ak 
nesúhlasí - vráti kartičku späť na stôl, pričom ju nemusí 
ukázať svojim spoluhráčom. Vyhráva hráč, ktorý bude mať 
prvý doplnené všetky kartičky. 
Rozmer hracej dosky: 24,5 x 20,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

PP02251 8,50 €

Obrázkové Loto 
24 obrázková hra na princípe 
lota v dvoch variantoch, ktoré si 
zvolíte podľa úrovne a veku. Deti 
si s touto hrou rozširujú slovnú 
zásobu, koordináciu a pozorovacie 
schopnosti.
Rozmer: 19 x 19 x 3,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

EI2889 29,90 €

Roboty 
Hra precvičuje pozornosť a postreh. Ruletka určí 
farebnú kombináciu. Úlohou detí je na hracej doske 
nájsť robota v rovnakých farbách. Víťazom sa stáva 
ten, kto ako prvý nájde 5 robotov. Rozmer: 40 x 40 cm.
Veková kategória: 4+ 
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AD5475 8,80 €

Bystré oko
Zaujímavá hra, pri ktorej si deti precvičia pamäť, reflexy a obohatia si slovnú 
zásobu. Úlohou detí je dopĺňať kartičky na hracie dosky. Víťazí ten, kto prvý 
doplní všetky predmety na svojej doske. Hracie dosky a kartičky sú vyrobené 
z tvrdého kartónu. Balenie obsahuje: návod na 8 hier; 4 obojstranné hracie 
dosky s rozmerom 23,6 x 16 cm; 140 kartičiek s rozmerom 2,8 x 2,8 cm. 
Rozmer balenia: 34 x 21 x 3 cm. Veková kategória: 4+ 

AD5253 9,80 €

Nájdi v dome
Pri tejto hre si deti obohatia slovnú zásobu, 
precvičia si pozorovacie schopnosti a zoznámia sa 
s predmetmi, ktoré sa bežne nachádzajú v každej 
domácnosti. Ich úlohou je správne priradiť 
obrázky k hracej doske. To, či priradili všetky 
kartičky správne zistia podľa toho, či farba bodky 
na zadnej strane kartičky je rovnaká, ako farba 
rámčeka na hracej doske. Hracie dosky a kartičky 
sú vyrobené z tvrdého kartónu. Balenie obsahuje: 
4 hracie dosky s rozmerom 15,6 x 15,6 cm; 
40 kartičiek s rozmerom 5,5 x 5,5 cm. 
Rozmer balenia: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

AD4584 15,50 €

Bystré očko 
Náučná hra, pri ktorej si deti precvičia postreh, reflex a pamäť. Zároveň sa 
naučia rozoznávať farby a obohatia si slovnú zásobu. Deti na svojich hracích 
plánoch hľadajú rovnaký obrázok, aký sa nachádza na kartičkách. Obsah 
balenia: 210 obojstranných kartičiek (4,2 x 4,2 cm), 4 obojstranné hracie 
plány, návod. Rozmer balenia: 37 x 22 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

PP02069 9,90 €

Loto dom 
Zaujímavá hra a zároveň didaktická 
a logopedická pomôcka. Deti spoznávajú 
predmety v domácnosti, zdokonaľujú si svoje 
pozorovacie schopnosti a rozvíjajú si slovnú 
zásobu. Obsah balenia: 4 hracie plochy 
s rozmerom 16 x 10,5 cm; 24 kartónových 
kartičiek s rozmerom 4,5 x 4,5 cm.
Rozmer balenia: 19 x 19 x 3,5 cm.
Veková kategória: 2+

OT036 12,20 €

Dinosaurie lotto 
Priraďovacia hra s dinosauriou tématikou pre 2 - 4 hráčov. 
Obsahuje obojstranné tabuľky s 2 úrovňami obtiažnosti, 
24 obrázkových kariet. Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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PI7757 13,20 €
Cink Plus 
Nová verzia obľúbenej hry Cink, 
ešte rýchlejšia a ešte zložitejšia. 
Kto zacinká ako prvý na zvonček, 
keď sa na stole objavia dve 
rovnaké karty? Ale pozor na 
zvieratká, každé má rado iné 
ovocie. Veková kategória: 6+

PI7554 13,50 €

Cink Original 
Úžasná hra pre celú rodinu 
s kartami a zvončekom. Rozvíja 
postreh a rýchlu reakciu. Kto 
zazvoní ako prvý, keď sa na 
stole objaví presne 5 kusov 
rovnakého ovocia?
Veková kategória: 6+

PI756399 13,20 €
CINK Junior
Hra so zvončekom pre malých hráčov - karty s veselými 
i smutnými klaunami. Aj tento variant hry CINK rozvíja postreh 
a rýchlu reakciu. Zacinkaj ako prvý na zvonček, keď sa na stole 
objavia dvaja rovnakí klauni. Hra pre 2 - 4 hráčov.
Veková kategória: 4+

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+

PI7396 17,50 €

Speed cups 
Zábavná hra pre 2 - 4 hráčov. Každý hráč 
dostane 5 farebných pohárikov a jeho úlohou 
je čo najrýchlejšie poskladať ich podľa úlohy 
na kartičke. Kto je najrýchlejší, zazvoní na 
zvonček. Veková kategória: 6+ 

PX1720A 11,90 €
Sleduj a nájdi
Hra rozvíja pozornosť, všímavosť 
a sústredenie. 55 kariet má medzi sebou 
rôzne spoločné znaky a obrazce, ktoré treba 
čo najrychlejšie nájsť a ukázať na ne prstom. 
Rozmer balenia: 20,5 x 24,5 x 5,5 cm.
Veková kategória: 4+ 
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EF54643 9,90 €

Lovci motýľov
Hra precvičuje postreh a pohotovosť pri hľadaní motýľov. 
Balenie obsahuje 4 motýlie lúky a 40 obojstranných kariet.
Veková kategória: 5+ 

EF54953 16,50 €

Spoločenská hra - Kúp si kravu 
Jednoduchá a svižná hra pre celú rodinu. Buďte rafinovaní, dobre si to 
spočítajte a nakúpte tie najlepšie a najvýkonnejšie kravy. Rozširujte svoje 
stádo a starajte sa o neho lepšie ako váš sused. Obsah: 60 ks mincí, 10 ks 
štastných mincí, plátenné vrecúško, herný plán, hnoj - vložka krabice, 16 ks 
kariet s kravami, 12 ks akciových kariet, 12 ks jednorázových kupónov.
Rozmer balenia: 29,7 x 7,7 x 29,7 cm.
Veková kategória: 8+

EF54960 13,90 €

Spoločenská hra - Maškrtný mravčiar
Hra podporuje manuálnu zručnosť a trpezlivosť. Vytiahnuť 
malého neposedného mravca z mraveniska pomocou 
dlhej pinzety podobne, ako to robí mravčiar svojím dlhým 
jazykom, nie je vôbec jednoduché. Hlavné je sa sústrediť 
a správne sa rozhodnúť, na akého farebného mravca má 
práve chuť. Balenie obsahuje: 3D mravenisko, špeciálnu 
pinzetu, 2 kocky, 24 mravcov a návod.
Veková kategória: 4+

PI6636 21,50 €

Piff Paff 
Piff Paff, malý ostnatý štvorzubec rád 
hrá so svojimi kamarátmi naháňačku. 
Hráči, ktorí naháňajú, sa počas hry 
rýchlo striedajú, čo môže občas 
vyvolať dosť veľký zmätok. Veselú 
partičku sprevádza bublajúci zvuk. 
Ale pozor: keď zaznie klaksón, kolo 
končí a hráč, ktorý práve chytá, 
stráca jednu zo svojich bublín. 
Ktorému z hráčov sa podarí ubrániť 
do konca hry bublinku a stať sa tak 
víťazom?
Veková kategória: 5+ 

PI6632 11,00 €

Staré a nové
Mnoho vynálezov, ktoré takmer denne 
využívame a ktoré nám zásadným 
spôsobom uľahčujú bežný život, sa 
počas desaťročia veľmi výrazne zmenilo. 
Pre túto pamäťovú hru bolo vybraných 
27 týchto vynálezov. Zavedú vás do 
dôb dávno minulých a vďaka priamemu 
porovnaniu vám ukážu neuveriteľný 
pokrok, nad ktorým môžeme len žasnúť. 
Hra je určená pre 2 - 5 hráčov.
Veková kategória: 8+ 
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LL02501 28,50 €

Hra - Dr. Heuréka
Pomôžte Dr. Heuréka v laboratóriu.Úlohou hry je prelievať látky zo 
skúmavky do skúmavky bez toho, aby ste sa ich dotkli holou rukou. 
Presuňte látky rýchlejšie ako Vaši spoluhráči a dokážte, že práve vy 
ste tým najšikovnejším vedcom v laboratóriu.
Rozmer krabičky: 26,5 x 26,5 x 6 cm.
Veková kategória: 6+ 

PI9143 21,50 €

Honeycombs
Na každej doštičke je 6 rôznych symbolov, ktoré sa v tomto poradí objavujú iba 
raz. Cieľom hry je poskladať čo najviac doštičiek k sebe tak, aby sa symboly na 
oboch stranách zhodovali. Táto pestrá hra ponúka rôzne varianty pre každého!
Hra je určená pre 1 - 8 hráčov.
Veková kategória: 7+ 

Super Six
Zábavná rýchla hra do vrecka. Snažte sa čo najrýchlejšie zbaviť 
svojich kolíčkov zastrkáváním do dierok na škatuľke. Kolíček ale môže 
zapadnúť do krabičky iba dierkou s číslom 6. Dierky 1 až 5 sú len 
odkladacie. Hra je určená pre 2 - 6 hráčov.
Veková kategória: 6+ 

PI501868 - červený 8,00 €

PI501875 - modrý 8,00 €

Hlavolamy
Vreckové balenie obsahuje 9 kartičiek, 
ktoré je potrebné zložiť do štvorca tak, 
aby všetky kartičky k sebe navzájom 
pasovali. Výborná hra na logické 
myslenie a rozvíjanie trpezlivosti.
Veková kategória: 6+

PX0175A - Klaun 2,30 €

PX0176A - Medvede 2,30 €

GOHS040 13,00 €

Drevené šachy 2
Klasická stolová hra sa dá 
jednoducho zložiť a rozložiť.
Rozmer: 26 x 25,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 7+

GO56921 29,50 €

Drevené šachy 
Klasická stolová hra sa dá jednoducho 
zložiť a rozložiť. Obsahuje 32 figúrok.
Rozmer: 29,9 x 29,9 x 4,8 cm.
Veková kategória: 7+ 

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

AK20543 25,00 €

Uhádni, čo predstavujem! 
Hra, v ktorej deti bez slov vyjadrujú, čo predstavujú. Hoďte kockou a podľa farby, ktorá padne na 
kocke, si vytiahnite z kôpky farebne prislúchajúcu kartu. Neukazujte ju ostatným hráčom. Spustite 
presýpacie hodiny a začnite ukazovať zviera, vec, činnosť alebo postavu zobrazenú na kartičke. 
Kto prvý uhádne, čo predstavujete, vezme si kartu. Ak nikto neuhádne kým vyprší čas, karta sa 
vráti späť na kôpku. Víťazom sa stáva hráč, ktorý nazbiera najviac kartičiek. Balenie obsahuje: 40 
obrázkových kariet (7,9 x 9 cm), 1 kocku s farbami (dĺžka strany 3,5 cm), 1 presýpacie hodiny (1 
minútové). Veková kategória: 3+ 

Úžasné logické hry nájdete v časti Logické myslenie
na str. 488 - 507.

BE22820 14,95 €

Vtáčiky - hra
Nájdite zhodu farieb na hracej kocke a 
kartičke alebo hrajte hru ako domino. Hra 
obsahuje 25 kartičiek a 3 hracie kocky. 
Rozmer balenia: 24 x 24 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

PI7236 21,50 €

Máš na to nos - hra
V tejto neuveriteľnej a kreatívne párty hre 
nebudete robiť nič iné: iba s predĺženým nosom 
musíte nakresliť čo najviac zadaných obrázkov 
tak, aby ich vaši spoluhráči spoznali a uhádli, 
čo ste na obrázku nakreslili. Ale pozor, musíte 
to stihnúť ešte skôr, než ubehne čas! Iba tak 
môže váš tím získať body a vyhrať. Rýchla párty 
zábava pre tímy alebo jednotlivých hráčov!
Veková kategória: 8+ 
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PI6622 11,00 €

1, 2, 3...
Ste pripravení? Potom je na rade: koncentrácia! Dobre si zapamätajte, kde 
sa zvieratá na pastvine nachádzajú. Potom rýchlo zavrite oči! 1, 2, 3 ... a 
opäť ich otvorte! Stoja kravy, ovce, ošípané a kone na rovnakom mieste 
tak, ako ste si ich zapamätali? Nie? Čo sa zmenilo? Body získava len ten, 
kto je pozorný. Hra je určená pre 2 - 8 hráčov.
Veková kategória: 4+ 

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, ktkorý 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+

PX0408A    16,00 €

Hra 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.
Hra obsahuje písmena českej abecedy!
Veková kategória: 8+

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+

PX0409A 14,50 €

Čo k čomu? 
Hra, ktorá pomôže deťom objasniť súvislosti a uspokojiť 
ich typickú zvedavosť. Podporuje rozvoj logického 
myslenia. Úlohou detí je hľadať niekoľko súvislostí medzi 
obrázkami na hracej doske a obrázkami na kartičkách 
a správne ich pospájať. Obtiažnosť sa dá prispôsobiť veku 
a schopnostiam detí. Veková kategória: 5+

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

PI7973 8,50 €

High Voltage
Všetci hráči hrajú súčasne. Každý sa snaží čo najrýchlejšie odložiť 
svoje karty na odkladací balíček uprostred stola. Vrchná karta balíčka 
určuje, ktorá karta môže byť odložena. Vždy sú dve možnosti: 
hodnota karty a +/- číslice na karte môžu  byť buď sšítané, alebo 
odčítané. Vyhrává hráč, ktorý sa ako prvý zbaví svojich kariet.
Veková kategória: 8+ 

POSLEDNÉ
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PI7338 21,50 €

Activity pre deti 
Verzia obľúbenej hry Activity prispôsobená deťom. 
Pojmy na kartičkách sú kreslené a s jasným 
popisom. Zostavte dva tímy a nechajte deti rozvíjať 
svoju fantáziu, vyjadrovacie schopnosti a slovnú 
zásobu. Hra pre 3 - 16 hráčov.
Veková kategória: 4+

PI7328 21,50 €

Activity Junior Turbo 
Ďalšia verzia obľúbenej hry. Tentokrát hádate 
vždy 2 pojmy počas jednej minúty - treba ich čo 
najrýchlejšie predviesť, popísať alebo nakresliť. 
Veková kategória: 8+ 

aj pre

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

EF54970 18,50 €

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

EF54971 21,90 €

Domaľovánky - Obrázky a písmenká
Veselá kreatívna hra, ktorá podporuje fantáziu 
a tvorivosť. Vylosujte si kartu s obrázkom alebo 
písmenkom, vymyslite námet súvisiaci s obrázkom 
a domaľujte ho kriedou. 
Balenie zahŕňa 2 typy hier.
Rozmer balenia: 23 x 6,5 x 23 cm.
Veková kategória: 6+

EF54955 14,50 €

Hra - Nimble pre deti - Junior
Nimble je svižná party hra, ktorá vám ukáže, ako 
ste na tom s pohotovosťou a postrehom. Hra 
obsahuje 14 drevených kociek a 72 prekvapivých 
tém vhodných pre deti v českej i slovenský verzii. 
Rozmer balenia: 23,5 x 4,6 x 15,9 cm.
Veková kategória: 6+

EF54981 15,00 €

Edukatívny súbor hier - Vymyslím to
Interaktívny edukatívny súbor hier inšpirovaný overenou 
vzdelávacou metódou Montessori, ktorá rozvíja slovnú zásobu 
a komunikáciu, precvičuje pamäť, postreh, sústredenie, logické 
myslenie, predstavivosť aj orientáciu v čase. 
Skladá sa z 10 hier.
Veková kategória: 6+
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EF54980 15,00 €

Edukatívny súbor hier - Poviem ti to
Interaktívny edukatívny súbor hier inšpirovaný overenou 
vzdelávacou metódou Montessori, ktorá rozvíja slovnú zásobu 
a komunikáciu, precvičuje pamäť, postreh, sústredenie, logické 
myslenie, predstavivosť aj orientáciu v čase. 
Skladá sa z 10 hier.
Veková kategória: 6+

BE22613 19,95 €

Mia v záhrade 
Dynamická hra zameraná na 
koncentráciu a pamäť. Deti si 
precvičia rozpoznávanie rôznych 
druhov ovocia a zeleniny. Hra je 
určená pre 2 - 4 hráčov.
Veková kategória: 3+ 

OT090 7,20 €

Dodatočné zoznamy - ovocie a zelenina 
Dodatočné nákupné zoznamy k obľúbenej spoločenskej 
hre Lístok na nákupy, vďaka ktorým si predĺžite zábavu 
pri hre. Táto sada obsahuje nákupné zoznamy s ovocím 
a zeleninou. Veková kategória: 3+ 

OT091 7,20 €

Dodatočné zoznamy - oblečenie 
Dodatočné nákupné zoznamy k obľúbenej spoločenskej hre 
Lístok na nákupy, vďaka ktorým si predĺžite zábavu pri hre. 
Táto sada obsahuje nákupné zoznamy oblečením.
Veková kategória: 3+ 

OT017  12,00 €

Blázniví kuchári - hra
Pridajte sa ku kuchárom v bláznivej kuchyni a zbierajte 
všetky ingrediencie, ktoré potrebujete na uvarenie jedla. 
Potom zoberte tanier a počkajte, kým sa jedlo uvarí! Kto 
bude prvý podávať chutnú pochúťku? Pre 2 - 5 hráčov. 
Vyrobené z kartónu. Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm. 
Veková kategória: 3+

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

OT003  11,90 €

Lístok na nákupy - hra
Buď prvý, ktorý naplní svoj vozík 
všetkými položkami z nákupného 
zoznamu v zábavnej hre, zameranej 
na pamäť. Pre 2 - 4 hráčov. 
Vyrobené z kartónu. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+
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OT032  15,90 €

Autobusová zastávka - hra
Zábavná hra s pripočítavaním a odpočítavaním. Hoďte 
dve kocky a počítajte nastupujúcich a vystupujúcich 
cestujúcich z veľkého žiarivého autobusu. Víťazom je hráč, 
ktorý má najviac pasažierov v čase, keď autobus dorazí na 
autobusovú zastávku. Pre 2 - 4 hráčov. Vyrobené z kartónu.
Rozmer balenia: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Veková kategória: 4+

OT002 11,90 €

Chyť rybku a počítaj - hra 
Roztoč chobotnicu a pochytaj čo najviac rybičiek, však 
pozor na žraloka. Hra je určená pre 2 - 4 hráčov. Precvičuje 
počitanie a podporuje pozorovacie schopnosti.
Rozmer: 19 x 14 x 9 cm.
Veková kategória: 3+

Cestujeme po hradoch a zámkoch
Hra vás prevedie po krásnych pamiatkach a doplní dejepisné 
znalosti. Zároveň dostanete tipy na skutočné výlety. Putovať môžete 
pešo, na motorke alebo autom - výdavky je potrebné prepočítavať, 
prípadne si niečo aj zarobiť, pretože ten, kto bude mať na konci 
hry najviac peňazí, vyhráva. Balenie obsahuje 1 hrací plán, 
12 drevených figúrok, 2 bodové hracie kocky, 104 bankoviek, 48 
kariet hradov a zámkov a 44 akčných kariet. Rozmer hracieho plánu: 
57,8 x 41,3 cm. Veková kategória: 7+ 

DTP51057 - slovenská verzia  22,20 €

DTP31281 - česká verzia 22,20 €

EF86836 20,90 €

Dlhý, Široký a Bystrozraký
Spoločenská hra o neľahkej ceste rozprávkových bytostí do 
princovho zámku. Súčasťou balenia sú drevené postavičky Dlhý, 
Široký, Bystrozraký, Princ, Princezná, Černokňažník, drevené kocky.
Veková kategória: 3+

OT033 16,00 €

Boľavé bruško
Hráči striedavo vyberajú karty s jedlom a 
pitím a umiestňujú ich na rôzne časti svojho 
taniera. Víťazom je hráč, ktorý ako prvý zostaví 
kompletné jedlo. Pozor aby sa nevytvorili 
šteklivé kombinácie, ktoré spôsobia bolesti 
bruška! Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. 
Obsah: 4 prestieradlá 30 kartičiek, návod.
Rozmer balenia: 26 x 22,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+
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OT009  12,00 €

