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VN84760 8 550 Ft
Vízszűrés, készlet 
A készlet a víz szűréséhez szükséges minden összetevőt tartalmaz. Csomagolás tartalma: 
szűrőedéy 4 henger alakú tartállyal (22 x 7 cm), szűrő kavics (ismételten felhasználható), 
szűrő homok (ismételten felhasználható), aktív szén, (ismételten felhasználható), szűrő papír 
(átmérő: 70 mm), utasítások, műanyag doboz a tárolásra. 
Doboz mérete: 7 x 19 x 14 cm.
Korhatár: 6+ 

EPL150083 6 990 Ft
A növények fejlődése 
Az átlátszó edénynek köszönhetően a 
gyerekek megfigyelhetik a növények 
növekedését nem csak a föld felett, a 
föld alatt is. A csomag tartalma: műanyag 
edény, állvány, lyukacsos fedél, sötét 
biztonsági tartó.
Méret: 30 x 19 x 4 cm.
Korhatár: 5+

LR1905 6 500 Ft
Tulipán modell 
A szivacsból készült modellnek 
hála megtanulhatjuk, milyen 
részekből áll a tulipán. 
Magasság: 15 cm.
Korhatár: 7+ 

EPL120495 28 690 Ft
Rovarok világa
Minden rovarnak megvan a saját környezete: a szitakötők jól érzik magukat a 
tóban, a hernyók a saláták között, a méhek pedig nektárt gyűjtenek a virágokból. 
Az állatok a válaszfalak nyílásaival léphetnek be a szomszédos kertekbe. A 
különféle lakóterületek egy padlólapból állnak, amelyen 6 db ábrázolt terület 
és három, egymással összeköthető fal van. Mindkét oldalra 11 db fa kő van 
nyomtatva rovarmotívumokkal ellátva. Anyag: tömör fa, rétegelt lemez, MDF.
Méret: Lakótér: 45 x 30 x 15,5 cm.
Korhatár: 2+ 

GO58603 3 650 Ft
Levélprés virágos 
A levélprés segítségével könnyedén száríthatunk leveleket 
és virágokat a herbárimunkba. 
Mérete: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

VN89853 16 490 Ft
Mágneses vízkörforgás 1
A nagyméretű mágneses modell a 
vízkörforgást mutatja be a természetben. 
Az egyes jelképekhez tartozó leírások 
angol nyelvűek. A készlet 6 jelképet (föld, 
víz, nap, 3 felhő, eső és hó), 5 nyilat, 14 
feliratos táblát tartalmaz. 
Korhatár: 5+ 

BZ53656 4 690 Ft
A béka életciklusa - modellek 
A készlet 4 műanyag modellt tartalmaz az 
ikrákon keresztül a felnőtt béka kinézetéig. 
Mérete: 5 - 7 cm.
Korhatár: 3+ 

BZ53665 4 690 Ft
A hangya életciklusa 
A készlet 4 db műanyag modellt tartalmaz, 
amely a hangya életciklusát mutatja be. 
Mérete: 4 - 7 cm.
Korhatár: 3+ 

LR2430 18 190 Ft
Vulkánkitörés
Segédeszköz, ami felkelti a gyerekek figyelmét. A vulkán két részre van osztva az egyik oldalon 
a vulkán felépítését mutatja a másik oldalon pedig feliratokkal együtt. Tartalma: vulkán modellje, 
műanyag alátét, kivehető tölcsér az egyszerű tisztítást segíti, recept a láva elkészítésére. 
Mérete: 28 x 33 cm.
Korhatár: 6+ 

LR2437 5 950 Ft
Föld modell - áthelyezhető 
Fedjük fel a Föld titkait ezzel a hordozható szivacsos 
modellel. A modell két félgömbre osztható, ami a 4 
Földréteget mutatja be, a különféle vastagságukat és a 
hőmérsékletüket. Átmérő: 13 cm.
Korhatár: 3+ 

BZ53655 4 690 Ft
Katicabogár életciklusa 
A készlet 4 műanyag modellt tartalmaz a 
petéken keresztül a felnőtt katicabogárig. 
Mérete: 5 - 6 cm.
Korhatár: 3+ 

BZ53651 4 690 Ft
A pillangó életciklusa
A gyerekek megfigyelhetik, összehasonlíthatják 
és leírhatják a pillangó fejlődésének egyes ciklusait. Tartós és egyszerűen mosható 
műanyagból készült. Mérete: 2 - 11 cm.
Korhatár: 3+ 
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CD3425 7 990 Ft
Életciklus, készlet 
A készlet 4 fali képet tartalmaz, amely a 
lepke, tyúk, béka és nővények életciklusát 
mutatja be. A feliratok angolul vannak. 
Egyes képek mérete: 43 x 61 cm.
Korhatár: 4+ 

MS5059 18 350 Ft
Rejtett képek - Természet
Fa állvány, amelybe a gyermekek képeket 
helyezhetnek, ezzel fokozatosan feltárva az 
egyes részeket a kocka által meghatározott 
színek szerint. A játék a képzeletet,a memóriát 
és szókincset is fejleszti. A csomag 78 db 
képet tartalmaz.
Méret: 21 x 11 x 19 cm.
Korhatár: 5+ 

VN85138 33 830 Ft
Modell - emberi törzs, 50 cm 
Emberi test műanyag modellje 11 kivehető résszel. A fej két 
részre bontható. Anatómiailag helyesen felépített modell, segít a 
gyerekeknek jobban megjegyezni a testünk felépítéséről szerzett új 
információkat. Magasság: 50 cm.
Korhatár: 10+

VN81895 14 550 Ft
Modell - emberi törzs, 27 cm 
Emberi test műanyag modellje kivehető részekkel. Segítségükkel a 
gyerekek jobban megismerhetik testüket - miből áll, melyik szervünk 
hol helyezkedik el és mi a funkciójuk. Magsság: 27 cm.
Korhatár: 10+

LR6044 10 190 Ft
Kétoldalas mágnes - Emberi test
A mágnesek kétoldalasak, ahol az egyik oldalon a csontváz van 
ábrázolva a másikon pedig a fő szervek és izomzat található. 
Valósághű, aprólékosan kidolgozott elemekkel egy 90 cm magas 
emberi test alakítható ki. A készlet 17 db.
Korhatár: 5+

ED90119 22 700 Ft
Életciklus 
A játék segítségével a gyerekek 
megismerkedhetnek az ember, a 
kutya, a pillangó, a béka, a méh, 
a madár, a virág, a répa, az alma 
és a rizs fejlődési szakaszaival. 
A játék 2 db fa állványt (10 x 
14,5 x 33 cm) és 50 db műanyag 
önellenőrző rendszerrel ellátott 
képet (7 x 6 cm)tartalmaz. A box 
mérete: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Korhatár: 5+ 
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VN86188 21 690 Ft
Az emberi test csontváza, 80 cm 
Remek készségfejlesztő segédeszköz az 
emberi csontváz megismerésére. A modellnek 
mozgatható végtagjai vannak és stabill 
talpazaton áll.
Magasság: 80 cm.
Korhatár: 8+

MI99060 33 650 Ft
Emberi anatomikus szett 
Az emberi test 45 részből álló modellje a csontvázat, 
a szerveket és egyéb részeket ábrázolja. Egyszerűen 
szétszedhető és összerakható, amely által a gyerekek 
megértik az egyes részek funkcióit. 
Magasság: 56 cm.
Korhatár: 8+ 

LR3336 8 850 Ft
Minimodel - Emberi test 
A csomag tartalma: az emberi törzs 
31 részes modellje és állvány. 
Magasság: 11 cm.
Korhatár: 8+ 

LR3332  11 150 Ft
Emberi csontváz - puzzle
Szivacsos puzzle, amely a földön 
összerakva egy 130 cm hosszú csontvá-
zat alkot. A készlet 15 elemből tevődik 
össze. Korhatár: 3+

BZ52713 12 990 Ft
Emberi csontváz modellje 
A készlet 41 plasztikus elemből 
tevődik össze. A gyerekek 
gyakorlatiasan tanulhatnak azzal, 
hogy a megfelelő helyre teszik 
a csontokat hogy kialakuljon a 
csontváz formája. Mérete: 25 cm.
Korhatár: 6+ 

RY59257 20 850 Ft
Az emberi test - szervek 
A plüssbaba mellkasa kinyitható. A játék által 
a gyerekek megismerhetik az alap szerveket 
és az emberi test rendszerét. A szív, tüdő, 
gyomor megnyomásával különböző hangokat 
hallhatunk. A csomag 1 babát és 7 szervet 
tartalmaz. Méret: 46 cm.
Korhatár: 3+ 
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LU05491J 14 560 Ft
Mágneses kirakó - az emberi test
A mágneses tábla kiváló pedagógiai segédeszköz. 
A csomagban 76 mágneses puzzle darab, fa mutató 
pálca és különböző nyelvű minta található.
Méret: 43 x 5 x 28 cm.
Korhatár: 7+

VN85456 5 520 Ft
Fogsor 
Segédeszköz, mellyel a gyerekek 
megvizsgálhatják, hogyan néz ki egy felnőtt 
fogsor. Reális külalakkal és részletekkel. 
Mérete: 11 x 9 x 7 cm. 

LR3335 8 350 Ft
Az agy kis modellje 
A valósághű modell, amely bemutatja, hogyan néz ki az agyunk, 
milyen részekből áll, melyik résznek mi a funkciója és az 
egyes részek hogyan működnek együtt. A modellt több részre 
szedhetjük szét. A készlet 31 elemet tartalmaz, talapzaton és 
érdekességeket tartalmazó szórólapot.
Modell magassága: 22,8 cm.
Korhatár: 3+

VN2038 13 250 Ft 
Hogyan mossunk helyesen fogat? 
A készlettel a helyes fogmosást mutathatjuk be a 
gyerekek számára. A fogsorok nagy mozgatható 
drótokkal vannak összefogva, hogy a fogkefe a 
nehezebben elérhető helyeket is meg tudja mosni. 
Mérete: 24 x 19 x 14 cm. Kefe hossza: 36 cm.
Korhatár: 5+

VN86192 17 550 Ft
Szem modellje
Aprólékosan kidolgozott szem modell. 
A szem 6 részre szedhető szét: felső 
rész, üvegtest, alsó rész, szemlencse, 
szivárványhártya, szaruhártya. A modell 
talapzaton helyezkedik el. 
Mérete: átmérő 16 cm, magasság 21 cm. 

MI31971 2 950 Ft
Mágneses emberi test 
Ez egy olyan játék, amely igénybe veszi a memóriát 
és képzeletet egyaránt. A szórakozás által 
fejleszti a gyermekek számára a tudomány iránti 
érdeklődést,valamint bővíti a szókincset. A készlet 1 db 
mágneses felületet és 19 db mágneses elemet tartalmaz.
Méret: 21,5 x 44 cm.
Korhatár: 3+ 
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VN86376 20 990 Ft
Fül modellje 
Hatalmas fül modell, amely szemlélteti 
a hallószerv összes fontos részét és az 
egyensúlyérző szervet. Levehető elemeket is 
tartalmaz, amely felfedi a hallócsontocskákat, 
dobhártyát és csigát.
Mérete: 44 x 28 x 14 cm.