Lienky - hra
Deti sa učia počítať pomocou rátania 
bodiek na kartičke a lienok na lístku. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

RO2995023 20,50 €

Jedlo okolo nás
Každý deň prichádzame do kontaktu s rôznymi potravinami, ale 
poznajú deti ich pôvod? Ako a kde jednotlivé potraviny rastú? Táto 
aktivita podporuje deti pri premýšľaní o pôvode potravín. Balenie 
obsahuje 45 hracích kariet (40 kariet s obrázkami potravín, 5 kariet 
s piktogramom zobrazujúce odkiaľ potravina pochádza). 
Rozmer hracej karty: 7 x 7 cm. Rozmer balenia: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm. 
Veková kategória: 4+

OT060 15,90 €

Pizza, pizza! - hra 
Zábavná hra na rozoznávanie farieb a tvarov 
pre 2 - 4 hráčov. Spravte si pizzu, ale 
dávajte pozor na chrobáky alebo slimáky.
Deti sa zabavia, keďže na rozdiel od 
prípravy klasickej pizze, prísady na pizzu sú 
nezvyčajné. Rozmer: 25 x 22 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

TF01775 18,00 €

Žarty s jedlom
Naservírujte jedlo svojmu 
protihráčovi a zabavte sa. Kto 
uhádne čo má vo svojom hrnci, 
vyhráva. Vhodné pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer: 26 x 26 x 8 cm.
Veková kategória: 5+

OT020 12,00 €

Lunch Box
Hráči identifikujú zdravé jedlo a zdokonaľujú 
svoje pamäťové schopnosti keď pretekajú, 
aby naplnili obedár chutnými potravinami!
Obsah: 4 obedáre, 24 kartičiek, návod.
Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm. 
Veková kategória: 3+
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GOHS200 2,80 €

Drevené mikádo malé
Obľúbená hra s drevenými paličkami. Komu sa 
podarí nazbierať najviac bodov? Dĺžka: 18 cm.
Veková kategória: 5+ 

LE2941 7,90 €

Drevené mikádo XXL
Známa a obľúbená hra v trochu väčšom 
prevedení. Myslíte, že pozbierať veľké paličky 
bude jednoduchšie? Rozmer: dĺžka 50 cm, 
priemer 0,5 cm. Veková kategória: 4+

DV25646 3,90 €

Mikádo
Skúste nazbierať čo najviac paličiek 
tak, aby ste pri ich zbieraní nepohli 
susednými paličkami. Vyrobené 
z dreva. Balenie obsahuje 42 ks.
Rozmer: 30 x 30 x 10 cm.
Veková kategória: 3+

BE11180 16,90 €

Pomiešaj a priraď - Príšerky
Príšerky sú nespútané a voľné. Malé drzé príšerky sa pomiešajú. 
Kto ich dokáže usporiadať? Môžu sa spoločne spojiť jednotlivými 
farbami alebo nápadito pomiešať. Vytvorte zábavné príbehy 
o príšerkách a porozprávajte detaily, ktoré ste zachytili. Balenie 
obsahuje 24 dielikov umiestnených v praktickom ráme. Hra 
podporuje schopnosť kombinovať, rozlišovať a triediť jednotlivé 
časti. Napomáha k rozvoju jazyka a komunikačným schopnostiam, 
k budovaniu fantázie a koncentrácie. Môže sa hrať aj ako memo hra. 
Balené v praktickej kartónovej krabici s rúčkou.
Rozmer: 28,9 x 33,6 cm.
Veková kategória: 3+

GO56679 19,50 €

Mikádo - Disky 
Tradičná hra v novom variante. Podporuje 
zlepšenie zručností a koncentrácie.
Rozmer: 30,6 x 21 x 2,6 cm.
Veková kategória: 4+ 

EF54944 6,50 €

Hra - Záchod
Kto spadne do záchodu, prehráva. Balančné hra 
pre šikovné prsty a trpezlivé deti i dospelých. 
Rozvíja jemnú motoriku, trpezlivosť a koncentráciu.
Rozmer balenia: 13 x 4,3 x 20,5 cm.
Veková kategória: 3+

BE22730 24,90 €

Spoločenská hra - Zvieratká na ceste okolo sveta 
Pripravte sa na dobrodružstvo detí, ktoré majú za úlohu bezpečne 
doviesť mláďata na miesto, kde patria a popri tom objavovať svet. Hra 
je určená pre 2 - 4 hráčov. Balenie obsahuje hraciu dosku s otočným 
kompasom o priemere 42 cm, 4 figúrky detí (3,4 x 5,5 cm), 16 
kartičiek so zvieratkami, 1 kartu s mrakmi, 1 hraciu kocku, 1 bavlnené 
vrecúško. Rozmer balenia: 32 x 24 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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BE22450 24,90 €

Torreta 
Deti pri hre môžu používať kocku s farbami, alebo kocku s bodkami. 
V závislosti na hodenej farbe alebo počte bodiek stavajú vežu. Víťazom 
sa stáva ten, kto postaví najvyššiu vežu bez toho, aby mu spadla. Hra 
podporuje rozoznávanie farieb, rozmerov, množstva a jemné motorické 
schopnosti. Balenie obsahuje: 25 drevených valčekov rôznych veľkostí, 
1 kocku s farbami a 1 kocku s bodkami.
Rozmer balenia: 20 x 15 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 

LU4644H 17,20 €

Ticho ako myšky
Kráľovské poplašné zvony nesmú zazvoniť, pozorne 
presúvajte svoje drevené palice cez otvory syrového hradu bez 
toho, aby ste sa ho dotkli. Ostatní hráči musia byť ticho ako 
myši. Hra pre 2 - 4 hráčov. Obsahuje syrový hrad, 2 poplašné 
zvončeky, 2 farebné kocky, 16 drevených paličiek, návod.
Rozmer balenia: 24 x 16,2 x 5 cm.
Veková kategória: 5+

BE26020 7,90 €

Torreta MINI
Postavte najvyššiu vežu a vyhrajte! Farebné dieliky boli 
navrhnuté tak, aby zapadli do detských rúk. Úlohou je 
použiť kocku s farbou alebo kocku s bodkami (alebo obe) 
a podľa toho stavať vežičky, ktoré sa môžu hýbať! Hra rozvíja 
komunikačné a jazykové schopnosti, podporuje jemnú 
motoriku a koordináciu oko - ruka a posilňuje sociálne väzby. 
Balenie obsahuje 25 drevených farebných dielikov a 2 kocky. 
Vhodná pre 2 až 4 hráčov.
Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. 
Veková kategória: 4+

BE26010 7,90 €

Pisa - hra 
Buďte stratégický a stavajte vysoko! Postavte 
najvyššiu vežu podľa farby zobrazenej na kocke. 
Balenie obsahuje 1 farebnú kocku, 8 okrúhlych 
dosiek s farbami a 24 farebných dielikov. Hra 
rozvíja koordináciu ruka - oko a jemnú motoriku. 
Učí detí strategickému mysleniu, podporuje 
komunikačné a sociálne zručnosti. Vhodná pre 2 
až 4 hráčov.
Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. 
Veková kategória: 4+

BE25581 99,95 €

Balančné mestečko 
Hra zameraná na rovnováhu a zručnosť. 
Cieľom je postaviť mestečko na hraciu 
dosku tak, aby nespadlo. Hracia doska je 
obojstranná. Obsahuje 33 domov a stromov.
Priemer hracej dosky: 45 cm.
Veková kategória: 3+ 
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BE22701 33,90 €

Spoločenská hra - Muchotrávky 
Uvarte si svoj vlastný čarovný nápoj. Hľadajte pod 
muchotrávkami bodky rovnakej farby, aké hodíte na kocke. 
Ak je farba rovnaká, môžete pridať muchotrávku do svojho 
kotla. Víťazom je ten, kto ako prvý nazbiera 7 muchotrávok. 
Balenie obsahuje: kartónový hrací plán, otáčaciu doštičku, 
28 drevených muchotrávok, 1 kocku s farbami.
Rozmer balenia: 38 x 27,5 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.

BE22510 49,90 €

Tropicano 
Hráči postupne budujú svoj most, ktorý ich zavedie na tropický 
ostrov v strede oceánu. Komu sa to podarí ako prvému, prejde 
priamo na ostrov a môže hľadať skrytý poklad. Balenie obsahuje: 
hraciu dosku (34,5 x 34,5 cm), 4 pirátov, 80 častí mostu, 1 palmu 
a 1 kocku so symbolmi. Rozmer balenia: 38,5 x 38,5 x 8 cm.
Veková kategória: 5+ 

BE26030 7,90 €

Turty
Zábavná balančná hra s korytnačkou Turty. Cieľom hry je 
nastohovať na jej pancier čo najviac delikov bez toho, aby 
spadli. Hráčovi, ktorému sa podarí zhodiť dieliky je z kola von. 
Balenie obsahuje 40 drevených farebných dielikov a 1 drevenú 
korytnačku. Aktivita podporuje koordináciu oko - ruka, jemné 
motorické zručnosti, sociálne väzby medzi učiteľmi a ostanými 
deťmi a zvyšuje sústredenosť. Je nápomocná pri pomenovaní 
základných farieb. Hra je vhodná pre 2 hráčov. 
Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. Veková kategória: 4+

RO2202937 34,00 €

Hra - Nájdi správnu siluetu 
Hra ponúka rôzne možnosti hrania. Každé dieťa dostane plastový rámček a kartu so 
siluetou. Všetky ostatné karty sa umiestnia na stôl tvárou nadol. Ktorýkoľvek hráč 
rozozná predmet ako siluetu na svojej karte, získava kartu. Hra je vhodná pre 6 
hráčov. Balenie obsahuje: 6 plastových rámčekov, 48 obrázkových kariet a 6 kariet 
správnosti. Rozmer balenia: 19 x 19 x 3,6 cm.
Veková kategória: 4+
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EI3405 21,50 €

Hra s veveričkou 
Roztočte ruletku a pomocou pinzetky v tvare veveričky 
umiestnite žaluď v správnej farbe na svoj pník. Víťazom sa 
stáva hráč, ktorý ako prvý zaplní všetky jamky na svojom 
pníku. Hra napomáha rozvoju jemnej motoriky, koordinácie 
oko - ruka, učí deti farby. Balenie obsahuje: pinzetku v tvare 
veveričky, 20 farebných žaluďov, ruletku
a hraciu dosku. Veková kategória: 3+ 

BE25511 69,90 € 

XXL Cukríky
Hra je vhodná pre 2 - 8 hráčov. 41 cukríkov leží na hracej podložke. 
Hráč hodí naraz 3 farebné kocky a musí nájsť cukrík, ktorý 
obsahuje kombináciu hodených farieb. Existuje viacero variácií 
ako hru ukončiť. Obsahuje: 41 farebných veľkých cukríkov (13 cm), 
3 farebné kocky a hraciu podložku (priemer 90 cm). 
Veková kategória: 4+

Hru Cukríky 
s priemerom hracej podložky

45 cm nájdete na str. 718.

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.

BE25580 69,90 €

XXL Nájdi mačiatko 
Hra zameraná na rozvoj slovnej zásoby, priestorového vnímania, pamäti 
a pozorovania. Deti si majú pomocou vytiahnutej kartičky zapamätať polohu 
mačiatka a zrekonštruovať ju v reáli. Hra obsahuje: mačiatko, posteľ, 
koberec, drevenú podložku, vankúš, prikrývku, 34 kartičiek a hraciu kocku.
Rozmery: mačiatko: 9 x 8,5 x 2 cm, posteľ: 24 x 9 x 14,5 cm.
Rozmer balenia: 33,2 x 23,2 x 10 cm.
Veková kategória: 4+

POSLEDNÉ
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FF969 26,50 €

Hudobná akčná hra - OFFBeat 
Veselá hra, pri ktorej sa deti nielen učia, ale aj zabávajú. 
Bubnujte, tlieskajte, pískajte, výskajte podľa toho, čo 
Vám určí otočný disk. Hru je možné hrať vo viacerých 
variantoch. Hra podporuje rozvoj hudobného sluchu, 
reakcií, pamäti, rytmu a sústredenia. Hra je vyrobená 
z tvrdeného kartónu na princípe hudobného nástroja 
cajon. Rozmer: 33 x 33 x 7 cm. Veková kategória: 3+ 

GOHS018 25,00 €

Strategická hra - Master Logic
Zábavná hra Master Logic podporuje strategické myslenie detí. 
Potrénujte svoj mozog pri riešení farebných kombinácii. Hráč si zvolí 
farebnú kombináciu zo 4 hracích figúrok, ktoré uloží do zakrytej časti 
hracej dosky. Protihráč sa rôznymi kombináciami farieb snaží 
do určitého počtu ťahu prísť na to, aké figúrky skrýva prvý hráč 
v zadnej časti. Balenie obsahuje 1 hraciu dosku, 24 farebných 
a 20 čiernobielych figúrok.
Rozmer: 25 x 12,5 x 2 cm.
Veková kategória: 7+

BE26040 7,90 €

Zebra Party
Zábavné farebné puzzle prináša veľa zábavy so zebrami. 
Ponúka 2 hry v 1 balení. Pred začatím hry sú všetky dieliky 
a ruletka umiestnené na stole. Každý hráč si vyberie farbu 
svojej zebry. Hráč, ktorý je na rade roztočí ruletu a vezme 
dielik, ktorý je zobrazený vo svojej vybranej farbe. Ak je 
pri obrázku zobrazený otáznik, hráč vezme hocijaký dielik 
na dokončenie zebry. Pravidlá sú jednoduché - kto prvý 
vyskladá zebru, vyhráva hru. Balenie obsahuje 20 dielikov so 
zebrami, 1 ruletku. Aktivita podporuje koordináciu oko - ruka 
a jemnú motoriku, učí pomenovať  jednotlivé časti tela zebry 
(hlava, telo, nohy, chvost) a rozoznávanie farieb. Rozvíja 
sociálne, komunikačné zručnosti a zručnosti pri riešení úloh.
Rozmer balenia: 16 x 12 x 4 cm. 
Veková kategória: 4+

PX0466A 16,50 €

Supermatematik
Vzdelávacia hra, ktorá učí počítať a premýšľať. Skladaj so 
súpermi matematické príklady, aby si došiel k výsledku, 
ktorý je na vyžrebované karte. Z vrecka sa postupne losujú 
čísla a matematická znamienka. Úlohou je čo najrýchlejšie 
zložiť matematický príklad, ktorého výsledkom je jedno 
z čísel, ktoré je zobrazené na obrátenej karte. Víťazom je 
ten, kto zloží najviac správnych príkladov.
Rozmer: 28,5 x 4 x 19 cm.
Veková kategória: 7+ aj pre
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EPL110168 37,90 €

Koleso šťastia 
V tejto hre máte šťastie vo vlastných rukách. 
Balenie obsahuje 5 prázdnych kruhov 
o priemere 30 cm, ktoré viete zaplniť podľa 
vlastnej fantázie (čísla, písmena, zvieratá, 
cvičenia, postavičky). Stojan je vyrobený 
z dreva. Rozmer: 35,5 x 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

ES42364 40,00 €

Príšerky v bludisku
Strategická hra s príšerkami pre 1 až 4 hráčov. 4 roztomilé príšerky 
sa snažia uniknúť zo zeleného labyrintu. Úlohou hráča je im nájsť čo 
najrýchlejšiu cestu von. Nie je to tak jednoduché, ako to znie, pretože 
spoluhráči môžu brániť v ceste za slobodou. Tri rôzne variácie hrania. 
Obsah: hracia doska, 4 hracie figúrky, 10 labyrintových stien, 1 kocka.
Rozmer: 27 x 5 x 26,3 cm.
Veková kategória: 4+

BE22355 49,90 €

Ježkovia 
Hra pre 2 - 4 hráčov, kde na základe hodu 
kockou vkladáte pichliače na ježka. Hráč, 
ktorý vyplnil ako prvý 30 pichliačov vyhráva.
Rozmer balenia: 38 x 38 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

Hľadáte niečo v rozumnej cene do tomboly?
Pripravili sme pre Vás drobnosti v podobe rozličných sád i jednotlivých produktov,

ktoré môžete použiť na detské oslavy, súťaže, tomboly... 

Nájdete ich na str. 212 - 214.
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Spoločné 
 vzdelávanie
Spoločné alebo tiež inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý 
zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Zahŕňa problematiku výchovy 
a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. s mentálnym, 
telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, detí a žiakov chorých 
a zdravotne oslabených a tiež žiakov intelektovo nadaných. Vďaka podpore týchto 
detí a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, má inkluzívny prístup 
predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich 
dištancovaniu sa od vzdelania.

Na ďalších stranách nášho katalógu sme pre Vás pripravili 
prehľad kompenzačných pomôcok, ktoré umožnia týmto 
deťom vzdelávanie v bežnej materskej a základnej škole. 
Sú rozdelené podľa druhu jednotlivého postihnutia, čím 
by sme Vám radi uľahčili ich výber.

Výhody spoločného vzdelávania
Výhody pre zdravé dieťa
• Dieťa sa učí prirodzene vnímať a reagovať na zmeny a odlišnosti.
•  Rozmanitosť triedy poskytuje dieťaťu skutočný obraz o odlišnostiach 

v spoločnosti, v ktorej bude existovať a tým je dieťa lepšie pripravené 
na budúcnosť.

Výhody pre dieťa s postihnutím alebo so znevýhodnením
• Príležitosť nájsť si priateľov aj v bežnom kolektíve. 
 Takto jeho sociálne prostredie nie je obmedzené len na deti so  
 znevýhodnením, tak ako je tomu v špeciálnych školách.
• Dieťa získava pocit že je súčasťou spoločnosti, 
 a to posilňuje jeho sebaistotu.
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NS3007 - Sada 1 26,00 €

Grafomotorické tabuľky
Súbor tabuliek na precvičovanie 
grafomotorických zručností. 
Rozmer: 21 x 30 cm.

NS3008 - Sada 2 27,00 €
Grafomotorické tabuľky
Súbor tabuliek na precvičovanie 
grafomotorických zručností. 
Rozmer: 21 x 30 cm.

NS3009 - Sada 3 26,00 €

Grafomotorické tabuľky
Súbor tabuliek na precvičovanie 
grafomotorických zručností. 
Rozmer: 21 x 30 cm.

OW10007 17,90 €

Pamätá ruka to, čo videlo oko?
Kopírovanie vzorov a obrázkov je dôležitým 
tréningom pravej a ľavej mozgovej hemisféry. 
Rozmer kartičiek: 4,5 x 4,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

Grafomotorické cvičenia
Súčasťou balenia sú 4 plastové zložky, 30 kariet 
so vzormi, 10 stierateľných fixiek. 
Rozmer: 21 x 30 cm.

1. NS0005G - Sada 1, od 4 rokov 41,50 €

2. NS0006 - Sada 2, od 5 rokov 40,50 €

NA342217 33,00 €

Karty na precvičenie grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setov šiestich kariet, ktoré majú 
rôznu obtiažnosť. Balenie obsahuje 30 kariet. 
Rozmer: 30 x 20,5 cm. Veková kategória: 4+

JE21510  58,00 €

Grafomotorický súbor 1 
- jednoduché jednostranné vzory
Obsah: 12 tabuliek. Rozmer každej tabuľky je 
24,5 x 22 cm. Súčasťou balenia sú 4 akvarelové 
ceruzky. Veková kategória: 4+

GO58999 32,90 €

Sada magických tabuliek
Na tieto tabuľky môžu deti kresliť, alebo písať 
špeciálnym perom (súčasť balenia). 
Rozmer: 27 x 19 cm. Veková kategória: 2+

VN85074  8,00 €

Akvarelové ceruzky
Balenie obsahuje: 12 kusov.
Veková kategória: 6+

EPL120538 31,50 €

Magnetická tabuľka s perom 
Výborná pomôcka na výuku písania 
a kreslenia. Kovové guľôčky sa dostanú na 
povrch použitím magnetického pera. Balenie 
obsahuje 1 dosku s magnetickým perom a 20 
predlôh. Rozmer: 31 x 25 x 1,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

MR592511 29,00 €

Posilňovač prstov 
Pomocou prstov deti posúvajú 
a triedia guľôčky podľa farby. 
Ideálne na posilnenie prstov, 
zlepšenie jemnej motoriky, ale aj 
precvičenie rozpoznávania farieb.