VN86178 15 550 Ft
Szív részletes modellje 
A szív részletes modellje, amely kb. 3x nagyobb 
mint a valódi szív. 3 részre bontható. A szív 
talapzaton helyezkedik el. 
Mérete: 28 x 28 cm. 

LR3334 8 350 Ft
A szív kis modellje
Az emberi szív 3D-s modellje, amely részekre szedhető 
szét és a gyerekek könnyebben megértik, hogyan 
működik a szívük. A modellen az aorta, szívkamra 
és még sok más is szemléltetve van. A készlet 
összesen 29 elemet tartalmaz, talapzatot és szórólapot 
érdekességekkel. Modell magassága: 12,7 cm.
Korhatár: 7+

KN4608 4 100 Ft
Valódi sztetoszkóp 
Valódi fém sztetoszkóp lehetőséget 
nyűjt a gyerekeknek a saját vagy 
barátaik szívverésést meghallgatására.
A sztetoszkóp hossza 63 cm. 
Csomagolás mérete: 15,5 x 28 x 2 cm.
Korhatár: 5+

Habmodell
Az emberi szervek keresztmetszete segít jobban megérteni a 
működésüket, valamint a modelleknek hála megtudhatjuk, hogyan 
festenek az alkotórészeik. Mérete: 13 cm. Korhatár: 7+

LR1902 - Szív 6 500 Ft
LR1903 - Agy 6 500 Ft
LR1907 - Szem 6 500 Ft
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TSSC00837 55 990 Ft
Fénypanel 
A panel remek segédeszköz átlátszó tárgyak megvizsgálására (levél, 
röntgenlap), vagy különböző tárgyak átrajzolására. A megvilágítás színét 
gomb segítségével meg lehet változtatni - 12 féle szín közül választhat. 
A panel lehetőséget ad 30 másodperc hosszú hang feljátszására. 
Mérete: A3 Korhatár: 4+ 

RO59601 79 990 Ft
Oktató Kocka 
Kiváló segédeszköz különböző struktúrák 
és minták és áttetsző tárgyak, anyagok, 
falevelek, papír, röntgen felvételek, üveg, 
festékek, stb. megfigyeléséhez. A csomag 
tartalma: kocka, forrás és távirányító. 
Méret: 40 x 40 x 40 cm.
Korhatár: 3+ 

RY59602 14 890 Ft
Készlet Oktató Kockához
A készlet különböző érzékfejlesztő elemeket tartalmaz, 
melyeket az Oktató Kockához használhatunk: gyöngy 
számolás és osztályozás, röntgen felvételek vizsgálása, 
minták felfedezése a faleveleken, minták készítése festékkel 
és spatulával. A készlet 5 áttetsző tárolót, 12 optikai levelet, 
2 pipettát, 8 átlátszó üveget, 3 spatulát, 8 állatos röntgen 
felvételt tartalmaz.
Korhatár: 3+ 

RY59606 5 950 Ft
Eszköz tartó Oktató Kockához
Ellenálló, áttetsző fedél tépőzárral, melynek 
2 nagy és 4 kicsi zsebe van, melyben a 
segédeszközöket tárolhatjuk. 
Méret összerakva: 44 x 44 cm.
Korhatár: 4+ 

TS06939EY 85 220 Ft
Villogó tábla, 4 db 
Nyomjuk meg a gombot és a 
rajzaink világítani kezdenek. A 
tábla az állványon keresztül töltődik 
fel. Az írás és rajzolás így sokkal 
szórakoztatóbb. A készlethez 
töltő is tartozik. A csomag 4 táblát 
tartalmaz. Korhatár: 3+ 

MI95100 22 250 Ft
Világító panel A4 
A panel lehetővé teszi a könnyebb tanulást a 
vizuális stimuláció révén. Ez segíti a gyermekeket 
a jobb koncentráció elérésében mivel figyelmüket 
azokra az anyagokra összpontosítják, amelyekkel 
dolgoznak. A panel könnyű, így könnyen 
kezelhető. A csomag tartalma egy darab panel és 
1 db micro USB kábel.
Méret: 36 x 27 x 0,5 cm.
Korhatár: 3+ 
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RY59270 5 790 Ft
Az emberi test belülről 
Az érdekes oktató kártyák az emberi 
test szerveinek működését mutatják be. 
Mozgassa a kártyákat oldalra, és figyelje 
a különböző mozgásokat - pl. hogyan lép 
be a fény a szembe, hogyan áramlik a vér 
az erekben és sok más érdekességet. A 
csomagolás 10 kártyát tartalmaz. 
Mérete: 22 x 28 cm.
Korhatár: 4+ 

RY59251 8 950 Ft
Az emberek belülről 
Helyezzük a kártyát átvilágítható asztalra vagy 
fény elé, a kártyán megjelennek az emberi test 
legfontosabb rendszerei: csontváz, izomzat, 
idegrendszer, endokrinológia, légzőrendszer, 
immunrendszer, emésztőrendszer és húgyutak. 
Két kártyán a terhesség látható. 
A csomag 16 db kétoldalas kártyát tartalmaz.
Méret: 22 x 28 cm.  Korhatár: 4+ 

RY59250 8 890 Ft
Élőlények csontváza 
Remek segédeszköz az egyes élőlények közötti 
különbségek megismerésére. A képek fénypanellre 
helyezhetők vagy átvilágíthatók fényforrás 
segítségével (elemlámpa) és a gyerekek minden állat 
csontját jól láthatják. A képek ellenállóak karcolás 
ellen. A készlet 16 db kétoldalú fényképet tartalmaz. 
Mérete: 20 x 25 cm. Korhatár: 4+

RY59258 4 450 Ft
Az ember belülről
- RTG és MR 
Tartsuk az ábrákat a fény 
felé vagy helyezzük a világító 
panelekre és vizsgáljuk meg 
az ember belsejét. A csomag 
tartalma: 1 RTG ábra és 1 MR 
ábra.
Méret: 25,5 x 40,5 cm.
Korhatár: 3+ 

RY5910 7 150 Ft
Állati csontok röntgen felvételei 
A készlet 14 felvételt tartalmaz, amely részletesen ábrázolja 
az állatok csont felépítését. Elegendő a fény felé fordítani 
vagy fénypanelre is lehet helyezni. A felvételek erős, 
hajlékony műanyagból készültek. Mérete: 25 x 10 cm. 
Korhatár: 4+

RY5911 10 690 Ft
Emberi test röntgenlapja 
A készlet 18 db felvételt tartalmaz, amely 
részletesen ábrázol minden emberi csontot. 
Elegendő a fény felé fordítani vagy fénypanelre 
helyezni. Az egyes részekből teljes emberi 
csontváz alakítható ki, 1,5m magasságban. 
A felvételek erős, hajlékony műanyagból 
készültek. 
Korhatár: 4+
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Ismertessük meg a gyerekeket a kiváló 
minőségű elektronikus játékokkal !!!

A modern gyermekkor modern 
jákékokat kíván !!!

TS00132EL 55 890 Ft
Vezeték nélküli mikroszkóp mindenkinek 
Ideális segédeszköz, mellyel a gyerekek különféle tárgyakat és anyagokat vizsgálhatnak 
meg. Elegendő ráirányítan a tárgyra és a kinagyított kép megjelenik a számítógép 
képernyőjén. A mikroszkóp 43x-osra nagyít. A tetején található gombbal rögzíthető a kép. 
Robusztos méretének köszönhetően könnyen kezelhető. Vezeték nélküli, hatóköre 10 
m, így kültéren és beltéren is használható. Csoportos és egyedülálló tevékenységhez is 
használható. Korhatár: 3+ 

vezeték nélküli

 mikroszkóp

TS00015EL 24 250 Ft
Mindenki mikroszkópja
Gazdaságosabb változata a mikroszkópnak. Ez a típus 
USB port segítségével köthető a számítógéphez, ezért 
csak a közeli tárgyak vizsgálhatók vele. Így se veszít 
funkciójából - a megfigyelt tárgyakat lefényképezi 
vagy videóra játsza és a 43x nagyítással meglepő 
érdekességeket figyelhetünk meg.
Korhatár: 3+ 

LR4429-B 24 750 Ft
Digitális zsebmikroszkóp
A mikroszkóp segítségével a gyerekek egész más 
szemszögből látják majd az őket körülvevő világot. A 
gyerekek közelről vizsgálhatják a tárgyakat és láthatják 
az apróbb részleteket is. A mikroszkóp használható 
számítógéppel, notebook-kal, vetítővel vagy interaktív 
táblával USB porton keresztül. 
Tulajdonságok: 54 x nagyítás, felbontás 640 x 480 
pixel, VGA szenzor CMOS, 4 LED lámpa, 2 adapter.
Méret: 6,4 x 6,4 cm.
Korhatár: 4+

Gazdaságosabb

rövidebb távolságokra

TS10024SC 40 850 Ft
Rugalmas mikroszkóp 
Rugalmas mikroszkóp, hajlítható erős tartóval, 4 
db LED állítható intenzitású diódával,egyszerű 
USB kapcsolódással és egy megfigyelő lemezes 
rácsos skálával ellátva.60-szoros és 250-szeres 
nagyítást tesz lehetővé, kézben tartható vagy a 
tartóhoz is rögzíthető használat közben. Lehetővé 
teszi nagyított képek fényképezését is.
Méret: 3 x 8,6 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

TS01234IT 2 890 Ft
Fejhallgató 
A fejhallgató mérete állítható, így minden 
gyermek fejére használható. A konnektor 
klasszikus 3,5 mm, mely minden 
berendezéshez használható. 
A kábel hossza: 1,8 m.
Korhatár: 3+ 

TS00381EL 39 990 Ft
CD lejátszó 
A lejátszóba 6 fejhallgatót köthetünk be. Lejátszik 
CD, CD-R, CD-RW és MP3 formátumot, valamint 
rádiót és USB csatlakozót is tartalmaz. Az LCD 
kijelző megkönnyíti a lejátszást. Használható 
kábellel vagy 8 db C típusú elemmel. A készlet az 
elemeket nem tartalmazza.
Korhatár: 3+ 

VN84907 14 890 Ft
Hangrögzítő mikrofon 
A könnyen kezelhető mikrofon segítségével 
akár 2 órás hangfelvételeket is készíthetünk. 
A felvétel azonnal lejátszható a beépített 
hangszórónak köszönhetően vagy letölthető 
a számítógépbe USB kábelen keresztül. 
A mikorofon az USB kábelen keresztül 
feltölthető, 128 MB memória. A készlet 
tartalma: 3,5 mm konnektor fejhallgatóhoz.
Korhatár: 7+ 

TS10107IT 56 550 Ft
Hangos képeslapok A6, 3 db 
A képeslapok könnyedén rögzítenek és játszanak 
le 30 másodperces hanganyagot. Kiváló 
segítséget nyújtanak a nyelvi gyakorlatokban és a 
beszédproblémák javításában. A csomagolásban 
3 db található. Méret: A6 formátum 
Korhatár: 5+ 

TS03326EY 28 380 Ft
Hangrögzítő csipesz
A csomag 6 db színes csipeszt 
tartalmaz, melyekre 10 mp hosszú 
szöveget rögzíthetünk. A felvétel azonnal 
meghallgatható és a csipeszen addig 
tárolható, míg egy újabb felvétellel 
nem helyettesítjük. A csomag elmet is 
tartalmaz. Hossza: 10 cm.
Korhatár: 3+ 

LR3776 8 890 Ft
Berregő villogók 
A készlet 4 db berregőt tartalmaz. 
Nyomjuk meg a gombot és a berregők 
világítani kezdenek. Különböző 
oktatási feladatoknál is használható. 
A berregők 2 db AAA típusú elemmel 
működnek (az elemeket a csomag 
nem tartalmazza). Átmérő: 9 cm. 
Korhatár: 3+ 

LR3775 7 890 Ft
Berregő - állatkák 
A készlet 4 db berregőt tartalmaz, melyek háziállatok hangját 
utánnozzák. Nyomjuk meg a gombot és a berregők világítani 
kezdenek. Különböző oktatási feladatoknál is használható. A 
berregők AAA típusú elemmel működnek (a csomag elemeket nem 
tartalmaz). Átmérő: 9 cm. Korhatár: 3+ 

TS10003IT 16 950 Ft
Interaktív faliújság 2
Helyezzen kártyákat, tárgyakat vagy képeket a zsebekbe, 
és rögzítsen mindegyikükhöz hanganyagot 30 másodperc 
terjedelemben - elég megnyomnia a zsebek mellett helyet kapó 
zöld gombot, és a faliújság felső részén található fekete dobozt 
használva elmondania a szöveget. Amint PLAY üzemmódba 
kapcsolja a gombot, lejátszhatja a szöveget. A rögzített szöveg 
addig marad a memóriában, míg nem törli azt egy új szöveg 
rögzítésével. Ismételten rögzítheti a szövegeket, minden 
zsebhez 30 másodpercnyi terjedelemben. A zsebek vízhatlan 
anyagból készültek, kültéri használatra alkalmasak.
Mérete: 65 x 53 cm
Korhatár: 3+

H - 3B-HU Didakticke-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   451 19. 7. 2021   11:55:23



452

Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)

El
e

kt
ro

m
o

s 
já

té
ko

k 
- 

H
a

n
g

rö
g

zí
tő

k

TSBOT 31 250 Ft
Bee-Bot 
A robot játék segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a programozás alapjaival. A 
gombok segítségével a gyerekek egyszerű feladatokat adnak a robotnak - irányt, amer-
re a méhecske formájú robotnak mennie kell. A szeme mozgatásával és hanggal jelzi, 
hogy feladatot kapott. 40 feladatot képes megjegyezni. Ezután helyezzük a szőnyegre 
és figyeljük, hogyan mozog. Az új, továbbfejlesztett Bee-Bot képes felismerni más, a kö-
zelben lévő Bee-Botot vagy Blue-Botot és üdvözölni azt. Lejátsza a kiválasztott hangot 
vagy a gyerekek saját utasításokat játszhatnak fel. Ezeket a gomb megnyomásával lehet 
feljátszani és a méhecske lejátsza a felvételt, miközben végrehajtja az utasítást. A kínála-
tunkban megtalál még különböző kiegészítőket, melyek még érdekesebbé teszik a ro-
bottal való játékot. A csomag tartalma: USB port, melyen keresztül a játék feltölthető pl. 
a PC-n keresztül. A feltöltést követően kb. 2 óra hosszat bír ki, ez persze attól is függ, 
milyen gyakran használjuk. A játék a felhasználók ötlete alapján készült és a környezetet 
is kíméli. Méret: 13 x 10 x 7 cm. Korhatár: 3+

Ismerkedjenek meg kiváló minőségű 
elektronikus játékainkkal !!!

A modern gyermekvilág modern 
játékokat igényel !!!

TS00854 12 490 Ft
Bee-Bot alátét Színek és Formák
Alátét Bee-Bot méhecskéhez. Segítségével a gyerekek 
gyakorolhatják a színeket, formákat, méreteket és 
programozói képességeiket. Próbáljuk meg elvezetni  a 
méhecskét az előre megszabott formához. Az alátét vinil és 
PVC kombinációjából készült, kültéri és beltéri használatra 
is alkalmas.  A Bee-Bot Robot (kód: TSBOT) külön 
rendelhető. Méret: 60 x 60 cm. Korhatár: 3+

TS10125IT 12 490 Ft
Bee-Bot alátét Üres - új dizájn
Alátét Bee-Bot méhecskéhez. Átlátszó, ennek köszönhetően más 
alátétekre is elhelyezhetjük, valamint a zsebekbe különböző tárgyakat 
helyezhetünk, ezáltal a játék szórakoztatóbb. Az alátét PVC-ből készült, 
kültéri és beltéri használatra is alkalmas. A Bee-Bot Robot (kód: TS-
BOT) külön rendelhető. Méret: 100 x 60 cm. 
A zseb mérete: 15 x 15 cm.

TSITSGRID 9 100 Ft
Bee-Bot alátét - Rácsok 
Alátét Bee-Bot méhecskéhez, mely 4 x 4  négyzetet 
tartalmaz. Az alátét átlátszó, ennek köszönhetően  
bármilyen alapon elhelyezhető, vagy saját tervezésű 
alapot is készíthetünk. Méret: 60 x 60 cm.
Korhatár: 3+ 

USB 

tápegység
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TS10213EL 23 250 Ft
Bee Bot és Blue Bot dokkoló 
töltőállomás 
Egyszerre akár 6 db programozható robotot 
is feltölthetünk vele. Nem csak megkönnyíti 
a kezelhetőséget, hanem kiváló tárolóhely 
a robotok számára. A falhoz is rögzíthető. 
Korhatár: 3+ 

TS10079 188 390 Ft
Bee Bot - készlet 6 db 
A készlet tartalmazza a 6 db kedvelt Bee 
Bot méhet.
Méret: 13 x 10 x 7 cm.
Korhatár: 3+ 

TS00399EL 87 990 Ft
Bee Bot - kezdőkészlet
A készlet tartalmaz minden olyan dolgot, ami szükséges a 
Bee Bot játékhoz. Tartalma: Bee Bot újratöltő állomás - 1 db, 
sziget alátét - 1 db, utca alátét - 1 db,
átlátszó alátét - 2 db, programozási kártya - 49 db, 
beilleszthető elemek - 10 db.
Korhatár: 3+

TS10113 50 250 Ft
Bee Bot - Akadálypálya
Készítsen egy akadályokkal teli labirintust, és irányítsa a robotot a helyes 
irányba. A csomag 10 db falat, 6 db ajtót és 2 db boltívet tartalmaz, 
amely lehetővé teszi különféle nehézségekkel rendelkező akadályok 
létrehozását. Korhatár: 3+

TS10114 9 420 Ft
Bee Bot ceruzatartó
A Bee Bot képes rajzolni is! Csak rögzítse a fedelet, helyeze bele a 
ceruzát vagy a tintát a tartóba, és készen áll a menetre. A készlet 6 db 
ellenálló műanyag fedelet tartalmaz. Korhatár: 3+ 

TSFWALKN 14 890 Ft
Bee Bot alátét - Számtábla
Tartós vinyl alátét a Bee Bot és a Blue Bot
játékokhoz, amelyen akár járni is lehet.
Számokat tartalmaz 1-től 20-ig szórakoztató
illusztrációkkal. Méret: 15 x 305 x 0,2 cm.
Korhatár: 1+

TS10150 31 380 Ft
Bee bot, Blue Bot - Útszakasz
A készlet végtelen sok lehetőségeket kínál az útvonalak 
készítésére a Bee Bot és a Blue Bot számára. A 25 
útszakasz segítségével létrehozhat egy útvonalat és 
úgy programozhatja a robotot, hogy áthaladjon rajta. 
Tartalmaz továbbá 4 db elemet is, amelyek segítenek 
növelni a nehézségeket. Korhatár: 3+ 
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TSMAT3 12 490 Ft
Bee-Bot alátét ABC 
Alátét Bee-Bot méhecskéhez. Segítségével a gyerekek 
gyakorolják az abc-t és fejlesztik programozói képességüket. 
Alkossunk a betűkből szavakat, vagy próbáljuk meg a mé-
hecskét eljuttatni az előre kiválasztott betűre. Az alátét vinil 
és PVC kombinációjából készült, kültéri és beltéri használatra 
is alkalmas. A Bee-Bot Robot (kód: TSBOT) külön rendelhető. 
Méret: 75 x 90 cm. Korhatár: 3+  

TS10121IT 12 490 Ft
Bee-Bot alátét Mese - új dizájn
Alátét Bee-Bot méhecskéhez. Látogassuk meg a méhecskével a mesebeli lények 
otthonát. Az alátét vinil és PVC kombinációjából készült, kültéri és beltéri használatra 
is alkalmas. A Bee-Bot Robot (kód: TSBOT) külön rendelhető. 
Méret: 120 x 45 cm. Korhatár: 3+  

TS10131IT 12 490 Ft
Bee-Bot alátét Utca - új dizájn
Alátét Bee-Bot méhecskéhez. Látogassuk meg a különböző épületeket, üzleteket és 
más helyeket, melyeket a gyerekek saját környezetükből is ismernek. A játék során 
fejlesztik orientációs készségüket és bővítik szókincsüket. Az alátét vinil és PVC kom-
binációjából készült, kültéri és beltéri használatra is alkalmas. A Bee-Bot Robot (kód: 
TSBOT) külön rendelhető. Méret: 120 x 45 cm.  