LR5552 27,50 €

Červíky 
Červíky majú špeciálne navrhnutý tvar, ktorý 
pripraví deti na držanie ceruzky. Zároveň 
si precvičia jemné motorické schopnosti 
a rozpoznávanie farieb. Rozmer: 25 x 25 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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MI97933 18,50 €

Stierateľná tabuľa 
Stierateľná tabuľa v praktickom cestovnom 
prevedení. Šírka: 39 cm. Veková kategória: 3+

AK20015 42,50 €

Sady na rozvoj písania 
s ergonomickým bodcom 
Každá sada obsahuje jednu tabuľku 
s ergonomickým bodcom a samolepiacou filcovou 
plochou. Rozmer tabuľky: 25,5 x 21,5 cm.
Veková kategória: 3+

Grafomotorické šablóny. 
Rozmer: písmeno: 7,4 x 7,4 x 1 cm, pero: 8 cm;
Ø 1 cm. Veková kategória: 3+

NA375211 - Veľké písmená 51,50 €

NA375212 - Perá, 8 ks 7,00 €

ES42302 31,90 €

Edukatívne čísla a znamienka
Balenie obsahuje 29 ks drevených doštičiek.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

ES42012 31,90 €

Edukatívne písmená
Balenie obsahuje 29 ks drevených písmen.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

NA379096 24,20 €

Zoznám sa s písmenkami
- Tlačená veľká abeceda 
Deti prstom opisujú písmená. 
Balenie obsahuje 54 kariet. Rozmer: 10 x 10 cm. 
Veková kategória: 4+

NA379095 24,20 €

Zoznám sa s písmenkami
- Písaná malá abeceda 
Deti prstom opisujú písmená. Balenie obsahuje 
54 kariet. Priemer: 10 cm. Veková kategória: 4+

NA342260 22,50 €

Zoznám sa s číslicami 
Deti prstom opisujú číslice. Balenie obsahuje 
11 kariet. Rozmer: 10 x 7,5 cm. 
Veková kategória: 4+

MR592504 56,90 €

Pomôcka na správny úchop pera 
Inovatívna pomôcka pri rukopise, podporuje 
správne umiestnenie prstov. Pre ľavákov 
aj pravákov. Sada obsahuje 12 kusov.

RY5901 17,50 €

Pomôcka pri čítaní 
Balenie obsahuje
10 žltých, 10 modrých a 10 ružových pásikov.
Rozmer: 3,5 x 18 cm. Veková kategória: 4+ 

AK20010 12,50 €

Sada ergonomických bodcov 
Balenie obsahuje 20 bodcov. 
Rozmer: 120 x 70 mm.
Veková kategória: 3+

MR592502 5,80 €

Úchytky na pero - Tvar vajíčka 
Úchytka oválneho tvaru napomáha 
správnemu vývoju malých svalov ruky. 
Vhodné pre pravákov aj ľavákov.
Veková kategória: 3+ 
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PN11001 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11002 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11003 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11004 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11005 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11006 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11007 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN11008 15,50 €

Grafomotorický labyrint
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.

PN12002 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

PN12003 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

PN12004 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

PN12001 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 35 x 14 cm.
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Písanie a mazanie
Vzdelávacia hra s jednoduchými zadaniami, ktorá 
naučí deti správne tvary čísel alebo písmen.
Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Veková kategória: 5+

1. PX0737A - Čísla 11,90 €

2. PX0739A - Písmená 11,90 €

PN12007 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

PN12006 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

PN12005 17,00 €

Grafomotorický labyrint DUO
Obojstranný labyrint. Rozmer: 40 x 20 cm.

LU301473H - Farma čísel 29,00 €

Magnetický labyrint
Priemer: 23 cm. Výška: 1,5 cm.
Veková kategória: 2+

EPL120376 69,00 €

Magnetický labyrint Parkovisko 
Obsahom je 5 obojstranne potlačených kariet 
s úlohami.
Rozmer: 35,5 x 33 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

ED522963 33,00 €

Počítanie - magnetické
Veková kategória: 3+

BE21080 24,90 €

Magnetická doska - Abeceda 
Kovové guľôčky sa pomocou magnetického pera 
dajú vytvarovať do veľkých písmen. Guľôčky sa dajú 
zatlačiť späť do dosky a deti si precvičujú písanie 
nových písmen. Rozmer: 28 x 25,5 x 1,2 cm.
Veková kategória: 4+

JA1011400 255,00 €

Doku - Mag 
Magnetická hra, pomocou ktorej si deti precvičia 
jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka a logické 
myslenie. Pomocou 2 magnetických pier a 
14 vzorových kariet  deti môžu vyskladať 12 
figúriek, 6 logických radov a 6 sudoku puzzle. Hra 
obsahuje 81 guličiek v 9 farbách.
Rozmer: 42 x 33,5 cm. Veková kategória: 5+ 

GO58716 17,50 €

Magnetický labyrint ZOO 
Cieľom hry je previesť guličky cez rôzne labyrinty. 
Pritom si deti trénujú jemnú motoriku, trpezlivosť 
a sústredenie. Priemer: 23 cm.
Veková kategória: 2+ 
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GO15230 13,50 €

Vtáčie píšťalky na vodu 
- sada 12 ks
Vyrobené z hliny. Naplňte píšťalky 
vodou a napodobňujte vtáčí spev. 
Sada 12 ks. Rozmer: od 6 - 6,5 cm.
Veková kategória: 3+

MI45402 20,00 €

Emócie a Empatia 
Hra pomáha pri vyjadrovaní sa, zvládaní pocitov 
a buduje empatiu. 
Rozmer: 8 x 12 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20030 24,00 €

Fúkacie hry 
Pomôcka na logopedické cvičenia v 4 rôznych 
hrách - futbal, piráti, labyrint, vodný labyrint. 
Rozmer hracej plochy: 33 x 25 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL130188 3,30 €

Mikrofón s ozvenou 
Jednoduchý plastový mikrofón.
Rozmer: 20 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

V1201-2  3,65 €

Magická gulička
Veková kategória: 4+

TS10107IT 165,00 €

Nahrávacie pohľadnice A6, 3 ks 
Sú výbornou pomôckou pri jazykových 
cvičeniach a pri logopedických problémoch. 
V balení 3 ks.
Veková kategória: 5+ 

GD11550 265,00 €

Drevené zvony, 8 ks 
Každý zvonček má tónový rozsah c3 - c4 a je 
vybavený kladivkom. Stačí zatriasť rukoväťou 
tak, aby kladivko zasiahlo zvonček.
Rozmer balenia: 70 x 40 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2203448 17,80 €

Vkladacia skladačka
- Doplňte smajlíky
Balenie obsahuje 8 dielikov (4 smajlíky v celku). 
Aktivita podporuje jemnú motoriku, sústredenosť, 
pomenovanie, vyjadrenie a napodobňovanie 
jednotlivých emócií.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

PP4130 13,90 €

Retiazky
Spájaním farebných dielov do reťazí alebo 
rôznych konštrukcií si deti precvičujú jemnú 
motoriku, rozvíjajú vizuálno-motorickú 
koordináciu a učia sa rozlišovať farby a tvary. 
Obsahuje 21 dielov.
Veková kategória: 1+ 

GO61971 28,90 €

Píšťalky - Vtáčiky, 12 ks 
Obsahuje 12 drevených píštaliek.
Rozmer: 9,1 x 5,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

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+ 

NA343002 49,90 €

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

POSLEDNÉ
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CD845020  21,00 € 
Výrazy tváre
45 fotografií, na ktorých sú zobrazené deti 
s prejavmi rôznych emócií vo výraze tváre. 
Rozmer: 11 x 14 cm.
Veková kategória: 3+ 

NA342347 62,50 €

Tvoríme príbehy 
Jazyková hra zameraná na rozvoj reči, 
rozšírenie slovnej zásoby a asociačných 
schopností. Veková kategória: 5+ 

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+ 

BE11090 39,90 €

Povedz mi - Zodpovednosť
Hra obsahuje karty so šiestimi situáciami. 
Dej každej situácie je vyobrazený 
na 5 kartičkách s rozmerom 15 x 15 cm. 
Veková kategória: 4+ 

AK30770 29,50 €

Obrázkové kocky 
- Porozprávaj príbeh 
Hra zameraná na tvorbu viet a rozvoj 
slovnej zásoby. Balenie obsahuje 10 kociek 
s obrázkami - spolu 72 obrázkov.
Veková kategória: 3+ 

AK30641 17,50 €

Trénovanie postupnosti v Maxi 
obrázkoch - V prírode 
Veľké kartónové kartičky zoznamujú 
so štádiami vývoja zvierat. Balenie obsahuje 
20 kartičiek. Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

SC12073 27,50 €

Postupnosti a ich pochopenie 
Nádherné sekvencie v 15-tich príbehoch 
zobrazujú postupnosti rozličných aktivít. 
Obsah: 15 príbehov v 4 až 7 krokoch, 
celkovo 78 krásnych obrázkových kariet 
(9 x 9 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+ 

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+ 

SC12036  39,00 € 

Príbehy o pocitoch
Ukazovanie pocitov a rozprávanie sa 
o nich. Výnimočná séria kariet o pocitoch. 
Obsah: 32 príbehov, v každej po 3 až 7 kariet, 
spolu 147 farebných kariet (9 x 9 cm), návod. 
Veková kategória: 4+

AK30750  30,90 € 

Zábavné domáce príbehy
Hra obsahuje 70 kariet s ilustráciami. 
Rozmery kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

SC12110 26,90 €

Príbehy z každodenného života 
Príbehy z tejto sady pomáhajú deťom pri 
rozhodovaní. Balenie obsahuje 12 príbehov 
s 5 - 7 kartami ku každému, celkovo 
74 kariet s rozmerom 9 x 9 cm, návod. 
Veková kategória: 4+
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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.Obsah: 11 príbehov v 75 farebných 
kartách (9 x 9 cm), návod. 
Veková kategória: 4+

SC12055 27,50 € 

PEPI v materskej škôlke
Základné aktivity v materskej škôlke.
V príbehoch rozpráva PEPI o sebe, za svoje 
každodenné aktivity nesie zodpovednosť. 
Obsah: 24 udalostí s 1 - 5 obrázkami 
ku každej, celkovo 72 farebných kartičiek 
(9 x 9 cm) s návodmi. Veková kategória: 3+

PP02069 9,90 €

Loto dom 
Didaktická a logopedická pomôcka, deti 
spoznávajú predmety, zdokonaľujú si svoje 
pozorovacie schopnosti a rozvíjajú si slovnú 
zásobu. Rozmer balenia: 19 x 19 x 3,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO51786 17,50 €

Divadielko na prstové maňušky 
Drevené divadielko s 5 vymeniteľnými 
pozadiami. Rozmer: 28 x 20 x 25 cm. 
Veková kategória: 3+

DE12899  17,50 € 

Magnetické divadlo 
Popoluška
Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

GOSO401 30,00 € 

Prstové maňušky
Sada 12 prstových maňušiek 
s drevenými hlavičkami (bez podstavca). 
Výška: 10 až 13 cm. Veková kategória: 3+

GOSO399 29,00 €

Prstové bábky postavičky 
12-dielna sada. Bábky s farebnými, 
drevenými hlavami určené na prstovú 
hru - divadielko (bez podstavca). 
Výška: 9 - 11 cm. Veková kategória: 3+

VN53202 13,90 €

Tu bývame my 
To, že sú deti súčasťou tohto domčeka, podporí 
súdržnosť celej skupiny. Vyrobené z MDF dosky. 
V domčeku je miesto pre 28 fotografií 
s rozmerom 2,9 x 4,4 cm. Rozmer: 55 x 36,5 cm. 

RY52004 9,80 €

Vytvorme si dvojníka! 
Skúste si z papierových šablón vytvoriť svojho 
dvojníka, alebo postavu z obľúbeného príbehu. 
Balenie obsahuje 24 postavičiek v 8 farebných 
odtieňoch. Rozmer: 15 x 23 cm.
Veková kategória: 4+ 

BE40481 19,95 €

Maňuška - Priateľský vírus 
Maňuška pomáha deťom pochopiť ako sa chrániť 
pred vírusmi a chorobami. V balení maňuška s 
rúškom a vrecúško na odkladanie rúška.
Rozmer: 25 cm.
Veková kategória: 3+ 

BN83532 16,50 €

Zubársky set 
Zubársky set obsahuje 10 dielov a je balený 
v praktickej taške. Rozmer tašky: 22 x 8 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

JA1010176 65,00 €

Magnetické tvary 
Každý hráč musí správne vyskladať tvary 
a farby na vzorovej karte. Hra obsahuje 4 
magnetické dosky (24 x 24 cm), 16 menších 
dosiek (11 x 11 cm), 64 tvarov a 24 vzorových 
kariet. Hra pre 1 - 4 hráčov.
Veková kategória: 3+ 
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GO56683 26,00 €

Zvukové pexeso 
12 kusové drevené zvukové pexeso. Úlohou 
detí je nájsť dva rovnaké zvuky.
Rozmer bloku: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10732 19,50 €

Zvuková vkladačka 
- Hudobné nástroje
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10727 19,50 €

Zvuková vkladačka 
- Zvieratká zo ZOO
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10726 19,50 €

Zvuková vkladačka 
- Domáce zvieratká
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10730 19,50 €

Zvuková vkladačka 
- Domáci miláčikovia
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10725 19,50 €

Zvuková vkladačka 
- Dopravné prostriedky
Rozmer: 30 x 22 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO53832 25,90 €

Zvuková veža 
Vhodením guľky, veža vydáva rôzne tóny. 
Po spustení všetkých guliek sa veža 
intenzívne rozozvučí. Balenie obsahuje 
3 guľôčky. Výška: 37,5 cm. Priemer: 15,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR3775 23,90 €

Bzučiaky - zvieratká 
Sada obsahuje 4 bzučiaky, ktoré po stlačení 
vydávajú zvuky domácich zvierat. 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. Bzučiaky sú 
napájané 2 batériami typu AAA (nie sú 
súčasťou balenia). Priemer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

SM224 35,00 €

Smart MAX - Rozvíjame zmysly 
Sada 4 magnetických tyčiek s mäkkým gumovým 
povrchom a 4 magnetických guličiek v tvare 
kvietkov podnecuje rozvoj zmyslového vnímania. 
Každý z kvietkov má inú náplň a pri zatrasení 
vydávajú odlišné zvuky. Na oboch stranách 
kvietkov sú obrázky najčastejších emócií.
Veková kategória: 1+ 

MI97282 24,00 €

Guľôčkový tobogán 
Spúšťaním 4 guličiek 
z hornej časti veže si 
dieťa vyvíja priestorovú 
orientáciu. Používanie 
kladiva so zvukom 
pomáha pochopiť "príčinu 
a následok" zábavným 
spôsobom. Sada obsahuje 
4 loptičky, 1 kladivo so 
zvukmi a 1 šmýkačku.
Rozmer: 25 x 34 cm.
Veková kategória: 1+ 

OT100 12,00 €

Moje prvé zvukové lotto
Vhodná pomôcka na rozvoj zvukovej pamäti. 
Obsah: 4 hracie dosky, 24 zvukových kariet, 
šesťdielna hádanka. Hra je vhodná pre 2 - 4 
hráčov. Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 2+
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BO11040  27,90 €
BO11010  27,90 €

CD so zvukmi počúvaj 
a hľadaj - Každodenné zvuky
Plastový kufrík obsahuje 1 CD s 18 
originálnymi zvukmi a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázkov. S kartičkami 
sa dá hrať aj lotto - 18 párov kartičiek.
Veková kategória: 3+ 

CD so zvukmi počúvaj 
a hľadaj - Zvuky prírody
Plastový kufrík obsahuje 1 CD 
s 18 originálnymi zvukmi a s 32 
plastovými kartičkami - 18 obrázkov. 
S kartičkami sa dá hrať aj lotto - 18 párov 
kartičiek. Veková kategória: 3+ 

CD846008 28,00 €
Zvuky mimo domu
Úlohou detí je rozpoznávanie zvukov, ktoré 
počujú vo svojom okolí. Hra obsahuje 12 kariet 
14 x 21 cm s 8 obrázkami, 120 žetónov a CD. 
Veková kategória: 4+

CD846006 28,00 €
Domáce zvuky
Úlohou detí je rozpoznávanie zvukov, ktoré 
počuť v domácnosti. Hra obsahuje 
12 kariet 14 x 21 cm s 8 obrázkami, 120 
žetónov a CD. Veková kategória: 4+ 

GO61920 6,90 €

Drevená tamburína 
Tamburína so 4 činelkami vo farebnom 
prevedení. Výška: 4,5 cm. Priemer: 14,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GI745 27,50 € 

Hracie zvončeky
Hudobný nástroj rozmerov 50 x 5,5 x 8 cm.

GI141  33,50 €

Krajina zo zvončekov
8 zvončekov v melodickej rovine DO-C. 
Balenie obsahuje aj 2 paličky.
Veková kategória: 3+

LE3315 15,90 €

Bubon so zvieratkami 
Farebný bubon so zvieratkovým 
lemovaním. Popruh je nastaviteľný. Dĺžka 
paličiek je 18 cm. Rozmer: Ø 20 cm, 
výška: 9,8 cm. Veková kategória: 3+

FF851 51,00 €

Bubnovacia krabička 
Drevená bubnovacia krabička predstavuje 
výbornú hudobnú pomôcku a stolovú 
náhradu bubnov. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozmer: 25 x 25 x 5 cm.

PP4167 16,00 €

Hudobná stavebnica
Postav si z farebných trubíc vlastný xylofón! Zvuk 
nástroja sa mení podľa dĺžky a tvaru trubíc, ktoré 
si dieťa zvolí. Na ich zostavenie slúži 40 dielikov 
stavebnice. Veková kategória: 3+ 

DJ08482 17,50 €

Zvuková hra so zvieratkami
Zábavná hra s dvojicami zvieratiek. Hracia 
doska je doplnená o žlté zvukové kvietky, ktoré 
predstavujú zvuky jednotlivých zvierat. Podľa 
zvuku, hráč priradí zvieratko, ktoré nájde medzi 
kartičkami. Výborná hra na precvičenie pamäti na 
základe sluchu. Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 4 
cm. Veková kategória: 3+

GO61885 8,40 €

Dúhová "hrkálka"
Drevený hudobný nástroj pre najmenších.
Rozmer: 15,5 x 8 x 5,5 cm.
Veková kategória: 1+ 
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DJ06020 17,50 €

Sada perkusií, 3 ks 
Balenie obsahuje 3 drevené rytmické 
nástroje v pestrofarebnom prevedení - 
kastanet, činely na rúčke a guiro.
Rozmer balenia: 26 x 15,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN5206  6,00 €
Rurkový bubienok 1
Drevený hudobný nástroj. Dodávané 
s paličkou. Dĺžka: 18 cm, priemer: 4,5 cm.
Veková kategória: 6+

VN8310 3,40 €

Zvončeky do rúk - 1 ks 
Na rukoväti je 10 rolničiek. Dodávané 
vo farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Veková kategória: 3+

VN8528 105,00 €
Farebné zvončeky s tlačidlom
10 zvončekov s tlačidlom - diatonická 
sada s fis zvončekom a b zvončekom.
Veková kategória: 3+

GI742 25,25 €
Dvojitý xylofón
Obsahuje 18 farebných klávesov 
v škále DO-C/FA-F a 2 hracie paličky.

GD33756 41,50 €

Hrkajúce vajíčka - 24 ks
Vyrobené z plastu. V sade je 24 vajíčok.
Každá farba vajíčka vydáva iný zvuk. 
Rozmer: 18 x 12 x 5 cm.

GI4002 38,50 €
Hudobný set 1
Džingel, palička s 5 zvončekmi, pár činelov 
na prsty, triangel s rozmerom 10 cm, triangel 
rozmerov 15 cm, malý xylofón.

GD35420 28,50 €

Zvuk oceána 
Guľôčky v bubne napodobňujú zvuk 
oceánu. Priemer: 25 cm.

BZ758325 87,50 €

Malý orchester 
Sada obsahuje 19 hudobných 
nástrojov. Všetko je zabalené 
v praktickej taške, ktorá sa ľahko 
skladuje. Veková kategória: 4+ 

Xylofón
Drevený xylofón s paličkami.
Rozmer: 33,3 x 13 x 3 cm.
Veková kategória: 2+

BN86592 - Opička 9,00 €

BN86593 - Levík 9,00 €

Zvuk dažďa
Nástroj je vyrobený z plastu. 
Obsahuje guľôčky, pomocou ktorých je 
možné vylúdiť zvuk dažďových kvapiek.