TS01075IT 13 500 Ft
Bee-Bot szőnyeg Testek és színek 
A szőnyeg a Bee-Bot nevű játékhoz készült. Kiváló 
segédeszköz a 3D-s alakzatok, színek és elhelyezkedések 
oktatásakor. A Bee-Bot (TSBOT) robotméhecskék nem 
képezik a csomagolás részét.
Mérete: 75 x 75 cm.
Korhatár: 1+ 

LR2831 24 790 Ft
Robotikus egér feladatokkal
Építse meg a kártyáknak megfelelő útvesztőt, programozza be az egér mozgását, majd figyelje meg, 
hogyan halad az útvesztőben, és keresi a sajtot. A csomagolás 30 db, kétoldalas feladatkártyát, 
egy darabka sajtot, 16 négyzetet, 22 akadályt és 3 alagutat tartalmaz, amelynek hála számtalan 
kombinációt létrehozhat. Az egér hangot is ad, világít és két sebességben mozog. A színes 
gombok segítségével tudjuk beprogramozni az egér mozgását. Az elemek (3 x AAA) nem képezik 
a csomagolás részét. A kínálatunkban szereplő, önállóan kapható egér (LR2841) megvásárlásával 
egyszerre több játékos is részt vehet a játékban.
Az egér mérete: 10 cm. A raktáron lévő készlettől függ az egér színe.
A négyzet mérete: 12,5 x 12,5 cm. 
Korhatár: 5+ 

LR2841 12 390  Ft
Robotikus egér
Programozza be a kártyáknak megfelelően az egér 
mozgását, és figyelje meg, hogyan halad az egér. A 
csomagolás 30 db kétoldalas feladatkártyát tartalmaz. 
Az egér hangot is ad, világít és két sebességben 
mozog. A színes gombok segítségével tudjuk 
beprogramozni az egér mozgását. Az elemek (3 x AAA) 
nem képezik a csomagolás részét. A játék megfelel a 
kínálatunkban szereplő (LR2831) készlethez, amelynek 
a megvásárlásával egyszerre több játékos is játszhat 
az egérrel. Az egér mérete: 10 cm. A raktáron lévő 
készlettől függ az egér színe.
Korhatár: 5+ 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Blue Bot
A kedvenc méhnek a Bee Bot-nak van egy barátja - mégpedig a Blue Bot. Megtanítja a gyermekeket az egyszerű kódolás alapjaira,

valamint képes felismerni a közelében lévő más Blue Bot-ot vagy Bee Bot-ot és udvariasan üdvözli is őket.
A gyermekek saját hangjukat is felvehetik, amelyeket a gomb megnyomásakor le is játszhatnak.

Még több móka a kis robotokkal!

TS10082 43 950 Ft
Blue Bot 
Az új Blue Bot kiválóan alkalmas az irányítás tanításra, vezeték nélkül vezérelhető 
táblagép vagy számítógép segítségével. A közelében képes felismerni más Blue Bot
vagy Bee Bot eszközöket. A találkozás során alapértelmezett hangot játszanak le, vagy 
tetszés szerint a gyerekek maguk is rögzíthetnek egy hanganyagot. Rögzíthetnek olyan
hangokat is, amelyeket minden gomb megnyomásakor vagy a parancsok 
végrehajtásakor lejátszhatnak. Legfeljebb 200 parancs tárolására alkalmas. A Blue-Bot 
újratölthető a környezet megóvása érdekében. Méret: 13 x 10 x 7 cm.
Korhatár: 3+

TS01118 52 390 Ft
Blue Bot TacTile
Egyedülálló és nagyon szórakoztató módszer a Blue Bot 
programozására. Helyezze az utasításokat a beolvasóra, indítsa 
el a gombbal, és figyelje, hogy a Blue Bot hogyan hajtja végre 
utasításokat. Az utasításokat fekvő vagy álló helyzetben lehet 
elhelyezni, attól függően, hogy a gyermek hogyan szeretné 
végrehajtani a programot. Hibakereséskor cserélje ki az 
utasításokat és futtassa újra. A Blue Boot csatlakoztatása az 
beolvasóhoz egyszerű, egyetlen gombnyomással történik. Az 
beolvasó csatlakozása bluetoothon keresztül történik, újratölthető, 
10 pozícióval rendelkezik az utasításokhoz, valamint audio 
hangszórót tartalmaz. Csomag tartalma: 1db beolvasó, 25 db 
tartozék utasításokkal, 1db töltőkábel. Korhatár: 3+ 

TS01172 21 050 Ft
Standard utasításkészlet 
Blue Bot TacTile beolvasóhoz 
A beolvasó bővített utasításkészlete 25 db lapot tartalmaz a 
következő utasításokkal: előre - 8 db, hátra - 8 db, balra (90°) - 
4 db, jobbra (90°) - 4 db, leállítani - 1 db.
Korhatár: 3+ 

TS00546EL 21 050 Ft
Bővített készlet utasítasokkal Blue Bot 
TacTile beolvasóhoz 
A TacTile bővített beolvasó készlet további funkciókat ad 
az alapcsomaghoz, beleértve a 45 ° -os fordulásokat és 
ismétléseket. A gyeremeknek ez által lehetőségük nyílik 
beprogramozni a Blue - bot játékot, felfedezni a geometriai 
sarkakat, és így hatékony algoritmusokat hozhatnak létre. 
A csomag 25 db kártyát tartalmaz utasításokkal.
Korhatár: 3+ 
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Fejlesztő játékmezők
Az árban 1 db 
játékmező foglaltatik benne.
Mérete: 92 x 62 cm.
Korhatár: 3+

1. HYHUUHP09 - Számok 12 790 Ft
2. HYHUUHP03 - Színek 12 790 Ft
3. HYHUUHP07 - Síkalakzatok 12 790 Ft
4. HYHUUHP04 - Növények 12 790 Ft
5. HYHUUHP05 - Élőlények 1 12 790 Ft
6. HYHUUHP12 - Élőlények 2 12 790 Ft
7. HYHUUHP06 - Világűr 12 790 Ft
8. HYHUUHP11 - Gyermekek egészségmegőrzése 12 790 Ft
9. HYHUUHP10 - Mesterségek 12 790 Ft
10. HYSKUHP00 - Négyzetháló 12 550 Ft

Fejlesztő játékmezők
 Napi szintű használatra alkalmas, kiváló minőségű oktatási segédeszközt kínálunk Önöknek.

A Fejlesztő játékmezők olyan témákhoz kapcsolódnak, amelyek érdekesek a gyermekek számára és fejlesztik a világ megismeréséhez 
szükséges képességeiket. Minden játékmezőhöz nyomtatott metodikai segédeszköz jár, amely feladatokat tartalmaz, valamint a weblapon 
elérhető további játékok és feladatok megtekintéséhez szükséges kódot is tartalmazza. A játékmezők a kínálatunkban szereplő robotikus 

méhecske, a Bee-Bot (TSBOT) használatához készültek. A gyerekek feladata az, hogy a Bee-Botot a kijelölt helyre juttassák, vagy önállóan 
is használhatóak a játékmezők - fémlánccal a falra is rögzítheti őket, így oktató faliújságként is működhetnek, amelynek hála a gyerekek 

érdekes ismeretekhez juthatnak a világról, amelyben élnek. A játékmezők kiváló minőségű és ellenálló műanyagból készültek, amely ellenáll 
a kopásnak és a napi szintű használatnak. A játékmezők egyesével, darabonként kaphatóak. 

Kizárólag  
a NOMILANDban

kapható
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Kizárólag  
a NOMILANDban

kapható

HYRET100 850 Ft
Fémlánc horgokkal 
A fémlánc a kínálatunkban szereplő Fejlesztő játékmezők 
falra akasztására szolgál. A lánc 2 horoggal rögzíthető a 
játékmezőhöz. Ezek a horgok a csomagolás részét képezik.
Az árban 1 db lánc foglaltatik benne.
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LS210ZM 11 560 Ft
Ismerkedjünk a számok 
írásával
A színes kártyák, számokkal és alakjukkal 
ismertetik meg a gyerekekeket, valamint 
a számegyenesen való 
elhelyezkedésükkel. A készlet 11 db erős 
kartonból készült, mágneses kártyát 
tartalmaz. Mérete: 46 x 31 cm.
Korhatár: 6+ 

LS001ZM 3 520 Ft
Pöttyök 0 - 10 
A készlet 16 db erős kartonból készült, 
mágneses kártyát tartalmaz, amely remek 
segédeszköz a metematika tanulásához.
Mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

LS002ZM 3 520 Ft
Újjak 0 - 10 
A készlet 16 db erős kartonból készült, 
mágneses kártyát tartalmaz, amely remek 
segédeszköz a metematika tanulásához.
Mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

LS136 8 990 Ft
Számok III. 10 - ig
A színes képek a számjegyekkel és 1-től 
10-ig terjedő mennyiségekkel ismerteti meg 
a gyerekeket. A készlet 30 db erős kartonból 
készült mágneses kártyát tartalmaz.
Mérete: 9 x 9 cm, 18 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

LS061 9 050 Ft
Matematikai elképzelések
és hozzárendelések
A színes képek segítenek a gyerekeknek a 
számok megismerésében és a számolásban. 
A készlet 36 db erős kartonból készült 
mágneses kártyát tartalmaz.
Mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

LS041ZM 10 800 Ft
Kreatív feladatok - Alakzatok 
Geometriai alakzatok segítségével a gyerekek az 
osztályozást, hozzárendelést és kombinációt tanulhatják 
meg. A készlet 48 db erős kartonból készült mágneses 
kártyát tartalmaz.Mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

LS211ZM 7 050 Ft
Számok felbontása 
Matematikai segédeszköz, hogy a gyerekek 
egyszerűbben megértsék a számok tízesekre 
és egyesekre való felfontását. A készlet 11 
db erős kartonból készült mágneses kártyát 
tartalmaz. Mérete: 30 x 21 cm.
Korhatár: 6+ 
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LS120ZM 250 Ft
Számegyenes 20-ig 
Kétoldalas kártya az egyszerű matematikai 
műveletek gyakorlására alkalmas 
segédeszköz a 20-asz számrendszerben. 
Erős kartonból készült. Mérete: 20 x 2 cm.
Korhatár: 6+ 

LS121ZM 505 Ft
Számrendszer 100-ig + szorzótábla 
Praktikus segédeszköz diákoknak, amely az egyszerű 
matematikai műveletek gyakorlására alkalmas 
segédeszköz 100-ig. Kétoldalas laminált kártya.
Mérete: 20 x 20 cm.
Korhatár: 6+ 

KAXL45 7 150 Ft
Fali tábla XL - Négyzetháló 
Kétoldalas laminált fali tábla a matematika 
oktatásához alkalmas segédeszköz. 
Négyzetek mérete: 10 x 10 cm.
Mérete: 100 x 100 cm. 
Korhatár: 6+ 

Számolás kulcsokkal
A kulcsok segítségével szórakoztató módon tanulhatjuk 
meg az aritmetika alapjait a kulcs készlet és a példák 
valamint megoldások segítségével. Minden készlet 10 
kulcsot tartalmaz. A zsinórok segítségével az eredmény 
könnyen leellenőrizhető a kulcs hátoldalán. Mindig 
baloldalról lefelé haladva kezdünk. 
Méret: 5 x 15 x 2,5 cm.
Korhatár: 3+

EPL120478 - Plusz 4 990 Ft
EPL120479 - Mínusz 4 990 Ft
EPL120480 - Szorzás 4 990 Ft
EPL120481 - Osztás 4 990 Ft