GD35450 - 20 cm  15,90 €

GD35452 - 30 cm  27,50 €

VN756622 21,00 €

Zvukové kocky 
Každý tvar je plný drevených korálikov, takže pri 
trasení vydávajú rôzne zvuky. Súprava obsahuje 
12 drevených blokov v rôznych tvaroch a 
farbách. Veková kategória: 1+
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NA337223 46,50 €

Zvukové lotto - veci okolo nás
V štyroch verziách - vždy za sebou, ale vždy 
v inom poradí - zaznie 36 zvukov z bežného 
života. Deti priraďujú zvuky k príslušným obráz-
kom na kartách a označia ich červenými žetónmi. 
Veková kategória: 2+

NA337131  43,50 €

Zvukové lotto - situácie
Z CD zaznie 48 zvukov z rôzneho 
prostredia. Deti priraďujú zvuky k prísluš-
ným kartám. Veková kategória: 4+

MN0015S 41,00 €

Zvukové valčeky 
Sada 6 párov drevených valčekov 
vydávajúcich 6 rôznych zvukov. 
Rozmer krabičky: 12 x 12 x 10 cm.
Výška valčeka: 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE6766 36,90 €

Zvukové pexeso 
Porovnaj zvuky! Hra precvičuje sluchovú 
pamäť. Úlohou detí je hľadať 2 rovnaké 
zvuky. Priemer: 5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

RT90003 17,50 €

Slúchadlo ŠEPOT Junior 
s nadstavcom
Slúchadlo Junior je rozmerovo prispôsobené 
deťom od 3 - 12 rokov. 
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+ 

VN86700 2,60 €

Strom na počítanie 
Precvičte si počítanie hravou formou. 
Zatraste stromom a 10 guľôčiek 
sa rozdelí do dvoch oddelených 
priehradok. Výška stromu: 12 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN87226 9,50 €

Strom na počítanie
 - pracovné karty
Balenie obsahuje 44 kariet na precvičenie 
počítania v plastovej krabičke. 
Rozmer: 6 x 8 cm. 
Veková kategória: 4+ 

AP766WS 17,00 €

Varešky na výtvarné diela, 
sada 24 ks
Vytvorte si kamaráta z drevenej varešky 
pomocou korálok, farieb alebo iného 
dekoračného materiálu. Balenie obsahuje 
24 ks. Dĺžka: 23 cm.

FF671 2,00 €

Shaker - Urob si sám!
Hudobný nástroj, ktorý si každé dieťa môže 
vyrobiť samé. Rozmer: 10 x 4 x 4 cm.

NR288929 5,20 €

Temperové farby v ceruzke, 
neónové, 6 ks 
Sada obsahuje 6 temperových farieb 
vo forme pasteliek v 6 neónových farbách. 
Farby nevyžadujú vodu, sú super mäkké, 
rýchloschnúce, majú dobré krycie vlastnosti.
Veková kategória: 5+  

DJ08348 69,00 €

Drevené počítadlo
Balenie obsahuje 20 predlohových kariet.
Rozmer: 20 x 10,5 cm.
Veková kategória: 4+
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DJ08312 11,90 €

Počítanie so zvieratkami 
Veľmi jednoduchá matematická hra 
pre najmenších, ktorá učí deti počítať. 
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR4286-UK 22,50 €

Matematické kocky - aktivity
Farebná matematická sada obsahuje 
15 obojstranných kariet a spolu 100 
farebných, stohovateľných plastových kociek 
v 10 farbách. Rozmer kocky: 2 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 

AK33103 11,90 €

Zotierateľné hracie kocky 
Sada obsahuje 3 veľké kocky, na ktoré sa 
dá písať zotierateľnou fixkou (je súčasťou 
balenia). Rozmer kocky: 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS022ZM 75,90 €

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

LS021ZM 65,50 €

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

DV21531 20,50 €

Veža na počítanie
Ideálna hra na rozvíjanie zručnosti, koordináciu 
a vzťah k počítaniu. Balenie obsahuje 55 dielikov.
Rozmer: 43 x 11 x 11 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA330157 36,90 €

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

LR7742 31,50 €

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

NA333365 40,00 €

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

RO2309023 87,50 €

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

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

NA343020 - 0 až 10 21,50 €

NA343019 - 10 až 20 21,50 €
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VN82054 55,00 €

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

RO2203810 96,50 €

Majster v triedení 
- farby, tvary, počty 
Hra je určená na rozvoj matematických 
zručností a rozoznávanie tvarov a farieb. 
Rozmer stojanu a kariet: 40 x 6 cm.
Veková kategória:4+ 

LR7732 27,90 €

Matematické aktivity 
so sovičkami 
Náučná hra so sovičkami vás naučí počítať 
do 10, triediť, určovať množstvá 
a rozoznávať farby. Dĺžka konára: 33,5 cm. 
Výška sovičky: 4,5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

LR7731 21,50 €

Matematické aktivity s autíčkami 
Naštartujte svoje autíčko a naučte sa počítať 
do 20, sčítať, odčítať, triediť a mnoho ďaších 
užitočných vecí. Dĺžka dráhy: 30,5 cm.
Dĺžka autíčka: 2,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN86528 66,90 €

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

MI95203 30,90 €

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

GO57594 15,20 €

Priraď správne číslo 
Zábavné zoznamovanie sa s číslami 
a množstvom. Hra má samokontrolný systém - 
pasujú k sebe iba správne dieliky. 
Rozmer jednej trojice: 18 x 7,5 cm. 
Veková kategória: 3+

BZ5442 108,00 €

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

RO2203066 24,50 €

Vkladacie puzzle - Číselná zhoda
Cieľom aktivity je podporiť u detí myslenie, 
počítanie, sústredenosť a jemnú motoriku. 
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm. Veková kategória: 5+ 

ED90055 105,00 €

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

NA388299 45,00 €

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

CD140038 26,50 €

Bingo stolová hra - Ščítanie 
a odčítanie
Dve zábavno - náučné hry so ščítaním 
a odčítaním v jednom! Balenie obsahuje 36 
obojstranných hracích kariet, 720 žetónov, 
100 kariet s úlohami, obojstranné odpovede. 
Rozmer: 25,5 x 21 x 4 cm.
Veková kategória: 6+ 
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ED523001 48,00 €

Počítanie na prstoch
Používanie prstov je prirodzená aktivita 
detí, ktoré sa učia počítať. Táto sada 
obsahuje 2 dlane, ktoré urobia počítanie 
jednoduchším. Veková kategória: 3+

Koberec Škôlka
Koberec s motívom známej hry na skákanie.
Ľahko sa udržiava. Spodná vrstva je 
protišmyková. Materiál: polyamid. 
Rozmer: 180 x 100 cm. 

A. RK181911  žltý 26,90 €

B. RK181951  modrý 26,90 €

LE2138 20,00 €

Farebný Abakus 
Drevené počítadlo pre malých 
počtárov. Rozmer: 30 x 18 cm. 
Veková kategória: 6+ 

VN35838 8,00 €

Stavebné kocky 2 cm
Táto sada obsahuje 100 kociek veľkosti 
2 cm v 10 farbách. Veková kategória: 5+

NS3583W 11,60 €

Pracovné karty k Stavebným 
kockám 2 cm 
Sú určené na používanie s kockami 
z našej ponuky VN35838. 24 ks kariet. 
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 5+ 

PX0466A 16,50 €

Supermatematik
Vzdelávacia hra, ktorá učí počítať 
a premýšľať. Víťazom je ten, kto zloží 
najviac správnych príkladov. 
Rozmer: 28,5 x 4 x 19 cm. 
Veková kategória: 7+ 

MD10582 21,50 €

Vrstvová vkladačka 
Balenie obsahuje 19 drevených 
dielikov. Rozmer: 21 x 21 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

PX0457A 15,00 €

Tvary, farby, pamäť
Zábavná a náučná hra, ktorá učí farby a tvary, 
rozvíja pamäť, postreh a koncentráciu. Balenie 
obsahuje: 36 ks žetónov, 55 kariet so vzormi,
4 ks šnúrok, 4 ks podložiek, český a slovenský 
návod. Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

DV21517 25,50 €

Stonožka - číslicová skladačka
Deti sa okrem tréningu jemnej motoriky 
a koncentrácie, učia aj postupnosť 
jednotlivých čísel. Balenie obsahuje 21 
dielikov. Rozmer: 38,5 x 25,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

MD10449 19,50 €

Magnetické čísla 
Sada drevených magnetov pre zábavné 
učenie sa čísel a počtov. Obsahuje čísla 
od 0 do 20 a 5 matematických znamienok.
Rozmer: 20 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

WD42220 14,50 €

Vkladacia krabička - Farby a tvary
Do otvorov v krabičke je možné vkladať 
20 farebných kociek 9 rôznych tvarov. Dieťa 
sa tak učí trpezlivosti a rozvíja jemnú motoriku.
Rozmer: 35,5 x 35,5 x 13 cm.
Veková kategória: 1+

SC26010 13,60 €

Počítanie od 1 do 20 
Kartičky v praktickom boxe. Box obsahuje 20 
kariet s číslami a 20 s množstvami - bodky, 
prsty a pod, z ktorých deti vytvárajú dvojice a 
precvičujú si tak počítanie.
Rozmer: 94 x 90 x 74 cm.
Veková kategória: 6+ 
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MS3003  18,50 €

Magnetické drevené diely
Balenie obsahuje 44 dielov. 
Rozmer veľkého štvorca: 4 x 4 x 0,8 cm. 
Veková kategória: 3+

VN86250 22,00 €

Magnetický tangram - 3 sady
Balenie obsahuje 3 sady tangramov, 
obojstranne v červenej, žltej a zelenej 
farbe. Rozmer poskladaných dielov do 
štvorca: 20 x 20 cm. Veková kategória: 5+

HK12115 75,00 €

Koberec - Mriežka
Súradnícova podložka, kde úlohou detí je 
priradiť správny farebný tvar do prislúchajúcej 
mriežky. Spodná vrstva je protišmyková. 
Materiál: polyester. Rozmer: 100 x 100 cm.

LR6120 23,90 €

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

TS00854 32,50 €

Podložka Bee-Bot Farba a tvary
Podložka na hru s Bee-Bot včielkami. Pomocou 
nej si deti precvičia rozoznávanie farieb, tvarov, 
veľkosti a tiež svoje programovacie schopnosti. 
Rozmer: 60 x 60 cm. Veková kategória: 3+

DV25459 23,00 €

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

VN2182 67,50 €

Stavebnica - geometrické tvary 
Balenie obsahuje 180 farebných guľôčok 
s 26 dierkami (priemer je 1,6 cm), 
180 napájacích častí (dĺžka je 1,6 - 7,5 cm).
Veková kategória: 6+ 

EDF200102 36,00 €

Kocka - Tvary 
Molitanová kocka na hranie a rôzne 
aktivity. Cena za 1 ks.
Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

TSBOT 92,90 €

Bee-Bot 
Robotická hračka, ktorá zoznámi deti so základ-
mi programovania. Deti pomocou tlačidiel zadá-
vajú jednoduché príkazy - smery, ktorými sa má 
robot v tvare včielky pohybovať. 
Rozmer: 13 x 10 x 7 cm. Veková kategória: 3+

RO2203065 24,50 €

Vkladacie puzzle
- Počítajte s tučniakom
Hra podporuje učenie počtov, farieb, zvyšuje 
rozvoj jemnej motoriky a myslenia. Balenie 
obsahuje 10 dielikov. Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 4+

DV21559 14,50 €

Podlahové puzzle - Počítanie 1 - 20
Podlahové puzzle skladajúce sa z 48 kusov 
podporuje logické myslenie a oboznámuje deti s 
číslami od 1 - 20. Rozmer: 58 x 0,5 x 40 cm.
Rozmer balenia: 27 x 6 x 29 cm.
Veková kategória: 3+ 

NA388099 41,90 €

Priľnavé pásy - Počty 
Pásy s číslami sú ideálne pre výučbu čísel a 
počtov 1 - 10. Ľahko priľnú na hladký povrch. 
Priľnavú stranu je možné čistiť vodou a 
mydlom. Obsahuje 3 pásy (80 x 145 cm).
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PB2470936 6,00 €

Penové korálky Tvary a farby
290 ks, rôzne farby a tvary, balené 
v plastovej tube. Veková kategória: 3+ 

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 €

MD10528 37,50 €

Ukladaj tvary - začiatočníci 
Balenie obsahuje 5 obojstranných dosiek, 
na ktoré deti ukladajú rôznofarebné plastové 
tvary. Rozmer balenia: 28 x 28 x 6,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58649 9,50 €

Mozaika v kockách
Balenie obsahuje okrem štyroch kociek 
až 26 vzorových drevených doštičiek, podľa 
ktorých majú deti za úlohu poskladať vzory 
na kockách. Veková kategória: 3+

NS2635DN 16,00 €

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

PB2800010 19,30 €

Dierkovače - čísla
Sada obsahuje 15 ks dierkovačov na papier 
s motívmi číslic a matematických znakov. 
Dierkovače sú balené v praktickom 
plastovom boxe. 

JO007N 2,45 €

Vykrajovátka na plastelínu
- Číslice 
Plastové vykrajovátka na plastelínu 
s motívom číslic. Balenie obsahuje 11 číslic.

ED120602 17,60 €

Farebný papier na vystrihovanie
- 120 g/m2 
Farebný papier v 18 rôznych farbách. Balenie 
obsahuje 180 hárkov o rozmere 21 x 29,7 cm. 
Veková kategória: 3+

JO71S 21,00 €

Plastelína - 15 farieb 
15 x 150 g.

JO405 7,00 €

Blandiver 
Mäkké cesto 5 x 125 ml.

RY62501 25,00 €

Veľký tangram 
Hra obsahuje 7 veľkých tangramov, ktoré 
sa môžu skladať vo vnútri aj von. Vyrobené 
z materiálu odolného voči počasiu.
Rozmer: 31 x 62 cm.
Veková kategória: 3+ 

BN88212 18,00 €

Detská edukatívna hra 
Edukatívna drevená hra na rozvoj jemných 
motorických schopností. Pomáha rozpoznávať 
farby, tvary a čísla.
Rozmer: 45 x 20 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Dobrá stolička - Clasic Soft
Farba označuje výšku podľa normy.
Stolička obsahuje mäkký sedák, ktorý 
zvyšuje komfort pri sedení.

EN11135 - výška sedu 35 cm 59,00 €

Farebnosť
Farebnosť

Dobrá stolička - Spider
Farba označuje výšku podľa normy.

EN12035 - výška sedu 35 cm 44,00 €

Dobrá stolička - Spider Soft
Farba označuje výšku podľa normy.
Stolička obsahuje mäkký sedák, ktorý 
zvyšuje komfort pri sedení.

EN12135 - výška sedu 35 cm 59,00 €

Farebnosť

EDF21045/kód farby 42,00 €

Polvalec dlhý 
Dodávané v 8 rôznych farbách.
Rozmer: 120 x 30 x 15 cm.

Farebnosť

Sedací vankúš lollipop
Je vyplený granulátom, čo poskytuje pohodlie 
pri sedení a oddychu detí. 
Povrchový materiál: koženka.
Výška: 25 cm.

EDF16061 - priemer 100 cm 99,00 €

EDF16055 - priemer 55 cm 46,00 €

Sedací vak / Rehabilitačná hruška
- farby BASIC
Mäkká pohodlná sedačka vyplnená granulátom. 
Povrch je vyrobený z kvalitnej koženky, ktorá sa 
ľahko udržiava. Rozmer: Ø 70 cm; výška 75 cm.

EDF17200 - žltá BASIC 75,00 €

Farebnosť

GM8912 28,50 €

Podsedák kruh, pre deti 
Podsedák poskytuje oporu pri sedení 
na stoličke. Podporuje správne držanie tela 
a jemné výčnelky zároveň masírujú svalstvo.
Priemer: 32 cm.

GN2127 20,50 €

Rovnovážna čiapka 
Pomáha deťom rozvíjať rovnováhu tela. 
Tvarovo je prispôsobená detskej hlave 
a jednotlivé časti sú tak mäkké, že pri 
páde dieťaťu neublížia.
Rozmer: Ø 14,5 cm; výška 18 cm. 

GN2097 75,00 €

Koala 
Aktívna pomôcka so zaujímavým dizajnom 
má množsvo možností používania. 
Je vyrobená z odolného plastu s hrúbkou 
8 mm. Maximálna nosnosť: 50 kg. 
Rozmer: Ø 65 cm; výška 45 cm. 
Veková kategória: 1+ 

MR470100 35,50 €

Loptičky s pichliačmi, 6 ks 
Balenie obsahuje 6 farebných pologúľ 
s výškou 5,5 cm. Ponúkajú unikátny 
senzorický zážitok. Priemer: 9 cm.

Penová puzzle podložka 
Penové puzzle, z ktorých môžete vyskladať 
podlahovú podložku. Slúži ako izolácia proti 
chladným a tvrdým povrchom. 
Rozmer: 102,6 x 2 x 102,6 cm. 

NS2101 - zelená 34,50 €

NS2100 - modrá 34,50 €

NS2089 90,00 €

Senzorické podložky, 6 ks 
Podložky sú plnené plastovými guličkami pre 
stimuláciu hmatu. Deti môžu podložky ohmatávať 
rukami alebo po nich chodiť a zároveň precvičovať 
rovnováhu.
Rozmer: 40 x 40 cm. Veková kategória: 3+ 
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EPL1212KM 1150,00 € 

Vodné lekná - veľká sada
Sada obsahuje:
- 8 ostrovov
- 2 rovné mosty
- 2 oblúkové mosty

GN2121 109,00 € 

Horské kamene
Päť rôzne veľkých kameňov zdolávajú 
deti skákaním z vrcholu na vrchol. Obsah: 
5 kameňov v troch rôznych výškach.
Maximálne zaťaženie 50 kg.

GM9761 33,50 €

Senzorická lopta,
priemer 65 cm 
Lopta je určená na rehabilitačné
a terapeutické účely, jemné výčnelky stimulujú 
svalstvo. Priemer: 65 cm.

GM9602 35,50 €

Activity Ball 
Priehľadná lopta má vnútri 
farebné loptičky, ktoré sa pri 
hre pohybujú. Priemer: 50 cm. 
Veková kategória: 5+ 

GO63935 16,00 €

Sada masážnych loptičiek 
Loptičky sú príjemné na dotyk 
a vďaka jemným výčnelkom 
premasírujú telo. Balenie obsahuje 
12 ks. Priemer: 5,5 cm. 
Veková kategória: 3+

GN2267 100,00 €

Roller bez piesku 
Roller stimuluje proprioceptívny 
a vestibulárny systém, rovnako 
ako hmatový zmysel. Oranžová 
verzia bez piesku zvyšuje rýchlosť. 
Rozmer: Ø 29,5 cm, dĺžka: 35,5 cm.
Veková kategória: 7+ 

MR404142 32,00 €

Obručová dráha, 20 ks 
Balenie obsahuje 20 obručí 
a 25 spojovacích dielov, pomocou ktorých 
si viete vytvoriť vlastnú prekážkovu dráhu.
Priemer: 39 cm.

IT103  245,00 € 

Sada na cvičenie B
Sada obsahuje:
- 9 UNI blokov
- 8 kruhov o priemere 65 cm
- 3 plastové dosky
- 6 kuželov s troma otvormi, výška: 30 cm
- 6 úchytiek
- 5 tyčí, dĺžka: 110 cm

NS0003SG 122,00 €

Fitnes - Chodecký trenažér 
Vhodný pre deti od 3 - 8 rokov.
Maximálna nosnosť do 68 kg. 
Hmotnosť: 9,3 kg.
Rozmer: 78 x 65 x 80 cm.

NS0002SG 126,50 €

Fitnes - Bežiaci pás 
Vhodný pre deti od 5 - 11 rokov.
Maximálna nosnosť do 68 kg. 
Hmotnosť: 19 kg.
Rozmer: 90 x 75 x 85 cm.

FA20001 195,00 €

1. Rebrinka predškolská
Nosnosť: 80 kg.
Rozmer: 208 x 62 cm.

BE67110 29,90 €

Kruhy 
Balenie obsahuje 10 obručí, z ktorých môžete 
vyskladať rôzne prekážkové dráhy a 3 vrecúška 
na hádzanie. Môžete využívať vonku aj vo vnútri.
Rozmer: 32 x 32 x 2,5 cm.
Veková kategória: 4+ 
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EDF200104 45,00 €

Kocka - Cviky 
Molitanová kocka na hranie 
a rôzne aktivity. Cena za 1 ks.
Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

EDF150154 340,00 €

Kruhový bazén 
Do bazénu potrebujete cca 1000 loptičiek 
s priemerom 6 cm. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Priemer: 150 cm. 
Výška stien: 40 cm. 
Hrúbka stien: 15 cm.

NV4521343 165,00 €

Matrac rehabilitačný
Vyplnené polystyrenovým granulátom.
Povrchový materiál: koženka.
Rozmer: 120 x 20 x 200 cm.

EDF21150 169,00 €

Matrac 300
Dodávané vo farebnosti v závislosti 
od skladových zásob.
Rozmer: 200 x 120 x 10 cm (ŠxHxV). 

EDF999001 929,00 € 

Molitanová zostava - 28 ks
Dodávané vo farebnosti v závislosti 
od skladových zásob.
Zostavu tvoria:
malá strieška (EDF21102) - 4 ks,
trojuholník krátky (EDF21048) - 4 ks,
valec krátky (EDF21047) - 4 ks,
hranol malý (EDF21050) - 4 ks,
hranol dlhý (EDF21001) - 3 ks,
kocka malá (EDF21049) - 9 ks.

EDF16005 490,00 €

Veselá prekážková dráha 
Jednotlivé diely do seba navzájom pasujú 
a sú dodávané vo farebnosti podľa 
skladových zásob. 6 dielov. 
Rozmer zloženej dráhy: 387 x 60 x 61 
cm.

Obruče so stuhami, 6 ks
Farebné stuhy sú napojené na plastovú 
obruč s priemerom 12 cm. Pri hre obruče 
takmer nevidno a vďaka tomu stuhy vyzerajú, 
že sa vznášajú vzduchom.

MR502200 - malé, 30 cm 23,20 €

MR502210 - veľké, 60 cm 29,50 €

MR509600 20,50 €

Penový kruh - 3 ks
Plastový kruh obalený penou je mäkký, 
bezpečný a ľahko uchopiteľný. Vhodný 
na žonglovanie alebo ako lietajúci tanier.
Balenie obsahuje 3 ks.
Priemer: 35,5 cm.

MR502220 12,60 €

Gymnastické stuhy, 6 ks 
Farebná saténová stuha je napojená 
na 23 cm dlhý držiak. Podporuje rozvoj 
koordinácie, rovnováhy a kreatívneho 
myslenia.

FA22124 100,00 €

Rebrík oblúkový - úzky 
Rozmer: 50 x 130 cm.

EPL1307KB 43,50 €

Oválna fitlopta
Lopta podporuje motorické zručnosti, rovnováhu a 
zmyslové vnímanie. Materiál: PVC.
Priemer: 40 cm. Dĺžka: 80 cm. 
Nosnosť 200 kg. Veková kategória: 3+

Skladací farebný matrac,
hrúbka 5 cm
Matrac - žinienka na cvičenie alebo oddych.
Rozmer po rozložení: 163 x 120 cm.

EDF100150 - zel./čer./žl./mod.) 110,00 €

EDF100151 - sivá / žltá 110,00 €
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MR451245 41,60 €

Padák pre dve osoby, 6 ks 
Padák podporuje komunikačné 
schopnosti a schopnosť sústrediť sa.
Rozmer: 83 x 127 cm.

MR451230 64,50 €

Padák s vreckami 
Padák je rozdelený na 8 farebných častí a na 
každej je malé vrecko. Umožňuje realizovať 
rôzne skupinové hry. Priemer: 3,6 m.

Švihadlo
Švihadlo v žiarivých farbách s pevnými rúčka-
mi, v ktorých sa švihadlo ľahko otáča. 
Dĺžka 2,43 m. Veková kategória: 6+

VN3514 - žlté 2,15 €

VN3028 - modré 2,15 €

VN3516 - ružové 2,15 €

VN3029 - zelené 2,15 €

VN33994 46,50 €

Padák - kvietok 
Slúži na skupinové pohybové aktivity. 
Je vyrobený zo 100 % nylónu. Ø 3,5 m.
Veková kategória: 4+ 

GN2190  14,50 €

Kruhy aktivity
6 farebných kruhov môže byť použitých pre 
nespočetné množstvo aktivít. Krúžky sú 
vyrobené z gumy. Ø 16,4 cm. 
Hrúbka: 1,2 cm. Veková kategória: 2+ 

NS1028BO 165,00 €
Detská trampolínka 
s bezpečnostnou sieťou 
Nosnosť až do 55 kg pri zachovaní vysokej 
stability. Trampolína je z bezpečnostných 
dôvodov vybavená bezpečnostnou sieťou, ktorá 
je vyrobená z kvalitných a pevných syntetických 
materiálov. Celkový priemer: 139 cm. 
Výška: 180 cm.

MR592461 17,50 €

Fazuľkové vrecká rôznych textúr
Sada 10 vrecúšok rôznych povrchových textúr 
v 10 rôznych farbách. Vrecká sú vyplnené 
recyklovanými, plastovými fazuľkami. Vhodné na 
rozvoj hmatu a poznávania. Rozmer: 12,5 x 12,5 
cm.

VN33535  13,90 €

Hra na hádzanie
Hra je zameraná na zručnosť pri hádzaní
loptičky. Úlohou je chytiť loptičku do siete
a následne ju odrazom vrátiť spoluhráčovi.
Balenie obsahuje: 2 siete s plastovými 
rúčkami a 1 loptičku. Veková kategória: 8+

DH403  1,75 €

Lietajúci tanier
Ďalšie prevedenie obľúbenej hračky 
z odolného plastu. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Priemer: 24 cm.
Veková kategória: 3+

BE25513  109,00 €

XXL Rybačka
Zábavná no náročná hra na zručnosť. Možnosť 
hrať vnútri alebo vonku. Túto hru, môžete hrať 
podľa pravidiel alebo podľa vlastnej fantázie. 
Podporuje rozoznávanie tvarov a farieb. 
Balenie obsahuje: 4 udice (65cm) s háčikmi, 
4 stojany o rozmere 16 x 27 cm, 12 rybiek 
o rozmere 22 x 12 x 8,5 cm a textilnú podložku.
Veková kategória: 3+

GO15382 10,90 € 

Nylonové šatky
6 nylonových šatiek. Pre deti od
5 rokov. Cena za sadu 6 šatiek. 
Rozmer: 68 x 68 cm.
Veková kategória: 4+

MR581210 21,90 €

Loptičky z pamäťovej peny, 10 ks 
Loptičky z polyuretánovej peny sú ideálne na 
cvičenie ruky. Po stisnutí sa loptička vráti do 
pôvodneho tvaru za pár sekúnd.
Priemer: 6,5 cm.

POSLEDNÉ
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HK13019 85,00 €

Koberec Kto skočí ďalej? 
Farebný, veľký koberec vhodný na rôzne 
pohybové hry. Na zadnej strane má koberec 
protišmkovú vrstvu. Materiál: polyamid.
Rozmer: 100 x 300 cm.

MD16160 31,00 €

Hra na triafanie 
Pohybová hra vo veselom prevedení. 
Balenie obsahuje 1 stojan, 4 vrecká
 so suchým zipsom. Rozmer: 40 x 57 x 
30,5 cm. Veková kategória: 3+ 

MR452310 10,90 €

Loptičky so šatkou, 6 ks 
Šikovná kombinácia šatky a bavlnenej loptičky, 
ktorá pomáha pri vizualizácii pomáleho 
pohybu loptičky vzduchom. Vhodná pri hre 
s Podložkami na loptičky (MR561040).

GO15382 10,90 € 

Nylonové šatky
6 nylonových šatiek. Pre deti od
5 rokov. Cena za sadu 6 šatiek. 
Rozmer: 68 x 68 cm.
Veková kategória: 4+

GM8092 22,50 €

Športové disky, sada 9 ks 
Balenie obsahuje 9 farebných diskov, 
ktoré sa dajú využiť pri rôznych 
športových aktivitách.
Priemer: 9,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN36280 24,50 €

Balančná hra 
Hra na rozvoj koordinácie a šikovnosti. 
Pokúste sa utekať bez toho, aby vám spadla 
loptička. Sada obsahuje 2 balančné plochy 
s rúčkou (priemer 15 cm) a 2 loptičky.
Veková kategória: 6+

MR592455 112,00 €

Senzorické podložky na zem - 4 kusy 
Tenké podložky sú naplnené netoxickou, farebnou 
tekutinou, ktorá počas hry mení svoj tvar, a tým 
poskytuje okrem hmatového aj vizuálny zážitok. 
Podložky sú odolné a majú protišmykovú spodnú 
stranu. Môžu sa použiť na zemi, stole alebo 
akejkoľvek rovnej ploche. Rozmer: 60 x 60 cm.
Rozmer 1 podložky: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

MR592427 179,00 €

Balančný tunel 
Tunel vyrobený z pestrofarebnej peny 
a vinylu na precvičovanie motoriky 
a rovnováhy detí zábavnou formou. Tunel je 
možné rozobrať pre pohodlnú manipuláciu 
a skladovanie.
Priemer: 86 cm.

DJ00182 12,50 €

Lopta na skákanie - Žirafa
Lopta s pohodlnou rukoväťou a protišmykovým 
povrchom. Materiál: PVC. Priemer: 45 cm.
Veková kategória: 3+ 

MR551770 25,50 €

Chobotnica 
Sfúknutú chobotnicu môžete využiť ako padák na 
skupinové aktivity. Alebo ju nafúknite a použite 
ako loptu.
Výška: 60 cm. Šírka: 50 cm.

MR502030 19,50 €

Fazuľkové vrecká, 12 ks 
Sada 12 vrecúšiek plnené guličkami, 
pokryté nylonom. 
Rozmer: 12 x 12 cm.

MI97314 38,00 €

Sada senzorických loptičiek - 6 ks
Sada senzorických loptičiek z prírodného 
kaučuku. Sú vyrobené z mäkkého materiálu, 
ľahko sa uchopia a sú vhodné  aj pre najmladšie 
deti. Rôzne farby a textúry zvyšujú zmyslovú 
stimuláciu - tak hmatovú, ako aj vizuálnu - a 
prispievajú k rozvoju motorických schopností 
detí. Priemer loptičiek: 7 cm.
Veková kategória: 0+ 
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EPL170195 31,00 €

Penové plechovky 
Balenie obsahuje 10 plechoviek a 2 loptičky. 
Dodávané vo farebnosti v závislosti od 
skladových zásob. Rozmer plechovky: 
priemer 7,5 cm, výška 10 cm. Priemer 
loptičky: 6 cm. Veková kategória: 3+

Podložka na sedenie 
a cvičenie
Podložka z mäkkej peny má na každej 
strane inú textúru. 
Rozmer: 32 x 38 x 1 cm.

VN33857 - zelená 3,70 €

VN33858 - modrá 3,70 €

NE51131 185,00 €
Rehabilitačno - ortopedický chodník
Je pomôcka vhodná pri prevencii a liečbe plochých 
nôh u detí predškolského a mladšieho školského 
veku. Obsahuje 9 panelov, 4 valce a 1 vak. Materi-
ál: 100 % bavlna, plsť, drevo.

GO56865 7,90 €

Terč s loptičkami 
Balenie obsahuje 1 terčík a 12 lop-
tičiek. Terčík má priemer 25 cm. 
Veková kategória: 3+ 

PB2470618 2,85 €

Kriedy vo vedierku 
20 farebných kried s priemerom 25 mm.
Dĺžka kriedy: 9,5 cm. 

BZ74947A08 3,80 €

Kriedy okrúhle, biele 
Balenie obsahuje 100 ks bielych kried.
Rozmer: priemer 9 mm. dĺžka 8,2 cm.
Veková kategória: 6+

AP664/PPF 4,30 € 

Pečiatky - Zábava
Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na 
veľkosť detskej dlane. Obsahujú 6 zábav-
ných motívov. Ľahké uchopenie umožňuje 
popruh na zadnej strane každej pečiatky.

AP663/PPN 4,30 € 

Pečiatky - Stopy
Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na 
veľkosť detskej dlane. Obsahujú 6 motívov stôp 
zvierat. Ľahké uchopenie umožňuje popruh na 
zadnej strane každej pečiatky.

EPL220123 5,80 €

Penové pečiatky - Stopy
Zábavné penové pečiatky v tvare sandálky. 
Môžete si vytvoriť tapetu s motívom podľa 
vlastného výberu alebo označiť únikový 
východ. Balenie obsahuje 6 sandálok. 
Rozmer: 7,5 x 12 cm. 
Veková kategória: 3+

DH00454 6,15 €

Hra s kruhmi - plastová 
Obľúbená hra na precvičenie presnosti 
v plastovom prevedení. 
Rozmer: 47 x 14 x 7 cm. 

FL371209 8,00 €

Kriedové perá, 12 ks 
Vhodné na tabuľu, okná, porcelán, papier 
a iné hladké povrchy. Sú rozpustné vo 
vode. Balenie obsahuje 12 farieb. 

LR1883 46,50 €

Pripraviť sa, pozor... 
Zábavná sada na pohybovú aktivitu. 
Sada obsahuje 25 penových podložiek 
s priemerom 25 cm v 5 rôznych farbách 
a 3 nafukovacie kocky.
Veková kategória: 4+ 
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SC12048  26,90 €

Pomenuvávame emócie 
- obrázkový materiál
Plač, hnev, smiech - ľudia prejavujú svoje 
pocity. Výborná pomôcka na hodinách 
výchovy slušného správania alebo pri terapii. 
Obsah: 70 farebných kariet (9 x 9 cm), návod. 
Veková kategória: 4+

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+

EDF200600 75,00 €

Molitanové sedačky - emócie
Sada obsahuje 6 sedačiek. 
Hrúbka sedačky: 5 cm. 
Priemer: 30 cm.

EDF200601 52,00 €

Hracia kocka - emócie
Kocka je vyrobená z molitanu 
a je potiahnutá trvácnou 
koženkou. 
Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

ED523334 58,50 €

Ja a moje emócie 
Vyberte si pásik s úlohou a popozerajte si 
znázornené situácie. Aké emócie vidíte? 
Balenie obsahuje 8 pásikov s úlohami, 
32 malých kartičiek s tvárami a drevený box.
Rozmer: 45 x 22 x 8 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+ 

AK20546 20,90 €

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

HK13068 83,00 €

Koberec - Emócie 
Koberec sa dá využiť ako didaktická 
pomôcka zameraná na rozlišovanie rôznych 
emócií a pocitov. Materál: 100 % polyamid. 
Spodná strana je protyšmyková.
Rozmer: 200 x 200 cm.
Veková kategória: 1+

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+ 

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+ 

POSLEDNÉ
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SC12120 27,50 €

Nájdi koniec! - obrázkové príbehy 
Ako by mohol pokračovať príbeh? 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+ 

SC12118 27,50 €

Buď starostlivý! 
- obrázkové príbehy 
Byť ohľaduplný k sebe a k ostatným je pre deti 
veľmi zaujímavou témou. Obsah balenia: 
18 farebných obrázkových príbehov (každý 
príbeh sa skladá zo 4 individuálnych kariet, spolu 
72 kariet 9 x 9 cm. Veková kategória: 4+ 

SC12111 27,50 €

Ako sa správne zachovať? 
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). Veková kategória: 4+ 

SC12036  39,00 € 

Príbehy o pocitoch
Ukazovanie pocitov a rozprávanie sa 
o nich. Výnimočná séria kariet o pocitoch. 
Obsah: 32 príbehov, v každej po 3 až 7 
kariet, spolu 147 farebných kariet 
(9 x 9 cm), návod. Veková kategória: 4+

SC12093  27,50 € 

Ako to môžem napraviť?
Obrázkové poviedky o morálnych kon-
fliktoch v každodennom živote detí. 
Obsah: 9 príbehov, v každom 5 až 9 
kariet, 16 kariet so symbolmi, spolu 74 
farebných kariet (9 x 9 cm), návod.
Veková kategória: 4+

RY22008 27,50 €

Dekoračný set
na ponožkové maňušky 
Sada obsahuje 24 veľkých gombíkov, 
24 ihiel, 56 filcových vlasov, 24 jazykov, 
24 uší, malé gombíky a návod. 
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+ 

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+

RO2203448 17,80 €

Vkladacia skladačka
- Doplňte smajlíky
Balenie obsahuje 8 dielikov (4 smajlíky v celku). 
Aktivita podporuje jemnú motoriku, sústredenosť, 
pomenovanie, vyjadrenie a napodobňovanie 
jednotlivých emócií.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

SM224 35,00 €

Smart MAX - Rozvíjame zmysly 
Sada 4 magnetických tyčiek s mäkkým gumovým 
povrchom a 4 magnetických guličiek v tvare 
kvietkov podnecuje rozvoj zmyslového vnímania. 
Každý z kvietkov má inú náplň a pri zatrasení 
vydávajú odlišné zvuky. Na oboch stranách 
kvietkov sú obrázky najčastejších emócií.
Veková kategória: 1+ 

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+ 

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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LH526040 36,50 €

Sada terapeutických zrkadiel 
Sada 4 zrkadiel rozličných farieb a tvarov. 
Samotné zrkadlo je bezpečné pre deti, 
pretože je vyrobené z akrylu. 
Rozmer: 28 x 31 x 0,8 cm. 
Veková kategória: 3+ 

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. 
Rozmer: 38 cm. Veková kategória: 3+ 

AK20542 25,00 € 

Reč tváre
Hra obsahuje 50 kariet, ktoré sa delia na 10 
kariet s ilustráciami desiatich výrazov + 40 ka-
riet s fotografiami štyroch ľudí znázorňujúcich 
daných desať výrazov. Rozmery kariet: 
9 x 9 cm. Veková kategória: 3+

FL9100 2,90 €

Origami papier 
Balenie obsahuje 96 hárkov v 10 farbách 
vhodných na origami so zadnou stranou 
bielou. 80 g/ m2. Rozmer: 10 x 10 cm. 

JR4869 4,10 €
Temperové farby - 12 ks 
Sada 12 farieb, ktoré je možné 
aplikovať na všetky bežné podklady 
ako je papier, lepenka či plátno.
Objem: 12 x 12 ml.

HA28500  2,45 € 

Vodové farby - dúhové
Balenie obsahuje 12 dúhových farieb 
(každá v priemere 2,7 cm) a štetec 
na nanášanie.

JO1724 10,00 €

Hrubé fixy - 24 ks
Balenie obsahuje 24 ks fixiek 
v rôznych odtieňoch.

JR49136 1,40 €

Voskovky, 32 ks 
Farebné voskové farbičky v 32 farbách sú 
určené na výtvarné umelecké účely. 
Sú balené v kartónovej krabičke. 

RY52004 9,80 €

Vytvorme si dvojníka! 
Skúste si z papierových šablón vytvoriť svojho 
dvojníka, alebo postavu z obľúbeného príbehu. 
Balenie obsahuje 24 postavičiek v 8 farebných 
odtieňoch. Rozmer: 15 x 23 cm.
Veková kategória: 4+ 

HW6017 100,00 €

Guľôčková veža
Dvíhaním a umiestňovaním drevených prvkov 
si deti trénujú svoje motorické zručnosti a tiež 
koordináciu oko-ruka.
Rozmer: 68 x 48 x 14 cm.
Veková kategória: 1+

DS220914 35,00 €

Mad Mattr - Sada s formičkami 
Sada obsahuje: 397 g hmoty Mad Mattr v zelenej 
a modrej farbe, 2 formy na vytváranie stavebných 
tehličiek, 6 tvaroviek na vytváranie rôznych tvarov 
(trojuholník, šesťuholník, štvorec, hviezda, kruh, 
domček) a bezpečný nôž na krájanie.
Veková kategória: 3+

AP2294 3,50 €

Vyrob si darček - Snehová guľa
Teraz si môžete snehovú guľu vyrobiť pri 
akejkoľvek príležitosti. Stačí do plastovej 
nádoby naliať vodu, do vody nasypať trblietky, 
alebo figúrku a krásna ozdoba je na svete.
Dodávané s malým vreckom na trblietky.
Rozmer: 10 x 8,5 x 10 cm.
Veková kategória: 3+
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HK12102 85,00 €

Koberec Počasie 
Materiál: polyamid. Spodná 
vrstva je protišmyková.
Rozmer: 200 x 200 cm.

HK11315 49,00 €

Kobercová skladačka - Národy 
Materiál: polyester. Sada obsahuje 15 dielov.
Rozmer 1 dielu: 29 x 29 cm.

HK12116  62,90 €

Koberec - Twister
Balenie obsahuje aj 2 kocky 
z odolného plastu. Materiál: polyamid.
Rozmer: 200 x 100 cm.

RK32001 23,00 €

Koberec - Človeče, 
nehnevaj sa! 
Súčasťou balenia sú aj figúrky a hracia 
kocka. Materiál: polyamid.
Rozmer: 1 x 1 m. 