Dominó készletek 
Dominó gyorsteszt a matematikai tananyag felkérdezésére. 
Mindegyik csomag 5 különálló készletet tartalmaz, hogy 
egyszerre 5 gyerek vagy 5 csoport is dolgozhasson vele.
Minden készlet 10 feladatot tartalmazó kártyából áll a másik 
feléhez a helyes megoldással tevődik a következó dominó 
kocka. Ha minden megoldás helyes volt, akkor az utolsó 
feladathoz a helyes eredmény jut az első kártyáról. Egy 
csomagolás 5 x 10 erős kartonból készült, laminált kártyát 
tartamaz.
Mérete: 7,5 x 2,5 cm. Korhatár: 6+

LS531ZM - Számolás 20-ig (8 dominó) 22 710 Ft
LS532ZM - Számolás 100-ig (5 dominó) 14 620 Ft
LS533ZM - Szorzás és osztás (6 dominó) 17 650 Ft

Dominó gyorsteszt - angolul
Segédeszköz a tananyag gyors visszakérdezésére. Mindegyik csomag 5 különálló 
készletet tartalmaz, hogy egyszerre 5 gyerek vagy 5 csoport is dolgozhasson vele. 
Minden készlet 10 kártyát tartalmaz az adott téma szókincsével. Ha minden megoldás 
helyes volt, akkor az utolsó feladathoz a helyes eredmény jut az első kártyáról. A 
kártyák erős kartonból készültek. Méret: 7,5 x 2,5 cm. Korhatár: 6+

LS500ZA - Számok 3 350 Ft
LS501ZA - Színek 3 350 Ft
LS502ZA - Játékok 3 350 Ft
LS503ZA - Osztály 3 350 Ft
LS504ZA - Család 3 350 Ft
LS505ZA - Gyümölcs 3 350 Ft
LS506ZA - Zöldség 3 350 Ft
LS507ZA - Öltözködés 3 350 Ft
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LS030ZA 7 750 Ft
Számok és formák - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv oktatásához. A 
készlet 42 mágneses kártyát tartalmaz geometriai 
alakzatokkal, számokkal és megnevezésükkel. 
Méret: 9 x 9 cm / 22 db, 
9 x 4,5 cm / 20 db.
Korhatár: 3+ 

LS031ZA 7 750 Ft
Színek - angolul
Oktatási segédeszköz idegen nyelv oktatásához. A 
készlet 39 erős kartonból készült mágneses kártyát 
tartalmaz. Méret: 9 x 9 cm / 24 db, 9 x 4,5 cm / 15 db.
Korhatár: 3+ 

LS032ZA 8 190 Ft
Játékok - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv 
oktatásához. A készlet 35 erős kartonból 
készült mágneses kártyát tartalmaz. 
Méret: 9 x 9 cm / 14 db, 9 x 4,5 cm / 20 db, 
18 x 18 cm / 1 db.
Korhatár: 3+ 

LS039ZA 11 590 Ft
Számok II - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv 
oktatásához. A készlet 54 erős kartonból 
készült mágneses kártyát tartalmaz. 
Méret: 18 x 18 cm / 4 db, 9 x 9 cm / 11 db, 
9 x 4,5 cm / 39 db.
Korhatár: 3+ 

LS033ZA 11 550 Ft
Osztály - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv 
oktatásához. A készlet 60 erős kartonból 
készült mágneses kártyát tartalmaz. 
Méret: 9 x 9 cm / 26 db, 9 x 4,5 cm / 33 db, 
18 x 18 cm / 1 db. 
Korhatár: 3+

LS034ZA 4 520 Ft
Család - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv 
oktatásához. A készlet 19 erős kartonból 
készült mágneses kártyát tartalmaz. 
Méret: 9 x 9 cm / 8 db, 9 x 4,5 cm / 10 db, 
18 x 18 cm / 1 db.
Korhatár: 3+

LS038ZA 7 200 Ft
Számok I - angolul 
Oktatási segédeszköz idegen nyelv oktatásához. 
A készlet 43 erős kartonból készült mágneses kártyát 
tartalmaz. Méret: 18 x 18 cm / 1 db, 18 x 9 cm / 3 db, 
9 x 4,5 cm / 39 db. Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

LS088 12 580 Ft
Védjük a természetet 
A készlet a gyerekeket a természet 
védelmének fontosságára neveli. 
A kártyapárok a helyes és helytelen 
viselkedést mutatják be a természetben, 
fejlesztik a szókincset és kommunikációt. 
A csomagolás 20 db erős kartonból készült 
mágneses kártyát tartalmaz. 
Mérete: 9 x 9 cm / 8 db, 18 x 13,5 cm / 8 db, 
18 x 18 cm / 4 db. 
Korhatár: 3+ 

LS045 3 300 Ft
Időjárás 
Segédeszköz az időjárás tanulmányozására, a 
szókincs és kommunkiáció fejlesztésére. A készlet 
12 db kétoldalas laminált kártyát tartalmaz erős 
kartonból. Naptár mérete: 24 x 11 cm.
Korhatár: 3+ 

LS133 13 590 Ft
Egészséges táplálkozás 
A gyerekek megtanulják megkülönböztetni az 
egészséges ételeket és azokat, melyek nem 
tesznek jót az egészségnek. A készlet 36 
db erős kartonból készült mágneses kártyát 
tartalmaz. Mérete: 18 x 18 cm / 6 db, 
18 x 13,5 cm / 2 db, 9 x 9 cm/18 db.
Korhatár: 3+ 

LS131 7 050 Ft
Higiénia
A segédeszközök a gyerekeket a helyes 
higiéniai szokások elsajátítására és a 
testápolásra nevelik. A készlet 8 db erős 
kartonból készült mágneses kártyát 
tartalmaz. Mérete: 18 x 13,5 cm.
Korhatár: 3+ 

LS056 8 230 Ft
Biztonság az útakon 
A segédeszköz a gyerekeket a közlekedési szabályokkal és biztonságos 
közlekedéssel ismerteti meg. A készlet 15 db mágneses kártyát tartalmaz 
erős kartonból. Mérete: 9 x 9 cm / 8 db, 18 x 9 cm / 3 db, 18 x 18 cm / 4 db.
Korhatár: 3+ 

LS127 9 250 Ft
Nevezzük meg és párosítsuk 
A játék alapja 4 játékkártya, mindegyiken 
6 különböző csoport, és 2 csomag kártya 
24 képpel. Az első csomag megegyezik a 
játékkártyák képeivel. A másik csomag logikus 
folytatása az első csomag képeinek. A készlet 
4 játékkártyát (A4) és 48 kártyát tartalmaz erős 
kartonból, 9 x 9 cm-es méretben. 
Korhatár: 3+
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LS108 8 190 Ft
Érzékek 
A gyerekek feladata az egyes képeket az 
érzékszervekhez párosítani. A csomagolás 
30 db mágneses képet tartalmaz erős 
kartonból. Mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

Foglalkozások
A szókincs fejlesztésére alkalmas készlet. A 
gyerekek ismerkednek a foglalkozásokkal és a 
segédeszközökkel, melyeket használnak munkájuk 
közben. A készlet 5 alap játékkártyát tartalmaz 
(21 x 30 cm) és kiegészítő képeket (18 x 9 cm és 
8 x 5 cm). Erős kartonból készült. 
Korhatár: 3+

1. LS122 - Foglalkozás 1 8 230 Ft
2. LS123 - Foglalkozás 2 8 230 Ft
3. LS124 - Foglalkozás 3 8 230 Ft

LS076P 17 630 Ft
A világ gyermekei 
A mágneskártyák segítségével a gyerekek megismerkednek a különböző nemzetiségekkel, 
lakhelyükkel, növény és állatvilágukkal. A csomag 32 db kartonból készült mágneskártyát 
tartalmaz. Méret: 18 x 18 c+m (8 db), 18 x 13,5 cm (8 db) a 9 x 9 cm (16 db). Korhatár: 4+ 
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PP02069 3 500 Ft
Lottó ház 
Érdekes játék, ami készségfejlesztő és 
logopédiai segédeszköz is egyben. 
A gyerekek megismerhetik a háztartási 
berendezéseket, tökéletesíthetik 
a megfigyelő képességet és fejlesztik 
a szókincset. A csomag tartalma: 
4 játékfelület 16 x 10,5 cm nagyságban,
 24 db kartonból készült kártya 
4,5 x 4,5 cm méretben. 
Csomagolás mérete: 19 x 19 x 3,5 cm.
Korhatár: 2+

NA336198 14 680 Ft
Játék a természetről 
Oktató játék a természetről. A 6 különböző kártyán 6 különböző természeti 
tájat találunk. A gyerekek megtanulhatják mi a különbség az egyes tájak 
között, melyik állat hol él és egyben bővitik a szókincset és a térbeli 
tájékozódást. A kis kártyákon különféle állatok képe található - a gyerekek 
a helyes tájhoz illeszthetik. Kártyák mérete: 33 x 23 cm.
Kis kártyák mérete: 7 x 7 cm. Korhatár: 4+

NA342347 22 150 Ft
Találjunk ki történeteket 
Beszédfejlesztő játék, mely által bővül a szókincs és fejlődik az 
asszociációs készség. A gyerekek a hallott hangok alapján kiválasztják 
a képeket és történeteket találnak ki két témakörben - évszakok és 
iskolanap. Mindegyik téma 4 nagy táblán van bemutatva. Minden 
táblához tartozik 4-5 kiegészítő ábra, melyeket a gyerekeknek el kell 
mesélni és a megfelelő történethez rendelni. A csomag tartalma CD, 8 
nagy tábla (4 évszak témával, 4 iskolanap témával) és 36 kiegészítő 
ábra, melyek az adott témákhoz kapcsolódnak.   
A nagy táblák mérete: 29,7 x 21 cm.
A kiegészítő ábrák mérete: 15 x 12 cm.
Korhatár: 5+

RO2995006 5 960 Ft
Ok és okozat
A csomag 36 kártyát tartalmaz, mely segítségével 18 
különböző szituációt figyelhetünk meg, melyek által a gyerekek  
megtanulják, hogy mindennek van következménye.
A kártya mérete: 7 x 7 cm. Korhatár: 4+ 
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k NA342343 23 090 Ft
Történetek - Te és Én
Oktató játék beszédkészség és asszociációs készség fejlesztéséhez. 
A kártyákon különböző témák szerepelnek: napirend, higiéna, étel, 
öltözködés, játékok, autók és más. Az öntapadó mágnesekre a gyerekek 
felragaszthatják saját fotóikat, hogy könnyebben beleélhessék magukat a 
történetbe. Minden gyermek kitalálhatja a saját napját, játékát, öltözékét 
stb. A csomag 10 különböző történetű kártyát és 32 öntapadó mágnest 
tartalmaz. A kártya mérete: 35 x 25 cm.
Korhatár: 3+