EPL0001KM 95,00 €

Guľa Tai Chi 
Deti sa snažia pomocou otáčania gule 
posúvať loptičku po kľukatej cestičke. Pri 
tejto upokojujúcej činnosti si precvičujú 
koordináciu a šikovnosť. Priemer: 20 cm.
Veková kategória: 4+

GN2101 60,00 €

Hlboký kužeľ
Hra rozvíja motoriku, je vhodná i pre 
motorický tréning postihnutých detí. 
Rozmer: Priemer 80 cm, výška 44 cm.
Veková kategória: 3+

GN2104 43,50 € 

Balančný tanier
Tanier sa môže kolísať na všetky strany 
pre radosť detí. Maximálna nosnosť:
60 kg. Rozmer: Priemer 76 cm, výška:
18 cm. Veková kategória: 2+

EPL120166 73,00 €

Mega presýpacie hodiny, 5 ks 
Sada 5 ks presýpacích hodín, prostredníctvom 
ktorých odmeráte 30 sekúnd, 1, 5, 10 alebo 
15 minút. Výška: 16,3 cm. Priemer: 7,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

PX2046A 14,50 €

Doštičky - Farby a vzory 
Jednoduchá, náučná hra, ktorá rozvíja logiku, hmat 
a rozpoznávanie farieb, vzorov a objektov. 
Rozmer: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

BN16103 24,00 €

Stan - Máša a medveď 
Rozmer: 115 x 117 x 91 cm.
Veková kategória: 3+ 

BN16102 26,00 €

Tunel - Máša a medveď 
Tunel je možné zložiť do tvaru kruhu pre 
jednoduchý prenos alebo skladovanie.
Rozmer: 180 x 48 x 48 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR3311 42,50 €

Tučniaky na ľade 
- matematická sada 
Hra taktiež rozvíja jemnú motoriku 
a rozoznávanie farieb. Balenie obsahuje 10 
plastových ľadových krýh (30 x 2,5 cm), 100 
plastových tučniakov v 10 farbách, sprievodcu 
aktivitami s kopírovateľnými pracovnými 
listami.
Veková kategória: 5+ 
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EDF200212 119,00 €

Molitanové kresielko - Koník
Sedacia časť je potiahnutá koženkou, boky 
sú z odolnej textílie s potlačou (
100 % polyester). Rozmer: 87 x 56 x 30 cm 
(Š x V x H).

EDF200211 85,00 €
Molitanové kresielko - kohútik
Molitanové kresielka sú určené na oddych, 
zábavu, aj na precvičovanie rovnováhy.
Rozmer: 70 x 49 x 30 cm. 

Mad Mattr
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch.
Váha: 283 gramov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Veková kategória: 3+

DS210300 - Červená 15,00 €

DS210400 - Ružová 15,00 €

DS210500 - Fialová 15,00 €

DS210600 - Modrá 15,00 €

DS210700 - Zelená 15,00 €

DS210800 - Tyrkysová 15,00 €

LH40402 10,20 €

Kinetický piesok Sand Alive - Sada
Sada obsahuje: 1 kg piesku, 4 formičky svetových 
stavieb a 5 nástrojov na modelovanie. Rozmer 
balenia: 18 x 14 x 8 cm. Rozmer formičiek: 
14 x 14 cm. Veková kategória: 3+ 

LH40403 29,50 €

Kinetický piesok Sand Alive 
- 5 kg 
Veľké balenie ideálne pre predškolské 
zariadenia. Rozmer balenia: 18 x 14 x 8 
cm. Veková kategória: 3+ 

KL50029 43,00 €

Podnos na piesok + piesok 
Podnos je vyrobený z bukového lakované-
ho dreva. Balenie obsahuje aj 1 kg piesku. 
Rozmer: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Formičky do piesku 
- 3D zvieratá
Balenie obsahuje 4 formičky - mačka, poník, lev 
a krokodíl. Každá formička je dvojdielna, 
pomocou čoho je možné vytvoriť 3D pieskový 
výtvor. Vyrobené z plastu.Veková kategória: 3+

EPL160183 - veľké (29 cm) 12,50 €

EPL160184 - malé (15 cm) 9,20 €

MA900352 1,15 €

Formičky Sada 6 ks. Rozmer: 
12 x 8 cm.
Veková kategória: 2+

DT1245 1,65 €

Formičky do piesku 
Sada obsahuje 4 ks plastových formičiek. 
Rozmer: 10 - 12 cm.
Veková kategória: 2+

JO550S 6 x 125 ml 11,20 €

Prstové farby 
Sada 6 prstových farieb v kelímkoch:
žltá, hnedá, zelená, modrá, červená, biela.
Objem 6 x 125 ml.

JO556 24,50 €

Výtvarná sada s prstovými 
farbami
Sada obsahuje rôzne tvary špongií, tégliky 
s farbou odolné voči vyliatiu, tlačiarenský 
valček a šablóny. Ľahko sa zmývajú. 
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LU02757J 33,50 €

Balanční akrobati
Hra určená pre 2-8 hráčov. Napomáha rozvoju 
jemnej motoriky. Balenie obsahuje 
20 kartónových diskov, 57 drevených postavičiek 
a 3 kocky. Rozmer: 10,5 x 10,5 cm.
Veková kategória: 2+

GN2175 22,50 € 

Magnetická udica
Udica je ukončená magnetickým háčikom, 
ktorým sa dá chytiť čokoľvek kovové. 
Dĺžka: 90 cm. 1 ks. Veková kategória: 2+

EPL120235 44,90 €

Farebná stavebnica 
Balenie obsahuje 216 dielov.
Rozmer obdĺžnika: 6 x 4 cm.
Priemer kruhu: 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58659 9,60 €

Farebné kocky - farma
Usmiate motívy v tvaroch farmy. 
Balenie obsahuje 43 kociek. 
Rozmer balenia: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+

WY90808 14,60 €

Tehličková stavebnica
Stavebnica obsahuje 200 dielikov 
rôznych farieb. Rozmer: 10 x 1,8 cm. 
Veková kategória: 3+ 

GO58598 79,00 €

Drevená farma 
Balenie obsahuje 71 rôznych dielikov, 
z ktorých si postavíte celú farmu. 
Vyrobené z dreva. Rozmer domčeka: 
19,9 x 13,3 x 14,5 cm. Veková kategória: 3+ 

VN9880  29,00 € 

Drevené kocky
Všetky kocky majú 5 strán s modrou vzorkou 
a 1 stranu čistú. Obsah sady: 1 drevená podložka 
(21,5 x 21,5 cm), 16 veľkých drevených kociek
(4,5 cm). Predlohy sa predávajú samostatne.
Veková kategória: 6+

BE21030 49,90 €

Drevené mozaikové kocky
Mozaika obsahuje 30 drevených kociek 
v šiestich farbách. Rozmer kocky 3,5 x 3,5 
cm balené v drevenej krabičke, súčasťou 
je 10 kartičiek s úlohami podľa obtiažnosti.
Veková kategória: 4+ 

NA387169 11,50 €

Drevené logické tabuľky - Tvary 
Súradnícova, priradzovacia hra, ktorá zoznamuje 
deti s rozpoznávaním základných tvarov a farieb. 
Rozmer tabuľky: 21 x 21 x 0,7 cm. 
Rozmer dielika: 4 x 4 x 0,4 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA387162 11,50 €

Drevené logické tabuľky
- Priestor 
Balenie obsahuje 16 drevených vkladacích 
dielikov a 1 drevenú tabuľku. Rozmer 
tabuľky: 21 x 21 x 0,7 cm. Rozmer dielika: 
4 x 4 x 0,4 cm. Veková kategória: 2+ 

RO2209700 17,20 €

Vkladacie puzzle
- Domčeky so strechou
Balenie obsahuje 19 ks a podložku.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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NA337133 34,50 €

Drevené lotto - drevené tvary
Obsah: 24 prvkov z hrubého farebného 
dreva (4,5 x 6,5 x 0,9 cm), 24 kariet 
z hrubého kartónu 8 x 8 cm, vrecúško, 
návod. Veková kategória: 2+

VN85494 12,20 €

Drevené prevliekacie tvary
Rozmery krabice: 16 x 20 x 4,5 cm.
Dĺžka šnúrky: 130 cm. Rozmery tvarov: 
do 13 x 10 cm. Veková kategória: 3+

Geomag box
Balené v praktických uzatvárateľných 
boxoch. Veková kategória: 3+

BC00556 - 300 ks, 6 l box 135,00 €

BC00557 - 500 ks, 10 l box 220,00 €

DG60306 350,00 €

Jumbo Box 
Balenie obsahuje 148 dielikov.
Rozmer boxu: 27,5 x 25 x 22 cm. 
Veková kategória: 2+

BE21040 29,90 €

Magnetická mozaiková tabuľka 
Výborná pomôcka na výuku písania 
a kreslenia. Rozmer: 28 x 25,5 x 1,2 cm. 
Veková kategória: 3+ 

EPL120376 69,00 €

Magnetický labyrint 
- Parkovisko 
Obsahom je 5 obojstranne potlačených 
kariet s úlohami. Rozmer: 35,5 x 33 x 
1,5 cm. Veková kategória: 3+ 

GO58970 20,50 € 

Farebné ukladanie - elipsa 
Ukladanie farebných drevených guličiek 
podľa predlohy na kartičkách.
Rozmer: 27,5 x 22,5 cm. 
Veková kategória: 4+

MD10379 18,50 €

Skladacie tvary 
Deti sa oboznamujú s rôznymi tvarmi, farbami 
a zlepšujú si jemné motorické zručnosti. 
Všetky časti sú vyrobené z dreva.
Rozmer: 33 x 12 x 6 cm.
Veková kategória: 2+ 

BE18002 16,95 €

Skladačka Zvieratká
Skladačka pre najmenších obsahuje 16 dielikov. 
Pomáha rozvíjať jemné motorické schopnosti.
Rozmer balenia: 28 x 20 x 8 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58481 17,50 €

Veža z kociek - Afrika 
Veža zo 6 kociek.
Rozmer najväčsej kocky:
14 x 14 x 14 cm.
Výška veže: 57,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58681 17,50 €

Vkladačka s kladivkom 
Drevená jedinečná vkladačka s rôznymi 
tvarmi a kladivkom pre ešte väčšiu zábavu.
Rozmer: 21 x 12 x 7 cm.
Veková kategória: 1+ 
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BE21020 59,90 €

LogiPic 
Balenie obsahuje: drevený rám 
s magnetickým perom (30 x 19 x 3 cm), 
8 vzorových kariet (obojstranných).
Rozmer balenia: 32 x 22,5 x 4,5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

BE11500 19,90 €

Cognito - poznávanie
Veselá hra obsahuje 30 drevených kartičiek, 
rozširuje slovnú zásobu, priestorovú 
orientáciu, poznávacie schopnosti ako aj 
riešenie problémov. 
Rozmer balenia: 20,4 x 10 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

MI31805 15,20 €

Mozaika s 15 mm hríbikmi 160 
Mozaika obsahuje priehľadnú pracovnú dosku, 
6 farebných predlôh a 160 ks hríbikov s priemerom 
15 mm. Všetko je uložené v praktickom kufríku.
Veková kategória: 3+ 

MI95072 39,00 €

Mozaika Superhríbiky 
- Sada hríbikov 
Mozaika obsahuje 240 superhríbikov 
v 4 tvaroch a 4 farbách. Priemer hríbika: 
39 mm. Veková kategvória: 2+ 

MI95070 125,00 €

Mozaika Super hríbiky - tabule 
Tabuľa sa dá zavesiť na stenu. Vzorové karty 
(kupujú sa samostatne) sa vkladajú medzi 
rám a mriežku. Hríbiky MI95072 sa kupujú 
samostatne. Rozmer: 84 x 70 cm.
Veková kategória: 3+

MI95076 10,50 €

Mozaika Superhríbiky
- Vzorové karty 2
Vzorové karty ku Superhríbikovej mozaike. 
Balenie obsahuje 12 kariet s rôznymi 
motívmi. Rozmer: 38 x 30 cm.
Veková kategória: 2+

MI95071 40,60 €

Mozaika Superhríbiky
- vzorové karty do tabule 
Vzorové karty k produktu MI95070.
Balenie obsahuje 12 kariet vyrobených 
z pevného kartónu. Rozmer: 84 x 70 cm.
Veková kategória: 3+

DH413 10,30 €

Plastové kolky s loptičkou, 
10 ks
Balenie obsahuje 10 farebných kolkov
a ľahkú bezpečnú loptičku.
Rozmer balenia: 33 x 33 x 33 cm.
Veková kategória: 3+ 

FL50915/1 14,50 €

Kreatívny kufrík Maxi
107 kusov podľa obrázku.

FL930  6,00 € 
Kreatívny kufrík
Na celý rok
110 kusov podľa obrázku.

GO56711 8,90 €

Balančný mesiačik 
Poukladajte na mesiačik drevené valčeky tak, 
aby nepopadali. Na spestrenie môžete použiť aj 
kocku s farbami a ukladať valčeky podľa farby, 
ktorá padne na kocky. Obsahuje 20 dielov. 
Rozmer: 14,2 x 7 cm. Veková kategória: 4+ 
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DJ07117 15,50 €

Hmatové puzzle 
Jedinečné puzzle s tématikou farmy 
precvičuje pozorovacie schopnosti a hmatové 
vnímanie. Balenie obsahuje 12 dielikov. 
Rozmer: 70 x 50 cm.
Veková kategória: 3+ 

NA337037  40,90 €

Tactilo - malá dotyková hra
Obsah: 25 rôznych tvarov z dreva (približne 
3,5 cm), 5 kariet 21 x 13,5 cm, návod, kar-
tónová škatuľa. Veková kategória: 4+

LE6570 30,50 €

Pomôcka na hmatové cvičenia
Rozoznáte predmety iba podľa hmatu? 
Stabilná drevená stena má otvory s dvomi 
rukávmi, ktoré končia v textilnom vrecúšku, 
do ktorého sa dajú umiestniť rôzne predmety. 
Rozmer: 40 x 20 x 20 cm. Veková kategória: 3+

GO59004  33,90 €

Povrchy II
Pamäťová hra určená na rozpoznávanie rôz-
nych povrchov. Bavlnené vrecko obsahuje 
32 prvkov so 16 rôznymi povrchmi, ktoré deti 
rozlišujú podľa hmatu, a tak hľadajú páry.
Priemer 1 ks: 4 cm. Veková kategória: 3+

DJ08129 19,90 €

Zvieratká - hmatová hra 
Vytiahnite z vrecka zvieratko s takým 
povrchom tela, aký ukáže šípka bez toho, aby 
ste sa pozerali, iba pomocou hmatu. Balenie 
obsahuje 18 kartičiek z kartónu (6 x 6 cm) 
a kartónovú ruletku. Veková kategória: 3+ 

Grafomotorické šablóny. 
Rozmer: písmeno: 7,4 x 7,4 x 1 cm, 
pero: 8 x Ø 1 cm. Veková kategória: 3+

NA375211 - Veľké písmená 51,50 €

NA375212 - Perá, 8 ks 7,00 €

ES42302 31,90 €

Edukatívne čísla a znamienka
Balenie obsahuje 29 ks drevených doštičiek.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

ES42012 31,90 €

Edukatívne písmená
Balenie obsahuje 29 ks drevených písmen.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN89394  13,30 €

Krabica pre pieskové písmená
Rozmer: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

VN85764  51,00 €

Veľké pieskové písmená
Deti sa učia abecedu pomocou rôznych zmys-
lov: najprv počujú ako rôzne písmená znejú, 
potom vidia a nakoniec prstami cítia, akým 
spôsobom sa píšu. Obsah: 26 písmen 
s pieskovým povrchom na tvrdej podložke 
(16 x 13 cm). Veková kategória: 6+

VN85765 51,00 € 

Pieskové písmená malej abecedy
Deti sa učia písmená malej abecedy pomocou 
rôznych zmyslov: najprv počujú ako rôzne pís-
mená abecedy znejú, potom ich vidia napísané 
a nakoniec prstami cítia, ako sa dajú napísať. 
Dokonalá pomôcka pri výučbe písania. Obsah: 
26 písmen s pieskovým povrchom
na tvrdej podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

NA343000 36,90 €

Tactiform - hmatové aktivity 
Deti sa naučia hmatom rozpoznávať rôzne textúry 
a tvary. Balenie obsahuje 2 plastové tabuľky, 32 
plastových dielov so 4 textúrami (6 x 3 x 0,3 cm) a 
látkové vrecko.
Veková kategória: 2+ 
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VN85762  19,50 €

Pieskové číslice
Pomocou obrysov číslic 0 až 9 sa deti učia ako 
vyzerá numerický symbol pre rôzne množstvá. 
Sada obsahuje 10 číslic s pieskovým povrchom
na tvrdej podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

VN86739 17,80 € 

Pieskové bodky
Nechajte deti pocítiť a spočítať množstvo 
bodiek na kartičke. Sada 10-tich tvrdých 
podložiek (16 x 13 cm), ktoré vyobrazujú 
bodky s pieskovým povrchom.
Veková kategória: 6+

VN89395 10,50 € 

Drevená krabica
na pieskové tvary,
bodky a čísla
Rozmer: 18,5 x 6 x 11,5 cm.

VN86749 23,50 € 

Pieskové tvary
Zatvorte oči a prstami prejdite
po geometrických tvaroch. Sada 13-tich 
tvarov s pieskovým povrchom na tvrdej 
podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

RO2995004 21,50 €

Písanie na chrbát 
Hra je určná na rozvoj hmatového 
vnímania a vizuálnej predstavivosti. 
Obsahuje 64 karát a manuál. 
Veková kategória:4+ 

LR9075 24,00 €

Hmatové tvary 
Vrecko plné zábavy! Deti si precvičujú jemnú 
motoriku, rozoznávanie tvarov a rôznych 
povrchov. Balenie obsahuje 20 rôznych tvarov 
a 10 kariet s úlohami. Rozmer tvarov: 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

NA337136 32,00 €

Dotykové domino
Klasická hra pre 2 - 6 deti v prevedení 
na rozvoj hmatového vnímania. Balenie 
obsahuje 24 drevených domín s 8 rôznymi 
povrchmi. Rozmer 1 domina: 7 x 3,5 x 1,5 
cm. Veková kategória: 3+ 

NA336031 33,50 €

Naše zmysly 
Náučná hra na objavenie 5 zmyslov a ich 
funkcií. Balenie obsahuje: 35 kartičiek 
s obrázkami (24 x 18 cm), 5 obojstranných 
lotto kariet (24 x 18 cm), 25 kartičiek 
s fotografiami (8 x 7 cm), 5 okrúhlych žetónov 
(priemer 6 cm) a inštrukcie. 
Veková kategória: 4+ 

RO2209689 23,50 €

Hmatovo - zraková hra - Predmety
Hra ponúka rôzne možnosti hrania. Vyberte 
si figúrku z vrecúška a pokúste sa priradiť ku 
vhodnému tvaru na hracej doske...
Rozmer hracej dosky: 24,5 x 24,5 cm. 
Veková kategória: 3+

WD80166 39,00 €

Stavebnica ježkovia - 180 ks
Plastová farebná stavebnica, obsahuje 180 
dielikov. Rozmer balenia: 30 x 11,5 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE18004 14,95 €

Vkladačka Zvieratká 
Drevená vkladačka obsahuje 8 dielov.
Rozmer balenia: 22 x 22 x 6 cm.
Veková kategória: 1+ 
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AK20600  34,50 €

Čuch: Ovocie a jeho vôňa 
Obsahuje 12 uzavierateľných túb s vôňou 
(vôňa vydrží minimálne 3 roky), 12 druhov 
ovocia + 24 fotografií týchto dvanástich 
druhov ovocia (vcelku a rozkrájaného). 
Rozmer kartičiek: 7 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN85074  8,00 €

Akvarelové ceruzky
Balenie obsahuje: 12 kusov.
Veková kategória: 6+

VN85555  26,00 €

Grafomotorický súbor 3 
- jednoduché dvojstranné vzory
Obsah: 6 tabuliek s predtlačenými vzormi 
na oboch stranách. 
Veková kategória: 4+

TS06939EY 269,00 €

Svetielkujúca tabuľka, 4 ks 
Stlačte tlačidlo a vaše kresby sa rozsvietia. 
Tabuľka sa dobíja po vložení do stojana. Písanie 
a kreslenie sa stane pre deti zaujímavejším. 
Súčasťou je aj dobíjacia stanica.
Veková kategória: 3+ 

MC10011 60,00 €

Poďte a kreslite si s nami 
Unikátna cvičebnica kreslenia pre deti 
s problémami s jemnou motorikou a pre 
deti so zrakovým postihnutím. 

KL50030 1,20 €

Piesok 
Doplnkové balenie pre prácu s podnosom.
Hmotnosť: 1 kg. 

KL50029 43,00 €

Podnos na piesok + piesok 
Podnos je vyrobený z bukového lakované-
ho dreva. Balenie obsahuje aj 1 kg piesku. 
Rozmer: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Prst na nanášanie lepidla
Prst s plastovou rúčkou. Pošpineniu 
malých rúk zabráni malý obdlžník.
Veková kategória: 3+

ED522764 13 cm 0,30 € 

AP634/SPT 7,10 €
Tvarovacie stierky 
Špeciálne náradie na použitie s pieskom
alebo farbami vytvárajúce rôzne motívy.
6 rôznych vzorov v sade. Rozmer: 7 x 9 cm. 

Farba Creall so špongiou 
Objem každej farby: 70 ml.

HA35002 - žltá 2,60 €

HA35006 - červená 2,60 €

HA35010 - modrá 2,60 €

HA35015 - zelená 2,60 €

HA35019 - hnedá 2,60 €

HA35020 - čierna 2,60 €

MD13390 21,50 €

Vkladacia skladačka - Tvary 
Farebná drevená vkladačka obsahuje 
8 dielov rôznych tvarov a farieb. Deti 
si precvičujú jemnú motoriku, rozpoznávanie 
farieb a tvarov a sústredenie.
Rozmer: 39 x 30,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

NA375127 43,50 €

Manipulačný labyrint - Domček 
Farebný labyrint s rôznymi tvarmi.
Rozmer: 29 x 29 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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JO504 9,50 €

Farby svietiace v tme, sada 
Temperové farby po nabití na svetle 
svietia v tme. Balenie obsahuje 4 farby: 
žltú, oranžovú, zelenú a ružovú.
Obsah balenia: 4 x 55 ml.

AD5765 9,80 €

Symetria 
Úlohou detí je nájsť dve časti jedného obrázka, 
ktorý je predelený v strede. Balenie obsahuje: 
návod na 3 hry; 48 kartičiek s rozmerom 
7,4 x 7,4 cm rozdelených na dve polovice 
(celkovo 96 dielov). Rozmer balenia: 18,5 x 27,7 
x 3,5 cm. Veková kategória: 4+ 

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+ 

LS003B 85,00 €

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

LS001B 96,90 €

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

LS055PCZ 18,50 €

Časové vzťahy CZ
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+ 

LS055PSK 18,50 €

Časové vzťahy SK
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+ 

GI4002 38,50 €
Hudobný set 1
Džingel, palička s 5 zvončekmi, pár čine-
lov na prsty, triangel s rozmerom 10 cm, 
triangel rozmerov 15 cm, malý xylofón.

BZ758325 87,50 €

Malý orchester 
Sada obsahuje 19 hudobných 
nástrojov. Všetko je zabalené 
v praktickej taške, ktorá sa ľahko 
skladuje. Veková kategória: 4+ 

MI97314 38,00 €

Sada senzorických loptičiek - 6 ks
Rôzne farby a textúry zvyšujú zmyslovú stimuláciu 
- tak hmatovú, ako aj vizuálnu - a prispievajú 
k rozvoju motorických schopností detí.
Priemer loptičiek: 7 cm. Veková kategória: 0+ 
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GD35420 28,50 €

Zvuk oceána 
Guľôčky v bubne napodobňujú zvuk 
oceánu. Priemer: 25 cm.

Zvuk dažďa
Nástroj je vyrobený z plastu. 
Obsahuje guľôčky, pomocou ktorých je 
možné vylúdiť zvuk dažďových kvapiek.

GD35450 - 20 cm  15,90 €

GD35452 - 30 cm  27,50 €

EI1906 11,90 €

Pena na hranie, balenie 8 ks 
Balenie obsahuje 8 pien v žiarivých odtieňoch. 
Pena je netoxická, nelepí sa na ruky ani na 
podložku, dá sa tvarovať a naťahovať a zaba-
ví deti na dlhú dobu. Balené v tobolkách 
so šírkou 9,5 cm. 

FI540824 9,00 €

Fischer Tip - Jednorožec 
Vyrobte si dúhového jednorožca. 
Balenie obsahuje: 600 farebných častí, 
špongiu, plastový nôž a inštrukcie. 
Veková kategória: 5+ 

NT0042/N  0,80 €

Náčrtník A4 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých listov. 
Dodávané v dizajne v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

PB2470481 9,45 €

Papierové kvietky 
3600 ks, rôzne farby a veľkosti.
Veková kategória: 3+ 

AP2319MB 5,60 €

Vyrob si motýľa 
Balenie 24 motýlích tiel v 4 rôznych 
farbách, ktoré sa následne dozdobia 
krídlami podľa vlastnej fantázie. Vyrobené 
z plastu. Dĺžka: 58 mm. 
Priemer hlavičky: 15 mm.

FL740409 4,15 €

Vlnitý kartón farebný
10 hárkov v 10 farbách. Rozmer: 25 x 35 cm.

PB2471476 9,50 €

Papieriky na origami 
Papieriky v 10 farbách, 500 ks. 
Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 5+ 

CI71590 7,70 €

Tvary z vlnitej lepenky, 250 ks 
Farebné tvary z tvrdej vlnitej lepenky sú 
vhodné na výrobu rôznych dekorácií. Balenie 
obsahuje 250 tvarov - 50 ks z piatich tvarov 
(motýľ, lienka, vážka, rybka a kvietok.

MD15945 12,00 €

Vyškrabávacie lístočky 
Balenie obsahuje 125 lístočkov a tyčinku 
na vyškrabávanie. Balené v praktickej 
škatuľke. Rozmer lístočka: 9,5 x 9,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

AP015SPX 6,30 €

Otláčacie špongie
- Vianoce, 5 ks
Špongie namočíte do farby a vytvoríte odtlačky 
na papier, výkres alebo iný požadovaný 
povrch. Balenie obsahuje 5 ks.
Hrúbka špongie: 5 cm.
Veková kategória: 3+

POSLEDNÉ
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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+

VN87608 27,00 € 

Magnetická sada
Obsahuje: 1 obrovský magnet v tvare podkovy, 
4 magnetické prúty,14 malých magnetických 
gulí, 40 krúžkov s magnetickou obručou,
1 malý magnet v tvare podkovy. 
Veková kategória: 6+

LR2760 27,90 €

Mikroskop Green 
Mikroskop vhodný aj pre najmenších 
bádateľov. Rozmer: 20,5 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

Mad Mattr
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch.
Váha: 283 gramov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Veková kategória: 3+

DS210300 - Červená 15,00 €

DS210400 - Ružová 15,00 €

DS210500 - Fialová 15,00 €

DS210600 - Modrá 15,00 €
DS210700 - Zelená 15,00 €

DS210800 - Tyrkysová 15,00 €

VN42041 8,50 €

Presýpacie hodiny - 5 ks
Sada 5 ks presýpacích hodín, prostredníctvom 
ktorých odmeráte 30 sekúnd, 1, 3, 5 alebo 
10 minút. Výborná pomôcka na pochopenie 
plynutia času. Rozmer: výška: 9 cm, priemer: 2,5 
cm. Veková kategória: 6+

BO11010  27,90 €

CD so zvukmi počúvaj a hľadaj 
- Každodenné zvuky
Plastový kufrík obsahuje 1 CD s 18 
originálnymi zvukmi a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázkov. S kartičkami sa dá 
hrať aj lotto - 18 párov kartičiek.
Veková kategória: 3+ 

AP379/CPR 5,65 €

Sada valčekov
Rozmer valčeka: 13,5 x 5 cm.
Rozmer plochy na valcovanie: 3,8 x 3,2 cm.

DS192101 11,50 €

Formičky na modelovanie - hrad 
Vytvorte detailnú stavbu hradu použitím 
formičiek. Postavte veže, schody a hradby 
okolo hradu. Súbor sa skladá z ôsmich 
plastových formičiek. Veková kategória: 3+

BN82816 32,50 €

Stan - Domček so záhradkou
Deti milujú skrýše, schovávačky a domčeky. 
Vytvára si tak okolo seba vlastný imaginárny 
svet, v ktorom prežívajú svoje dobrodružstvá.
Rozmer: 150 x 110 x 90 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD16427 23,50 €

Veža do piesku 
Veža do piesku s tematikou života v mori.
Rozmer: 17,5 x 41 x 16,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DV21422 7,50 €

Lepiaca páska - Koľajnice
Súčasťou pásky je tiež drevený vláčik, 
ktorý je dodávaný v rôznych farbách.
Dĺžka pásky: cca 6 m.
Rozmer: 8,5 x 8,5 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 
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PB2800010 19,30 €

Dierkovače - čísla
Sada obsahuje 15 ks dierkovačov na
papier s motívmi číslic a matematických
znakov. Dierkovače sú balené 
v praktickom plastovom boxe. 

PB2800011 33,00 €

Dierkovače - abeceda
Sada obsahuje 29 ks dierkovačov na papier 
s motívmi písmen. Dierkovače sú balené
v praktickom plastovom boxe. 

AP2090 8,20 €

Valčekové pečiatky - zvieracie tvary 
Sada obsahuje 4 pečiatky, ktoré vytvárajú rôzne 
zvieracie motívy. Sú vyrobené z gumy, pričom 
úchyty sú vyformované pre detské rúčky.
Priemer úchytu: 3,3 cm. 

AP704/FPRT 5,70 € 

Obrázkové valčeky - Mesto
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

AP729FPRC 5,70 € 

Obrázkové valčeky - Krajina
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

BE52006 4,50 €

Samolepiace očká na páske 
Samolepiaca páska obsahuje 500 párov 
očiek v šiestich rôznych dizajnoch. 
Veková kategória: 2+ 

NA342343 66,50 €

Príbehy - Ty a Ja 
Náučná hra vhodná na rozvoj reči 
a asociačných schopností detí. Balenie obsahuje 10 kariet s rôznymi príbehmi 
a 32 samolepiacich magnetiek na portréty detí. Rozmer karty: 35 x 25 cm. 
Veková kategória: 3+ 

BE11090 39,90 €

Povedz mi - Zodpovednosť
Hra obsahuje karty so šiestimi situáciami. 
Dej každej situácie je vyobrazený na 
5 kartičkách s rozmerom 15 x 15 cm. 
Veková kategória: 4+ 

MD13702 82,00 €

Zatvárací hrad s figúrkami 
Skladací hrad s pevnou drevenou 
konštrukciou so 6 figúrkami. 
Nevyžaduje montáž.
Rozmer balenia: 34 x 27 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

SM410 57,00 €

Smart MAX 
- Môj prvý vláčik so zvieratkami 
Pripojte vagóny k lokomotíve, naložte zvieratká 
a dopravte ich na miesto. Súprava drží spolu 
pomocou magnetov a je vyrobená z mäkkého, 
bezpečného a odolného plastu. Sada obsahuje 
22 dielikov. Veková kategória: 2+ 

BE66050 24,95 €

Valčeky, 5 ks 
Valčeky do piesku s rôznymi textúrami.
Rozmer: 14,5 x 18 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 
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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. 
Rozmer karty: 15 x 15 cm. Veková kategória: 4+ 

SC12036  39,00 € 

Príbehy o pocitoch
Ukazovanie pocitov a rozprávanie sa 
o nich. Výnimočná séria kariet o pocitoch. 
Obsah: 32 príbehov, v každej po 3 až 7 
kariet, spolu 147 farebných kariet
 (9 x 9 cm), návod. Veková kategória: 4+

SC10255  27,50 € 

Buď odvážny! - Zvládanie strachu
Obrázkové príbehy opisujúce strach detí.
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. 
Veková kategória: 4+

PP02251 8,50 €

Obrázkové Loto 
24 obrázková hra na princípe lota v dvoch 
variantoch, ktoré si zvolíte podľa úrovne a veku. 
Deti si s touto hrou rozširujú slovnú zásobu, 
koordináciu a pozorovacie schopnosti.
Rozmer: 19 x 19 x 3,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO56894 12,50 €

Trio domino 
76 drevených trojuholníkov musí byť 
poskladaných tak, aby sa vytvoril veľký 
trojuholník. Rozmer trojuholníka: 3,4 cm.
Veková kategória: 5+ 

PX0197A 13,80 €

Mesiace a ročné obdobia 
Spoločenská hra, prostredníctvom ktorej sa 
deti naučia názvy a poradie mesiacov a ich 
súvislosti s ročnými obdobiami a tiež názvy 
a súvislosti dní v týždni. Veková kategória: 5+ 

VN87289 64,50 €

Hodiny a denný režim 
Balenie obsahuje magnetickú tabuľu, hodinové 
ručičky a 26 magnetických kariet s obrázkami 
rôznych aktivít. Rozmer tabule: 71 x 71 cm. 
Rozmer kartičiek: 8 x 8 cm. Veková kategória: 6+ 

MPH40450 81,90 €

Advanced Xtra 500 
Obsahuje 500 dielov a 6 pomoc-
ných návodov. Balené v sáčku.

OT032  15,90 €

Autobusová zastávka - hra
Zábavná hra s pripočítavaním 
a odpočítavaním. Pre 2 - 4 hráčov. 
Vyrobené z kartónu.
Rozmer balenia: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Veková kategória: 4+

MI32655 14,00 €

Balančna hra - Bludisko 
Balenie obsahuje 6 guličiek, hraciu 
dosku, 6 kariet s predlohami a návod. 
Rozmer: 30 x 21 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR5554 30,90 €

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

TSBOT 92,90 €

Bee-Bot 
Robotická hračka, ktorá zoznámi deti so základ-
mi programovania. Deti pomocou tlačidiel zadá-
vajú jednoduché príkazy - smery, ktorými sa má 
robot v tvare včielky pohybovať. 
Rozmer: 13 x 10 x 7 cm. Veková kategória: 3+
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TS10131IT 39,00 €

Podložka Bee-Bot Ulica 
Podložka na hru s Bee-Bot včielkami 
s motívom ulice. Podložka je vyrobená 
z vinylu a PVC, môže sa používať aj 
v exteriéri. Rozmer: 120 x 45 cm. 

TS10121IT 39,00 €

Podložka Bee-Bot Rozprávka 
Podložka na hru s Bee-Bot včielkami. Navšív-
te s včielkou príbytky známych rozprávkových 
postáv. Podložka je vyrobená z vinylu 
a PVC, môže sa používať aj v exteriéri.
Rozmer: 120 x 45 cm.
Veková kategória: 3+ 

TSMAT3 32,50 €

Podložka Bee-Bot Abeceda 
Spájajte písmenká do slov, alebo sa snažte 
dostať včielku na vopred určené písmeno. Pod-
ložka je vyrobená z vinylu a PVC, môže sa pou-
žívať aj v exteriéri. Rozmer: 75 x 90 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE22460 24,90 €

Cukríky 
Hra podporuje schopnosť pozorovania 
a rozlišovania farieb. Hra je určená pre 1 až 8 detí. 
Balenie obsahuje: textilnú podložku, 41 drevených 
cukríkov a 3 kocky s farbami. Rozmer balenia: 
20 x 15 x 7 cm. Veková kategória: 4+ 

OW10004 25,90 €

Canoe Hmat
Sada obsahuje: 16 drevených kociek so 
znakmi, ktoré vystupujú do priestoru, 
4 kocky bez znakov a pásku na oči. Všetko 
je balené v plátenom vrecku. Rozmer kocky: 
4 x 4 x 1,5 cm. Veková kategória: 4+ 

BE22740 11,90 €

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

LH40161 13,50 € 

Senzorická fosforová lopta
Veľká senzorická lopta plnená vzduchom, 
v tme krásne svieti. Priemer: 18 cm.
Veková kategória: 3+

Reflexné loptičky
Loptičky vďaka výčnelkom jemne masírujú 
telo. Balenie obsahuje 2 ks.

GM9771 - priemer 8 cm 8,00 €

GM9773 - priemer 10 cm 10,50 €

GM9761 33,50 €

Senzorická lopta,
priemer 65 cm 
Lopta je určená na rehabilitačné 
a terapeutické účely, jemné výčnelky stimulujú 
svalstvo. Priemer: 65 cm.

Lopty na cvičenie
Lopty na terapeutické a rehabilitačné účely. 
Cvičenie na lopte spevňuje svalstvo, zlepšuje 
koordináciu a držanie tela. Cena je za 1 ks.

NS0150G priemer 50 cm 11,20 €

NS0165G  priemer 65 cm 14,00 €

NS0188G  priemer 90 cm 25,00 €

GN2117 75,00 €

Súbor senzorických krúžkov 1
Obsah: 5 párov krúžkov (každý pár obsahuje 
rovnakú farbu a štruktúru), priemer veľkého 
krúžku je 27 cm, malého krúžku 11 cm, 
páska na oči, vrecko.

GO51582 14,50 €

Rodina 
4 členovia rodiny a psík.
Výška: 10 - 12 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VN85495  5,90 €

Prevliekacie topánky
Drevená skladačka so šnúrkami. Obsah: 
3 topánky (Rozmer: približne 19 x 8 cm), 
3 šnúrky (dĺžka 130 cm). Rozmery podložky: 
40 x 21 cm. Veková kategória: 3+

MI31867 15,50 €

Prevliekanka - 123 ABC 
s úlohami
Balenie obsahuje 10 čísel (0-9), 
27 písmen veľkej abecedy, 10 farebných 
šnútok na prevliekanie a 2 brožúry 
s úlohami. Výška: 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

ED522293    22,30 €

Logický rámček 
- Nižšie a vyššie zvieratká
Obsah každej skladačky: 16 kartičiek 
s obrázkami z plastu, rozmer kartičky 7,5 x 
7,5 cm, rám 34 x 34 cm. Veková kategória: 3+

LR1776 46,50 €

Tvorenie telies a tvarov (2D a 3D) 
Balenie obsahuje 122 farebných paličiek 
v 3 veľkostiach (5,5 / 9 / 13 cm), 48 konektorov 
dvoch typov o priemere 2,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

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 €

LE3924 67,50 €

Manipulačná húsenica, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 húseníc v rôznych farbách. 
Produkt precvičuje jemnú motoriku a je vyrobený 
z dreva. Rozmer: 15 x 4 x 4 cm. Veková kategória: 
2+ 

NS5034VG 189,00 €

Manipulačný krokodíl 
Krokodíl sa skladá z 5 častí, ktoré sa 
upevňujú na stenu. Každá časť obsahuje iný 
manipulačný prvok na precvičenie motoriky 
a koordinácie. Rozmer: 187 x 61 cm. 
Veková kategória: 1+

EI1907 31,50 €

Pena na hranie, balenie 20 ks 
Balenie obsahuje 20 toboliek s priemerom
9,5 cm s penou v 8 jasných farbách. Pena sa 
nevysuší a dá sa používať opakovane. 

LH40403 29,50 €

Kinetický piesok Sand Alive 
- 5 kg 
Veľké balenie ideálne pre predškolské 
zariadenia. Rozmer balenia: 
18 x 14 x 8 cm. Veková kategória: 3+ 

MI32160 15,00 €

Priehľadné krúžky STEM
Sada 16 priesvitných krúžkov a 12 kartičiek 
s rôznymi stupňami obtiažnosti. Deti sa učia 
rozlišovať veľkosti, farby a textúry.
Priemer najväčších krúžkov: 9 cm.
Veková kategória: 2+ 

CR69983 26,50 €

Prúžkované koráliky - Kocky, 950 ks
Mix živicových prúžkovaných korálikov v tvare 
kociek je balených v praktickej 700 ml nádobe 
s uzáverom. Balenie obsahuje 950 ks.
Celková hmotnosť: 500 g.
Rozmer korálika: 8 x 8 mm.
Veľkosť otvoru: 2,5 mm. 

GO50959 47,50 €

Sada maňušiek - Zvieratká 
Rozmer: 30 cm.
Veková kategória: 1+ 
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EI3049  25,50 € 

Dotykové vankúšiky
Balenie obsahuje 10 párov vankúšikov 
z rôzneho materiálu (hrčkavý, chlpatý, 
so žmolkami, hrudkovitý, ryhovaný, tvrdý, 
drsný, klzký, hladký a jemný), veľkosti 5 až 
8 cm. Veková kategória: 3+

BE11011 39,90 €

XXL Puzzle 4 ročné obdobia 
Obsah balenia: 48 dielikov, 1 ručičkové 
hodiny. Rozmer puzzle: priemer 49 cm x 
0,6 cm. Rozmer balenia: 30 x 21 x 10 cm. 
Veková kategória: 4+

Puzzle postupnosti
Balenie obsahuje vkladaciu dosku a 12 
dielikov na vkladanie. Vyrobené z dreva. 
Rozmer: 21 x 22 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+

NA387180 - Povolania 11,50 €

NA387182 - Ročné obdobia 11,50 €

NA337133 34,50 €

Drevené lotto - drevené tvary
Obsah: 24 prvkov z hrubého farebného 
dreva (4,5 x 6,5 x 0,9 cm), 24 kariet 
z hrubého kartónu 8 x 8 cm, vrecúško, 
návod. Veková kategória: 2+

TS1001 37,50 €

Gelové tvary
Deti si určite obľúbia tieto krásne trblietavé 
pomôcky, s ktorými sa naučia rozoznávať tvary. 
Sú naplnené farebným gelom, ktorý sa pri 
manipulácii rôzne prelieva. Balenie obsahuje 2 
x 6 rôznych tvarov. Rozmer: priemerne 15 cm. 
Veková kategória: 3+

EDF200102 36,00 €
Kocka - Tvary 
Molitanová kocka na hranie 
a rôzne aktivity. Cena za 1 ks.
Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

LR1762 32,50 €

Geometrická hracia sada - Tvary
Deti dopĺňajú obrázky na kartičkách správnymi 
tvarmi a súčasne sa oboznamujú s geometrickými 
tvarmi a farbami. Rozmer karty: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 5+ 

MD19402 45,50 €

Koberec Škôlka 
Koberec s motívom známej hry na skákanie. 
Súčasťou balenia sú 2 vrecká na hádzanie. 
Koberec má protišmykovú úpravu a je 
bezpečný na všetkých povrchoch.
Rozmer: 66 x 200 cm.
Veková kategória: 3+ 

CI29074 20,50 €

Valčeky so vzormi, 12 ks 
Sada obsahuje 12 valčekov so 6 vzormi.
Priemer valčeka: 5,5 cm.
Šírka valčeka: 6,5 cm. 