ED90111 4 760 Ft
Mesélj el egy történetet
Rakj ki 4 db kártyát logikai sorrendben és mesélj el egy 
történetet. A kártyák hátulján található egy önellenőrző 
rendszer, amely alapján megnézheted hogy az adott 
kártyákat helyesen rendezted e el. Csomag tartalma: 
20 db fából készült kártya (5 x 5 cm).
Csomag mérete: 21 x 12 x 6 cm.
Korhatár: 3+ 

RO2990017 31 620 Ft
A világ körölöttünk
A játék során a gyerekek leírják az egyes helyzeteket úgy,hogy a másik 
játékos megértse, hová szúrhatják be a csapokat. Mivel az illusztrációk 
különféle módon írhatók le, a gyerekek megtanulják a nyelvet kreatívan 
és spontán módon használni. Ily módon a gyerekek fokozatosan 
megismerkednek a különféle aktív és passzív nyelvi és számtani fogalmakkal. 
Fókuszpont: Házkörnyezet - mennyiség, szín, forma és méret, Úton - 
közlekedési eszközök és a közlekedési szabályok alapjai, A gazdaságban 
- állatok és kicsinyeik. Játék tartalma: 3 témájú kártya (40 x 32 cm), 1 talapzat 
és 12 színes csap. A játék középpontjában a gondolkodás, az orientáció, a 
különböző színek és formák észlelése, a beszéd, a hallás és a társadalmi-
érzelmi képességek fejlesztése áll.
Korosztály: 4+  

RO2990023 16 450 Ft
A dolgok eredete
Honnan származik a tej? Ez és a hasonló gyermek által feltett 
kérdésekre ad választ ez a játék. A gyermekek a kártyákat 
hozzákapcsolják a végtermékek képeihez, és megpróbálják 
azokat a megfelelő sorrendben rakni úgy, ahogyan az egyes 
folyamotok követik egymást. A játék ideális a szókincs 
bővítésére. A csomag 12 db hosszú műanyag csíkot és 36 db 
műanyag kártyát tartalmaz.
Korhatár: 5+ 
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SC12075 9 450 Ft
Így vagy úgy? Hogyan végződik a történet?
Történetek képekben kétféle befejezéssel.
A 12 színes történet a mindennapi eseményeket mutatja be, 
érdekes történeteket ír le. Minden sorozat két kártyával végződik 
(piros vagy kék). A kis elbeszélők a saját értelmezésükben mon-
dják el a történetet és maguk döntik el, hogyan fog végződni. A 
különleges készlet alkalmas a beszéd fejlesztésére, a csoportos 
vagy egyéni elbeszélés fejlesztésére. Lehetővé teszi a nyelvi 
adottságok fejlesztését, valamint a kép alapján történő elbeszé-
lést, nyomonkövetni a helyes időrendet, saját véleményt alkotni 
a megfigyelésünkről és érzékelésünkről.
Csomagolás: 12 történet, mindegyikben 5 és 7 db kártya, 
összesen: 72 kártya (9 x 9 cm), útmutató.
Korhatár: 4+

SC12080 9 200 Ft
Köszönöm, Kim
Kim mindig kész segíteni: mosni és főzni, bevásárolni 
és süteményt sütni, mosogatni és takarítani. Kim 
lehet fiú vagy lány, ami megkönnyíti a főhőssel való 
azonosulást. A gyerekek maguk választhatják meg 
a kártyák sorrendjét így alakítva a történet menetét. 
Értékes nevelési vonatkozással is rendelkezik, 
amely arra ösztönzi a gyerekeket, hogy átgondolják 
a saját tetteiket, és változtassanak rajtuk. A készlet: 
12 történetet tartalmaz, mindegyikben 3 és 8 kártya, 
összesen 70 színes kártya (9 x 9 cm), útmutató.
Korhatár: 4+

SC10255 9 450 Ft 
Legyünk merészek! - A félelmek legyőzése 
A képek tökéletesen leírják a gyerekek félelmeit. 
A gyerekek félnek a sötétben, vihartól, kis és nagy állatoktól. 
Meg kell tanulniuk kezelni és leküzdeniük a félelmeiket. 
A készlet hét történetet tartalmaz képekben, amelyek 
jellegzetes tárgyakat mutatnak be, amelyektől a gyerekek 
félnek. A játék bátorítja a gyerekeket, hogy beszéljenek 
a félelmeikről, - ez egy lényeges lépés a félelmek 
foldolgozásában. A történet kirakásánál két különleges 
kártyába botlunk. Az egyik a hősünk nézőpotját mutatja 
be a félelem tárgyáról - felhőben ábrázolt gondolatként. 
A másik kártyán „?!“ szerepel, ez jelzi, hogy Jo-nak ötlete 
van a probléma megoldását illetően. Tartalma: 7 történet, 
mindegyikben 8 és 14 kártya található, összesen 75 színes 
kártya (9 x 9 cm), útmutató.
Témakörök: sötét - kutya - nevetség tárgya - fogorvos - 
elszakadás - vihar - pók. 
Alkalmas nagycsoportosoknak, óvodásoknak és 
általános iskolák alsó tagozatos gyerekeinek, terápiás 
gyakorlatokhoz. 
Korhatár: 4+

SC12120 9 450 Ft
Találd ki a végét! - képtörténet
Hogyan folytatódhat a történet? 7 kitalált és 7 valós 
történet, melyek befejezésre várnak, így a gyerekeknek 
lehetőségük nyílik a történetet saját elképzelésük 
szerint alakítani és befejezni. A játékkal a gyerekek 
fejlesztik fantáziájukat és a verbális kommunikációt. 
A kérdések segíthetnek a gyerekeknek befejezni a 
történeteket. A csomag tartalma: 14 színes képes 
történet (mindegyik történet 4 - 6 individuális kártyát, 3 
kártyát szimbólumokkal tartalmaz, összesen 72 kártya 
9 x 9 cm. Korhatár: 4+ 
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SC12093  9 450 Ft 
Hogyan tehetem jóvá?
Történetek képekben az erkölcsi konfilitusokról a gyerekek mindennapjaiban. 
Melyik gyerek ne ismerné a lelkiismeret furdalást érzését, amikor elrontotta valakinek a tulajdonát? Az ötletes történetek ösztönzik a gyerekeket az olyan 
kérdésekre adott válaszok keresésére mint: Hogyan jussunk ki ebből a helyzetből, és hogyan állítsuk helyre az okozott károkat? Hogyan viselkedjek, ha valakit 
megsebesítettem vagy megbántottam? Elismerem a hibámat, vagy inkább titkolom? Hogyan kerüljük el a lelkiismeretfurdalást? Lehet orvosolni az igazságtalan-
ságot és ha igen, hogyan? Ilyen és ehhez hasonló történetek találhatók meg 9 kártyalapon. Minden történet úgy lett kialakítva, hogy bizonyos időben megállítható 
legyen - a pillanat amikor a lelkiismeret furdalás megjelenik. Ekkor a gyerekek aktívan keresik az adott probléma megoldását. A készletben több megoldásos 
kártya is szerepel (pl. elnézést kérni, kijavítani a kárt, megmosni a kezet, a hibát másra hárítani stb.). Minden gyerek maga választhatja ki, hogyan viselkedne az 
adott helyzetben, és erről csoportos beszélgetést indíthatunk. Témakörök: elvenni valakitől valamit kérdezés nélkül, valakit hamisan meggyanúsítani, megijeszteni 
valakit, kinevetni valakit, ellopni valamit a piacon, ellopni valamit az üzletből, valamit szándékosan elrontani, a szabályok megszegése, gondatlanságból elrontani 
valamit. Tartalom: 9 történet, történetenként 5 vagy 9 db kártyával, 16 kártya szimbólumokkal, összesen 74 színes kártya (9 x 9 cm), útmutató.
- Alkalmas nagycsoportosoknak, óvodásoknak és általános iskolák alsó tagozatos gyerekeinek, terápiás gyakorlatokhoz. 
Korhatár: 4+

SC12076 9 450 Ft
Problémák és megoldásuk 
A gyerekek minden nap számos konfliktust élnek át 
személyesen vagy szemtanúként. A szemléletes történetek 
az egyes bonyolult helyzeteket mutatják be, ahol a megoldás 
bármi lehet. Azzal, hogy a gyerekek a saját elképzelésük 
alapján választják ki a megoldás kártyáját, érdekes történeteket 
mondhatnak el, ami akár velük is megtörténhetett. A 
„problémák“ gondolatfolyamot indítanak el és beszélgetésre 
ösztönöznek. Megtanulhatják, hogy a különféle reakciók 
hogyan befolyásolják a történet végét, ezek lehetnek jók, de 
akár el is mélyíthetik a konfliktust. A készletet terápiás célokra 
vagy a helyes nevelésre való oktatásnál is fel lehet használni. 
Témakörök: veszélyes játék - érvelések - észrevétlennek lenni - 
erőszak - baleset! Csomagolás: 6 történet, összesen 75 színes 
kép (9 x 9 cm), útmutató.
Korhatár: 6+

SC12004 9 450 Ft
Mondjunk NEMET az erőszakra!
Történetek képekben az erőszak elleni védelemért
Az erőszak elleni történetek hősei az állatok éppúgy mint a mesékben és 
történetekben. Ez lehetőséget ad a távolságtartásra, amennyiben az ad-
ott téma közvetlenül érint bennünket. Ez a felállás megkönnyíti a mesék 
hőseivel való azonosulást, mivel a nem vagy a kor nem jelent akadályt.
Minden képsorozat más erőszakos szituációt jellemez, mellyel a gyerekek 
vagy fiatalok a mindennapi életben is találkozhatnak. A történetek vége 
jó és rossz befejezést is bemutatja. A készlet rendkívül ösztönzően hat a 
eszmecserére, lehetőséget ad a saját tapasztalatok kifejtésére és a saját 
viselkedési stratégia megválasztására. Csomagolás: 13 történet, történe-
tenként 4 vagy 7 kártyával, összesen 72 színes kártya (9 x9 cm), útmutató.
- minden korosztálynak, az emberi lét és a környezet, élettapaszta-
latok, nyelv.
Korhatár: 4+