LE10946 10,90 €

Balančná veža na ukladanie 
Deti si pri ukladaní farebných tvarov na kolík 
precvičujú jemnú motoriku a koncentráciu. 
Vyrobené z dreva.
Výška: 12 cm, priemer: 8,5 cm.
Veková kategória: 1+

JO807    1 ks 1,60 €

Štetec detský hrubý 
Nekotúľa sa, nepadá zo stola.
Dĺžka: 16,5 cm, priemer štetín: 1 cm.

AP2342EG 28,50 €

Pečiatky - Písmená, 26 ks
Balenie obsahuje 26 ks.
Ľahko uchopiteľné rukoväte, špeciálne 
navrhnuté pre malé ruky. 
Priemer: 40 mm.
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Pečiatky
Skvelé pomôcky pri rozoznávaní tvarov. Sada 
obsahuje 10 pečiatok z plastu, otláčacia plocha je 
z EVA peny. Priemer: 7,5 cm; výška 4 cm. 
Veková kategória: 3+

1. EPL220032 - Geometrické tvary, plné 11,20 €

2. EPL220033 - Geometrické tvary, obrysy 11,20 €

MD10528 37,50 €

Ukladaj tvary - začiatočníci 
Balenie obsahuje 5 obojstranných dosiek, na 
ktoré deti ukladajú rôznofarebné plastové tvary.
Rozmer balenia: 28 x 28 x 6,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

LS121P 19,90 €

Jednoduché obliekanie
Balenie obsahuje 40 magnetických kariet 
vyrobených z odolného kartónu. Rozmer: 
21 x 30 cm (5 ks), 18 x 9 cm (5 ks), 8 x 5 cm 
(5 ks). Veková kategória: 3+ 

PX0410A 15,50 €

Slabikové domino 
Hra je určená pre deti od 6 rokov. Balenie 
obsahuje: 56 domino kociek so slabikami, 
tabuľku s nápovedou slov, presýpacie 
hodiny. Veková kategória: 6+ 

RO2995010 20,00 €

Prebuď svoje zmysly 
Balenie obsahuje 5 kariet so zmyslami 
(5 x 7 cm), 40 kariet s objektmi (5 x 5 cm),
50 farebných plastových žetónov a 6 tabuliek 
so smajlíkmi. Rozmer balenia: 25,5 x 25,5 x 
6,5 cm. Veková kategória: 4+ 

NA336031 33,50 €

Naše zmysly 
Náučná hra na objavenie 5 zmyslov a ich 
funkcií. Balenie obsahuje: 35 kartičiek 
s obrázkami (24 x 18 cm), 5 obojstranných 
lotto kariet (24 x 18 cm), 25 kartičiek 
s fotografiami (8 x 7 cm), 5 okrúhlych žetónov 
(priemer 6 cm) a inštrukcie. 
Veková kategória: 4+ 

NA375108 57,50 €

Zapínací chlapec
Chlapec má 3 odevy: košeľu, kombinézu 
a sako. Telo je vyrobené z mäkkej 
zamatovej látky. Dĺžka bábiky: 62 cm.
Veková kategória: 2+

AK20610 25,50 €

Zmysly
Hra sa skladá z 50 fotografií o zmysloch. 
Je rozdelená do: 10 hlavných kariet 
(zdvojených) s fotografiami jednotlivých 
piatich zmyslových orgánov a 40 kartičiek 
s fotografiami vnemových situácii. Rozmer 
kartičiek: 9 x 9 cm. Veková kategória: 3+

AK20540  30,90 €

Pred a po 
Hra sa skladá z 90 fotografií rozdele-
ných do 30 sérii. 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+ 

AK20538 30,00 €

Pravá a ľavá strana - hra 
Jedinečný spôsob ako naučiť deti správne rozoznať 
pravú a ľavú stranu. Podľa obrázkov na vzorových 
kartičkách sa snažia umiestniť objekty do stojana 
tak, aby pravá / ľavá strana zodpovedala obrázku 
na kartičke. Obsahuje: 4 náramky na pravú ruku, 24 
vzorových kariet, 7 objektov, 2 stojany.
Rozmer vzorovej karty: 11,4 x 8 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO58723 15,50 €

Obleč dievča 
Magnetická hra obsahuje 44 dielov pre 
vytvorenie najrôznejších outfitov.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58676 21,50 €

Manipulačná veža - Dúha 
Veža obsahuje 6 kociek z filcu, ktoré je možné 
vložiť do seba pre ľahšie uskladnenie.
Výška veže: 62 cm.
Veková kategória: 1+ 
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AK20048 33,00 €

Obrázkové kocky
 - Porozprávaj rozprávku 
Balenie obsahuje 15 kociek s obrázkami. 
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+ 

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+ 

SC12032  38,90 € 

VOCABULAR - škatuľa 
so slovnou zásobou
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+

AK30750  30,90 € 

Zábavné domáce príbehy
Hra obsahuje 70 kariet s ilustráciami. 
Rozmery kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

SC12110 26,90 €

Príbehy z každodenného života 
Príbehy z tejto sady pomáhajú deťom pri 
rozhodovaní. Balenie obsahuje 12 príbehov 
s 5 - 7 kartami ku každému, celkovo 
74 kariet s rozmerom 9 x 9 cm, návod. 
Veková kategória: 4+

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. 
Veková kategória: 4+

NS3007 - Sada 1 26,00 €

Grafomotorické tabuľky
Súbor tabuliek na precvičovanie 
grafomotorických zručností. 
Rozmer: 21 x 30 cm.

Písanie a mazanie
Vzdelávacia hra s jednoduchými zadaniami, 
ktorá naučí deti správne tvary čísel alebo 
písmen.Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Veková kategória: 5+

1. PX0737A - Čísla 11,90 €

2. PX0739A - Písmená 11,90 €

NA342217 33,00 €

Karty na precvičenie grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setov šiestich kariet, ktoré majú 
rôznu obtiažnosť. Balenie obsahuje 30 kariet. 
Rozmer: 30 x 20,5 cm. Veková kategória: 4+

RO2203442 17,80 €

Vkladacie puzzle - Farebné bublinky 
Drevená vkladačka precvičuje jemnú motoriku rúk. 
Deti počas hry spoznávajú a rozoznávajú farby 
a rozlišujú veľkosti bubliniek. Balenie obsahuje 
10 dielikov. Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO58718 18,50 €

Vkladačka - Tvary 
Obsahuje drevený vkladací vozík a 4 farebné 
tvary.
Rozmer: 20 x 14 x 11 cm.
Veková kategória: 1+ 

PP70249 10,80 €

Jumbo Peggy, malá sada
Obsahuje 16 hríbikov s priemerom 33 mm, 4 
vzájomne spojiteľné podložky a 4 obojstranné 
karty s ilustráciami.
Veková kategória: 2+ 
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TS09066 102,00 €

Gelové magnetické podložky 
Ohybné podložky sú naplnené 
magnetickým gélom. Súčasťou každej 
podložky je aj špeciálne pero, ktorým sa 
na ňu píše. Po ohýbaní podložky obrázok 
zmizne a podložka je pripravená na ďalšie 
použitie. Balenie obsahuje 6 ks podložiek 
a 6 ks pier. Rozmer: 28,5 x 22 cm.

AK20015 42,50 €

Sady na rozvoj písania 
s ergonomickým bodcom 
Každá sada obsahuje jednu tabuľku 
s ergonomickým bodcom a samolepiacou filcovou 
plochou. Rozmer tabuľky: 25,5 x 21,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS5034VG 189,00 €

Manipulačný krokodíl 
Krokodíl sa skladá z 5 častí, ktoré sa 
upevňujú na stenu. Každá časť obsahuje iný 
manipulačný prvok na precvičenie motoriky 
a koordinácie. Rozmer: 187 x 61 cm. 
Veková kategória: 1+

NS5047VG 66,50 €

Manipulačný hrošík 
Hrošík sa upevňuje na stenu. Jednotlivé 
prvky slúžia na precvičenie motoriky 
a koordinácie. Rozmer: 91 x 32 cm. 
Veková kategória: 3+

VT06050B 24,50 €

Stavebnica Interstar - Geometria
Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov 
rôznych geometrických tvarov, balené 
v praktickom boxe. Rozmer balenia: 27,5 x 
19,5 x 17 cm. Veková kategória: 3+

VT07550B 23,90 €

Stavebnica Interstar - Kocky
Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov 
najmä v tvare kociek, balené v praktickom 
boxe. Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17 cm. 
Veková kategória: 3+ 

VT03255B 30,00 €

Stavebnica Interstar - Zvieratká
Balenie obsahuje 55 farebných veselých 
dielikov, z ktorých je možné postaviť rôzne 
zvieratká, balené v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 22 x 21 x 17,5 cm.
Veková kategória: 3+

VT05150B 19,50 €

Stavebnica Interstar - Bloky
Balenie obsahuje 50 farebných dielikov. 
Štvorce, obdĺžniky, kolieska a iné základné 
stavebné dieliky v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 22 x 21 x 17,5 cm.
Veková kategória: 3+

VT02550B 24,50 €

Stavebnica Interstar - Autá
Balenie obsahuje 50 farebných dielikov najmä 
koliesok, ktoré umožňujú stavbu a pohyb 
rôznych áut a motocyklov. 
Balené v praktickom boxe. Rozmer balenia: 
27,5 x 19,5 x 17 cm. Veková kategória: 3+

WY90265 16,00 €

Motorická skladačka - 3D 
Logická hra pre najmenších, ktorá pomáhá 
rozvíjať priestorové vnímanie a jemnú 
motoriku. Obsahuje 12 dielov.
Rozmer: 20 x 20 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

DH448 10,50 €

Šašo 
Vkladaním farebných tvarov sa zjaví tvar šaša. 
Hra rozvíja jemnú motoriku a rozoznávanie farieb 
a tvarov. Vyrobené z plastu.
Rozmer: 35 x 33 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 
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NS4086W 11,50 €

Karty k Stavebnici Ježkovia
- Malá
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty sú 
zabalené v kartonovej škatuli. 
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm. Veková kategória: 3+

NS4086 16,20 €

Stavebnica Ježkovia - Malá 
Plastová stavebnica obsahuje 
72 rôznofarebných dielov v rôznych tvaroch.
Rozmer: 4 - 15 cm. Veková kategória: 3+

NS4005W 11,50 €

Karty k stavebnici Panáčikovia 
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty 
sú zabalené v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4005 22,00 €

Stavebnica Panáčikovia
Plastová stavebnica obsahuje
144 rôznofarebných dielov 
s rozmerom 3,8 - 9 cm.
Veková kategória: 3+

SM907 147,00 €

Smart MAX XXL - triedne balenie 
Všetky dieliky sú uložené v plastovom boxe 
s vrchnákom, ktoré obsahujú formy na tvorbu 
základných konštrukcií. Balenie obsahuje 
70 dielov. Veková kategória: 3+ 

EPL2103KC 132,00 €

Penová stavebnica Link 
Balenie obsahuje spolu 95 dielov rôznej 
farby a tvaru. Rozmer najmenšej časti: 
výška: 8 cm, priemer: 5,3 cm. 
Rozmer najväčšej časti: 16 x 8 x 5 cm. 
Veková kategória: 2+ 

VN7597 95,50 €

Stavebnica XEO - 198 ks 
Sada obsahuje 198 dielikov v rôznych 
farbách. Veková kategória: 6+

RY6090 59,00 €

Stavebný set - veľký
Balenie obsahuje 705 ks dielov (tyčky a spojky 
v rôznych farbách). Dĺžka tyčky: 20 cm. 
Veková kategória: 4+

VV10203 88,00 €

Stavebnica GRINDO Maxi 
Obsahuje 168 dielikov. Je založená na 
originálnom systéme spájania drevených 
prvkov s farebnými plastovými spojkami. 
Veková kategória: 4+

EPL2107KC 56,00 €

Stavebnica s prísavkami 
Milá stavebnica z ohybného plastu. Jednotlivé 
dieliky sa k sebe pripájajú jednoduchým stlačením 
a priložením - princíp prísavky. Balenie obsahuje 1 
veľkú chobotnicu a 12 malých farebných prísaviek.
Rozmer veľkej chobotnice: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
Rozmer malých prísaviek: 5 x 5 x 5,6 cm.
Veková kategória: 2+

DJ01629 16,50 €

Pamäťová hra - Krokodíl
Drevený krokodíl, ktorý sa kŕmi farebnými 
žetónmi. Dieťa položí kartu a skryje bruško 
krokodíla. Potom naslepo vloží farebné žetóny 
podľa pokynov na karte. Dieťa by malo zostať 
sústredené a pamätať si, ktoré farby sú už 
umiestnené. Hra obsahuje samokontrolné karty
s odpoveďou na obrázku na zadnej strane. 
Rozmer: 21 x 10 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

NA345114 43,50 €

Geocolor - magnetické tvary 
Balenie obsahuje 12 obojstranných 
vzorových kariet a 40 magnetických tvarov.
Rozmer kariet: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 
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HA26025 5,50 €

Ultra ľahká modelovacia hmota
Táto hmota je veľmi ľahká a preto vhodná aj 
pre menšie deti. Schne priamo na vzduchu. 
Dostupná je v bielej farbe. 
Hmotnosť balenia: 250 g.

JO410S 12,90 €

Blandiver - 10 základných 
farieb
Balenie obsahuje mäkké cesto, 10 x 110 g.

JO941 6,00 €

Šikovné pastelky
- základné farby 
Balenie obsahuje 10 ks
pasteliek v rôznych odtieňoch. 

NM06000 0,59 €

Farebné ceruzky, 6ks 
Kvalitné šesťhranné ceruzky v 6 farbách, 
vyrobené z lipového dreva. Priemer tuhy 
3mm. Veková kategória: 3+

JO550S 6 x 125 ml 11,20 €

Prstové farby 
Sada 6 prstových farieb v kelímkoch:
žltá, hnedá, zelená, modrá, červená, 
biela. Objem 6 x 125 ml.

JO556 24,50 €

Výtvarná sada s prstovými farbami
Sada obsahuje rôzne tvary špongií, tégliky s farbou 
odolné voči vyliatiu, tlačiarenský valček a šablóny. 

HA04220 17,70 €

Priehľadné vodové farby 
so špongiou 
Sada obsahuje 6 farieb. 
Objem každej farby: 70 ml.

JR0722124 7,10 €

Pastelky MILAN šesťhranné 
- 24 ks
Šesťhranné farebné pastelky 
s ochranným systémom, ktorý zvyšuje 
odolnosť proti lámaniu. Sada 24 ks. 
Tuha: 3,3 mm. Rozmer: 21 x 19 x 1 cm.

NM60500 13,00 €

Temperové farby Basic Color, 
3000 ml 
Sada farieb Basic Color obsahuje 6 farieb 
po 500 ml. Farby sú vyrobené na vodnej 
báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú 
použiteľné pre takmer všetky povrchy. 
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem: 6 x 500 ml.
Veková kategória: 3+ 

CR34237 11,50 €

Akvarelové farby so štetcom 
v kazete, 24 ks
Balenie 24 rôznych akvarelových farieb 
so štetcom v praktickej kovovej kazete. 
Rozmer: 22 x 10 x 2 cm.

MD14118 9,20 €

JUMBO štetce, 4 ks 
Vďaka veľkosti a okrúhlemu tvaru uľahčujú 
držanie a manipuláciu aj začiatočníkom. 
Štetce sú ľahko čistiteľné vodou.
Rozmer: 22 x 4 x 17 cm.
Veková kategória: 2+ 

AP2452ED 13,50 €

Farby pre najmenších
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+
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FL61349 8,25 € 

Sada papierov a kartónov s po-
tlačou
Balenie obsahuje 15 potlačených kartónov 
a 15 jednoliatych farebných papierov. 
Rozmer hárkov: 24 x 34 cm.

RY15204 10,90 €

Farebné štvorce na origami 
72 hárkov papiera v sýtych farbách 
a jednoduchých vzoroch. Rozmer: 15 x 15 cm. 
Veková kategória: 5+ 

FL940 12,50 € 
Kreatívny súbor
na celý rok
323 kusov podľa obrázku.

BE52010 9,90 €

Multifunkčné fixky 
Fixky môžete použiť na rôzne povrchy - textil, 
drevo, papier, sklo, plast, keramiku, či tabuľu
Rozmer: priemer 1,6 cm, dĺžka 13 cm.
Veková kategória: 3+ 

JO1512 4,00 €

Obojstranné fixy hrubé 
vs. tenké
Balenie obsahuje 12 ks obojstranných 
fixiek v rôznych odtieňoch.

FL930  6,00 € 
Kreatívny kufrík
Na celý rok
110 kusov podľa obrázku.

FL50915/1 14,50 €

Kreatívny kufrík Maxi
107 kusov podľa obrázku.

FL942 11,90 €

Výtvarný súbor
Tvorivosť
114 kusov rôznych papierov, výtvarných 
a dekoratívnych pomôcok.

NT0020/V4  10,50 €

Výkresy A4
- ekonomické balenie
Obsahuje 200 výkresov 
(180 g/m2). 

NT0020/V3  20,00 €

Výkresy A3
- ekonomické balenie
Obsahuje 200 výkresov (180 g/m2). 

Farebné výkresy - 125 g/m2

Balenie obsahuje 50 hárkov v 10 rôznych 
farbách.

NT0905  A4 2,60 €

NT0906  A3 5,20 €

JO1410 8,90 €

Fixy na textil, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 fixiek na textil.
Hrúbka hrotu: 4,8 mm.
Rozmer: 1,18 x 13,8 cm.
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RY58623 12,90 €

Šablóny - Listy 
Balenie obsahuje 12 šablón, podľa ktoých 
sa vám podarí nakresliť skutočné listy. 
Obkreslite ceruzkou šablónu a potom list 
vyfarbite. Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY52040 16,50 €

Šablóny - Rodinné portréty 
Vyskladajte si portrét Vašej rodiny. 
Balenie obsahuje 9 šablón 
a 4 podložky na prekreslovanie. 
Rozmer: 13 x 27 cm. 
Veková kategória: 4+ 

RY5843 12,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- Hmyz
Balenie obsahuje 6 podložiek.
Rozmer: 18 x 18 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY48231 15,50 €

Podložky na prekresľovanie 
Junior
Balenie obsahuje 6 podložiek vyrobených 
z pevného plastu. Rozmer: 22 x 28 cm. 
Veková kategória: 2+

RY48235 15,50 €

Pretláčacie podložky
- Prehistorické jaštery
Balenie obsahuje 6 vzorov: brontosaurus, 
t-rex, plesiosaurus, pterodactyl, stegosaurus 
a triceratops. Rozmer: 21,5 x 28 cm.
Veková kategória: 2+ 

FL82009 7,50 € 
Krepový papier
10 roliek v desiatich farbách. 
Rozmer: 2,5 m x 50 cm.

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+ 

AP148 9,00 € 

Ľudia 
Sada špongií rozličných tvarov, vhodných na 
rozvoj myslenia detí pri vytváraní siluet ľudí. 
Tvary zahŕňajú nohavice, sukňu, topánky, čižmy, 
ponožky, príručnú tašku, klobúky, šortky, dlane, 
tváre. Ideálne pre použitie s farbou a atramentom. 

RY15679 13,00 €

Mozaikové štvorce 
Obsahuje 2000  jednofarebných a 2000 
viacfarebných kartónových štvorcov, 
pomocou ktorých dokážete vytvárať 
rozmanité farebné diela.
Rozmer štvorčeka: 2 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 

AP813PRJ 8,45 €

Valčeky - Safari, 5 ks
Balenie obsahuje 5 ks.
Šírka: 6,5 cm.

AP2334SS 2,80 €

Šablóny - Vesmír, 6 ks
Sady šablón ideálne na použitie s pastelkami, 
pečiatkami, ale aj ostatnými druhmi maľby. 
Plne zmývateľné pre opätovné použitie. 
Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 14 x 15 cm.
Veková kategória: 3+

JO475 23,90 €

Blandiver - Kreatívna sada 2 
Sada obsahuje 5 x 50 g mäkkého cesta, 
podložku, 4 striekačky na cesto, 3 špachtle a 
12 vykrajovátiek.
Veková kategória: 2+ 
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