SC12036 12 750 Ft
Történet az érzésekről
Az érzések kimutatása és róluk való beszélgetés.
Kivételes kártyasorozat az érzésekről. A rövid történetek 
mindennapi eseményeket írnak le, amelyek a részt-
vevőkben valamilyen érzéseket keltenek - a verseny-
ben a győztesek örömét, az elrepült kanári felett érzett 
szomorúságot, csodálatot és feszültséget a cirkuszi 
akrobata mutatványai közben, elkedvetlenedettséget, 
amikor egy kukacos almába harapunk, örömet a kórházi 
látogatáskor, irigységet a megnyert főnyeremény miatt 
és még sok más érzelmet. A történetek eredetiségét 
fokozza, hogy a történet kártyáján kívül minden törté-
nethez a hősünk vagy több hős részletes arckifejezése 
is megtalálható a csomagolásban. A történet így még 
erőteljesebb érzelmeket közvetít. Ezek a kivételes kár-
tyák segítik az érzelmek és a saját tapasztalatok 
megbeszélését, az összetartozás érzésének keltését. 
Csomagolás: 32 történet, történetenként 3 vagy 
7 db kártyával összesen 147 színes kártya (9 x 9 cm), 
útmutató.
Korhatár: 4+
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SC12074 9 450 Ft 
Egy nap FLO-val
A reggeli ébredéstől az esti lefekvésig. 
Ébredés - mosakodás - reggelizés - fogmosás, a nagyobb gyerekek reggeli 
készülődése. „Egy nap FLO-val“ képsorozat bemutatja az egész napi tevékeny-
ségeket a reggeli ébredéstől egész az esti lefekvésig. A színes képek beszélge-
tésre ösztönzik a gyerekeket és fejlesztik a szókincsüket. A gyerekek szívesen 
hasnonítják össze egy napjukat FLO napjával. A készlet szintén alkalmas első 
fogalmazások megírására a képek alapján. 
Tartalma: 11 történet 7 színes kártyával (9 x9 cm), útmutató.
 - alkalmas nagycsoportosoknak, iskolásoknak és logopédiai gyakorlatokhoz 
Korhatár: 4+

SC12055 9 450 Ft 
PEPI az óvodában 
Alapvető tevékenységek az óvodában. 
Egy nap az óvodában Pepivel az ismétlődő történeteket mutatja 
be rövid variálható sorrendben. A történetekben magáról 
mesél a mindennapi tevékenységeiről, felelősséget vállal 
és játékos formában fedezi fel a tanulás örömeit. Az egyes 
történetek közötti átmenet rendkívül finom. Tartalma: 24 történet 
mindegyikük 1 - 5 képpel, összesen 72 színes kártya (9 x 9 cm), 
útmutatóval. 
- nagycsoportosoknak, 
iskolásoknak 
és logopédiai gyakorlatokhoz
Korhatár: 3+

SC12110 9 200 Ft
Történetek a mindennapokból 
A gyerekek minen nap különféle eseteket élnek át, külön-
féle szituációkba kerülnek, melyeket meg kell oldaniuk. A 
készlet sorozata segítséget nyújt nekik, hogyan járjanak el az 
esetekben, hogyan viselkedjenek, segítik így a beilleszkedést. 
Minden történet olyan kártyát tartalmaz, melyen a főszereplők 
gondolatai vannak ábrázolva. A gyerekeknek lehetőségük van 
elgondolkodni Ők hogyan viselkednének az adott helyzet-
ben, hogyan döntenének. Minden korosztálynak alkalmas. A 
csomagolás 12 történetet tartalmaz, történetenként 5-7 kártyát, 
összesen 74 kártyát 9 x 9 cm-es méretben. 
Korhatár: 4+

SC12111 9 450 Ft
Hogyan kell helyesen viselkedni? 
A gyerekek nagycsoportos korban is kerülnek olyan helyzetbe, 
amikor fontos hogyan döntenek. Ezek lehetnek konfliktusok, 
problémák vagy életveszélyes helyzetek is akár. A készlet 18 kártyát 
tartalmaz különféle szituációkkal. Minden helyzethez 3 féle megoldás 
tartozik (összesen 72 kártya 9 x 9 cm-es méretekben). Némelyik 
válasz helyes és ellenkezőleg vannak helytelen válaszok is. Nagyon 
lényeges ezekről a szituációkról a gyerekekkel beszélgetni és hagyni 
őket dönteni, mit tennének az adott helyzetben. A készletben két 
speciális helyzet is megtalálható, amellyek a titoktartásról szólnak, 
hogy helyes vagy helytelen titkot tartani. A készlet segítségével a 
gyerekek megtanulják hogyan eljárni, helyesen dönteni és jobban 
figyelni magukra és környezetükre. 
- nagycsoportosoknak, általános iskola alsó tagozatos 
gyerekeinek, beszéd készség fejlesztésére, logopédiai 
gyakorlatokhoz Korhatár: 4+ 

SC12064 9 450 Ft
Mesés történetek - skatulya 1 
Jól ismert mesék bájos képeken ábrázolva 
Bárki néz ezekre a szépen megrajzolt képekre, 
azonnal a mese varázslatos világába kerül. 
Gyönyörűen, vízifestékkel megfestett képek 
a fontos cselekményeket ábrázolják, melynek 
alapján a gyerekek elmesélhetik vagy akár le is 
írhatják a mese történetét. Számos lehetőséget 
biztosítanak a történet bővítésére. Csomag 
tartalma: Piroska és a farkas - Hófehérek és 
a hét törpe - Csipkerózsika - Békakirály - Kis 
hableány - Csizmáskandúr. 6 mese, mindegyik 
mese 6-7 kártyával, összesen 72 kép 9 x 9 cm-
-es méretben, utasítás. 
Korhatár: 4+
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SC12073 9 450 Ft
Folyamatok és értelmük 
15 csodás történet sorozat a különféle történésekről, mellyel a 
gyerekek a nap folyamán találkozhatnak. Az eslő kártya mindig 
az alap felállás a következő kártyák pedig a logikus folytatás. 
A kártyák segítségével a gyerekek a jövőben képesek lesznek 
saját történeteik és tapasztalataik elmesélésére, fejleszti a 
beszédkészséget, logikus gondolkodást és bővíti a szókincset. 
Csomag tartalma: 15 történet 4 vagy 7 lépésben, összesen 
78 kártya kedves képpel (9 x 9 cm).
- nagycsoportosoknak, látás fejlesztéséhez, beszéd 
fejlesztéséhez, logopédiai gyakortalokhoz és terápiához 
Korhatár: 3+ 

MI31966 5 390 Ft
Folyamatok - Történetek 1
A kártyákon különböző aktivitások folyamata található. A gyerekek 
feladata a kártyák logikus sorbarendezése. A játék bővíti a szókincset, 
vizualitást és logikus gondolkodást. A csomaghoz tartozik állvány is 36 
kártyához. Méret: 36 x 45 x 55 cm.
Korhatár: 3+ 

MI31967 5 390 Ft
Folyamatok - Történetek 2
A kártyákon különböző aktivitások folyamata található. A gyerekek feladata 
a kártyák logikus sorbarendezése. A játék bővíti a szókincset, vizualitást és 
logikus gondolkodást. A csomaghoz tartozik állvány is 36 kártyához. 
Méret: 36 x 45 x 55 cm.
Korhatár: 3+ 

SC12119 9 170 Ft
Képes történetek - Melléknevek 
A képes történetek körbeírhatók a számtalan  
melléknév és ellentét segítségével. Mind a 18 
történet 4 kártyán került feltüntetésre.A történetek 
létrehozásával a gyermekek fejleszthetik 
a szókincset. A játék kiváló óvodásoknak, 
iskolásoknak ,speciális igényű gyermekek számára 
is,valamint remek logopédiai segédeszköz is.
A kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 5+ 

SC12116 9 170 Ft
Képes történetek - Igék
A képes történetek a mindennapi tevékenységek 
megnevezésére szolgálnak 72 ige 
felhasználásával.  A csomag 18 képes történetet 
tartalmaz, egyenként 4 kártyán. A játék kiváló 
óvodásoknak, iskolásoknak ,speciális igényű 
gyermekek számára is,valamint remek logopédiai 
segédeszköz is.A kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 5+ 

SC12115 9 170 Ft
Képes történetek - Elöljárók
Képes történetek, amelyekkel a gyerekek 
megtanulják az elöljárószavak jelentését és azok 
helyes mondatokba való foglalását. A csomag 18 
képes történetet tartalmaz, egyenként 4 kártyán. 
A játék kiváló óvodásoknak, iskolásoknak 
,speciális igényű gyermekek számára is,valamint 
remek logopédiai segédeszköz is.
A kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 5+ 
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AK30651  5 650 Ft 
Eseménysor 1 
1. nehézségi fokozat.
Kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 2+

AK30652  5 650 Ft 
Eseménysor 2 
2. nehézségi fokozat.
Kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 2+

AK30660 5 650 Ft
Gyártási folyamatok 1 
Kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+

AK30661  5 650 Ft 
Gyártási folyamatok 2
Kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+

ELLENŐRZÉS

NARANCS

ÁSVÁNYVÍZ

MÉZ

TEJ

KENYÉR

TOJÁS

SÓ

PARADICSOM

OLAJ

ELLENŐRZÉS 

Alap 
eseménysorok 

Rövid eseménysorok, melyek 
elsődleges célja a kronológiai 

sorrend megismertetése a 
gyerekekkel. Az időbeli sorrendbe 

helyezés segíti az „előtte és utánna“ 
fogalmának tudatosítását, így 

hozzájárul az értelmi fejlődéshez, 
idő fogalmának kialakításában 

különféle időtartamban 
és fázisokban.

Gyártási folyamatok
A képsorozatok a gyártási 

folyamatok vagy élelmiszerek 
előállításának leglényegesebb 

fázisait mutatják be. A játék 
ellenőrző funikcióval rendelkezik a 
kártyák szélén található 5 színes 
sávnak köszönhetően. A színek 
megyegyezése a képsor helyes 

sorrendjét jelenti.
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AK30641 5 990 Ft
Sorbarendezés gyakorlása Óriás képekben 
- A természet 
A nagy karton kártyák néhány lépésben mutatják be a gyerekek 
számára a fejlődés egyes szakaszait. A készlet 20 kártyát 
tartalmaz (6 sorozat 3 kártyájával, és plusz 2 kártyát képpel). 
A kártyák hátoldalán önellenőrző rendszer található. 
Mérete: 11,5 x 11,5 cm.
Korhatár: 2+ 

AK30642 5 990 Ft
Sorbarendezés gyakorlása Óriás képekben 
- Hogyan készült?
A nagy karton kártyák néhány lépésben mutatják be a 
gyerekek számára az egyes termékek gyártási folyamatát. 
A készlet 20 kártyát tartalmaz (5 sorozat 4 kártyájával). 
A kártyák hátoldalán önellenőrző rendszer található. 
Mérete: 11,5 x 11,5 cm.
Korhatár: 3+ 

AK20540 10 550 Ft
Előtte és utánna 
A játék 30 sorozatból áll, ami összesen 90 kép. Minden 
sorozat 3 képből áll. A játék 10 fő lapja hosszúkás kártya. 
Minden fő kártya 3 sorozat középső lapja, melyet a gyerekek 
mindkét oldalról a helyes kártyával egészítihetnek ki. 
A kártyák szélein 5 színes sáv található, ami az ellenőrzés 
céljára szolgál. 
Kártyák mérete: 7,5 x 7,5 cm. 
Középső, fő kártya mérete: 7,5 x 22,5 cm.
Korhatár: 3+ 

ellenőrzés

AK30750  10 250 Ft
Mókás történetek a házban
A készlet 70 illusztrált kártyát tartalmaz, amely 12 vicces 
történetet ábrázol a házban történt cselekményekről, valamint 
kártyák kérdőjellel ahová a gyerekek saját ötleteiket tölthetik 
be, és különféle befejezés alakítható ki a történetekhez. A játék 
fejleszti a leíró képességet, logikus gondolkodást és képzelőerőt, 
a folyékony szóbeli kifejezőképességet és idő fogalmának 
kialakulását. A játék tartalmát képzi a használati utasítás és 
ellenőrzési rendszer a kártyák hátoldalán. 
Kártyák mérete: 9 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

TÖRTÉNETEK A BESZÉDKÉSZSÉG 
FEJLESZTÉSÉRE
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

CD845004 6 790 Ft 
Élelmiszerek - fényképek
A 46 db kártya, 14 x 11 cm-es méretben különféle 
élelmiszereket ábrázolnak, amik lehetnek félkész termékek, 
vagy azonnal fogyasztható kész termékek. A játék kitűnő 
segédeszköz nyelvi gyakortalokhoz, szókincs bővítésére és 
az étkezési nehézségek megtárgyalásához. 
Korhatár: 4+

CD3115 6 150 Ft
Mi következik? 
Szórakoztató játék, mellyel a gyerekek 
megrtanulják az időrendi sorrendet és a 
képeket a történés ideje alapján sorba 
rakni. A játék a kisebb gyerekeknek is 
alkalmas. 
Az elemek egymáshoz csak a megfelelő 
sorrendbe passzolnak. A csomag 
14 három részes képsort tartalmaz. 
Mérete: 9 x 9 cm. Korhatár: 3+ 

SC12032 12 750 Ft 
VOCABULAR - szókincsfejlesztő
A képek és különböző történetek sorbarendezéshez 
és válogatáshoz, stb. tartalma: 180 kártya (11 x 11 
cm), a következő témakörökkel: állatok, ivás és evés, 
zöldség és gyümölcs, az iskolában, hol élnek az 
emberek, öltözködés, évszakok.
Korhatár:4+

AK30639 5 990 Ft
Folyamat - Napi rutin 
A csomagolás 20 valós fotót ábrázoló képet (11,5 x 11,5 cm) 
tartalmaz, amelyek a napi rutint és a nap folyamán végzett 
különböző tevékenységeket mutatják be. A gyerekek így 
megtanulják, hogyan osszák be a napjukat, ami nagyobb 
önállósághoz vezet, ezzel pedig az önbizalmuk is megnövekszik.
A csomag mérete: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Korhatár: 3+ 

CDD44045 27 990 Ft
Főnevek, igék és névutók
- fotó készlet
275 db képkártya, melyek különböző tevé-
kenységeket, tárgyakat ábrázol. Komunikáció 
és szókincs fejlesztő játék. 
A kártyák mérete: 11 x 14 cm.
Korhatár: 4+

NA332012 11 590 Ft
Szókincs fejlesztő játék 1 
A készlet 3 magasabb nehézségi szintű játékot tartalmaz, mely fejleszti a 
gyerekek beszédkészségét. Minden játékot 4 gyermek játszhat, összesen 12 
egyszerre. 
1. játék: Az otthonunk lottó - nevezzük meg a képen látható tárgyakat és 
helyezzük őket a megfelelő szobába. 
2. játék: Párosítás - válasszunk ki két megegyező kártyát és alkossunk mondatot. 
3. játék: Színek - illesszük össze a színeket a tárgyakkal és mondatok 
segítségével magyarázzuk el. Mindegyik játékhoz tartozik játékszabály, kártyák, 
figurák és dobókockák a játék fajtája szerint. 
A játék tábla mérete: 42 x 30 cm.
Korhatár: 3+
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AK20090 ANG 15 090 Ft
Képek - Angol nyelvű igék
A készlet 108 képet (7 x 7 cm) és 108 tevékenységet (7 x 3 cm) tartalmaz 
melyek megegyeznek az ábrákkal. Oktató szókincs fejlesztő játék. 
A cél, hogy a gyermekek kapcsolatba kerüljenek a képeken látható ábrák leírt formájá-
val. A kártyákon kód található, mellyel a megoldás helyességét ellenőrizhetjük. Amennyi-
ben helyesen párosítottuk az igét és az ábrát a kód egyezni fog.
Korhatár: 5+ 

to comb

to hug

to paintto cutto drink

to squeeze
to bite

to nail

to saw to readto read

to iron

to listento play

to sleep

Ellenőrzés

OT295 3 520 Ft
Angolul - Ellentétek a dínóval
Csomag tartalma:20 pár. A párokat 2 elem 
alkotja,amelyek egymás ellentétei.
A teljes puzzle mérete: 13,5 x 7 cm. 
Csomag mérete: 19 x 14 x 8 cm. 
Korhatár: 3+
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NA336991 16 090 Ft
Nyelvtani játék - alkossunk mondatokat
A készségfejlesztő játék segítségével a gyerekek különböző 
szituációk alapján próbálnak meg egyszerű mondatokat alkotni. 
A játék 4 képet ábrázoló táblákat, és a hozzájuk tartozó kártyákat 
tartalmazza. A gyerekek szóban leírják mit ábrázol a saját kártyájuk 
úgy, hogy a többiek előtt a kártya letakarva marad. A többiek a 
hallottak alapján próbálják kitalálni mit ábrázolhat az adott kártya 
és így kitölteni a táblát. Az útmutató segítségével más játékokat is 
játszhatunk.
Tartalma: 12 képtábla 25 x 10 cm (3 sorozat 4 képpel), 4 tartó 
állvány, 2 sorozat 48 kártyával (8,5 x 5,5 cm), táblatartó, útmutató.
Korhatár: 4+

BE22740 4 550 Ft
Találd ki, mire gondolok
A játék a szókincs bővítésére és a kognitív 
gondolkodásra helyezi a hangsúlyt. A 
megfelelő kérdésekkel, ki kell találnod, mire 
gondolok - mi rejtőzik a kártyán. A játék a 
barkóbázást szolgáló képekkel ellátott 40 db 
kártyát tartalmazza.
A csomag mérete: 18 x 11 x 3,5 cm.
Korhatár: 5+ 

BE11080 16 500 Ft
Mondd meg - Segítség a bajban
A játék hat helyzetet ábrázoló kártyát tartalmaz 
- tűz az óvodában, vész a medencében és a 
liftben, elsősegély biciklibalesetkor, soha ne menj 
el idegennel, találd meg a szüleidet a boltban. 
Minden helyzet történései 5 darab 15 x 15 
cm-es méretű kártyán játszódnak le. A gyerekek 
megtanulják, hogyan reagáljanak az adott 
helyzetben, hogyan segítsenek maguknak és a 
barátaiknak. A csomag mérete: 28 x 20 x 5 cm.
Korhatár: 4+ 

AD6427 2 990 Ft
Ne mondd!
A játék segít kombinálni az okokat 
és következményeket, fejleszti a 
történetmesélési képességet, tanítja a 
gyerekeket az érzelmek megnevezésére, 
fejleszti a megfigyelő képességet és a 
szókincset. A csomag 24 kártyát tartalmaz, 
amelyekből 6 történet és 6 négyrészes 
feladványt rakhatunk ki.
Csomag mérete: 27,5 x 18,5 cm.
Korhatár: 4+ 
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PX0370A 3 950 Ft
Mesélek neked anya
Fejlesztő játék, mely segítségével a gyerekek különböző 
történeteket alkothatnak a képkártyák segítségével. A kártyákat 
olyan logikai sorrendbe kell helyezni, hogy a történetnek legyen 
értelme. Ezután mindenki elmeséli a saját történetét. A játékkal 
fejlődik a beszédkészség és bővül a szókincs. 
A csomag 40 ábrát és útmutatót tartalmaz. Korhatár: 3+

PX0380A 3 790 Ft
Mesélek neked anya 2
Fejlesztő játék, mely segítségével a gyerekek különböző történeteket alkothatnak a 
képkártyák segítségével. A kártyákat olyan logikai sorrendbe kell helyezni, hogy a 
történetnek legyen értelme. Ezután mindenki elmeséli a saját történetét. A játékkal 
fejlődik a beszédkészség és bővül a szókincs. A csomag 20 kétoldalas kártyát,
40 ábrát és útmutatót tartalmaz. Korhatár: 3+

PI7709 6 850 Ft
Tik - tak BUM! - Junior
Gyors szójáték, mely fejleszti a kreativitást, 
spontaneitást és a szókincset. Kapcsold be 
a bombát, fedd fel a kártyát, mondj egy szót, 
mely a kártyán látható ábrához kapcsolódik 
és add tovább a ketyegő bombát a következő 
játékosnak. A kártyák leírása 4 nyelven van 
feltüntetve - szlovák, cseh, angol és német, így 
a játék idegennyelv tanulásához is alkalmas. 
Korhatár: 5+

MI31977 12 690 Ft
Betűszörny
Szórakoztató játék, amelyben a szörnyet betűkkel etetjük. 
A lemezeken betűk vannak, amelyek a szörny szájában 
fokozatosan szavakat képeznek. A játék fejleszti a 
kreativitást és a szókincset. A csomag tartalma: szörny, 
48 lemez betűkkel, 30 játékkártya és táska.
Méret: 50 x 30 cm. 
Korhatár: 3+

LR7021 4 900 Ft
Meséljünk a kockákkal 
Kiváló kifejezés és szókincsfejlesztő játék. A dobókocka 
segítségével a gyerekek különböző történeteket 
mesélhetnek el. Két kocka a főszereplőket határozza meg, 
kettő a történet helyét, kettő pedig a szituációt. A kockák 
habszivacsból készültek és különböző színűek. 
Méret: 4 x 4 x 4 cm. Korhatár: 6+ 
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AK20048 10 890 Ft
Kocka történetek - Meséljünk 
Mondat alkotó szókincsfejlesztő játék. A kockákon ismert mesék figurái 
láthatók, melyek alapján elmesélhetik a gyerekek a történeteket.
A csomag 15 kockát tartalmaz ábrákkal - összesen 90 ábra, melyek 
különböző szófajokba sorohatók - főnevek, igék, melléknevek, melyek 
segítik a történet elbeszélését. A csomag egy 6 klasszikus mesét 
tartalmazó CD-t is tartalmaz különböző nyelveken (magyar verziót is 
tartalmaz): A három kismalac, Babszem Jankó, 
A teknős és a nyúl, Csizmás kandúr, Hamupipőke és Pinokkió. 
Korhatár: 3+ 

tárgyak igékFőnevek melléknevek határozószók

AK30770 9 590 Ft
Kocka történetek - Meséljünk
Mondat alkotó szókincsfejlesztő játék. A játék 
lényege nem a győzelem, hanem a kockák 
alapján különböző történeteket kitalálni és 
elmesélni. A csomag tartalma 10 kocka 
ábrákkal - összesen 72 ábra.
Korhatár: 3+ 

SUTTUGÓ telefonok és fülhallgatók
Kiváló segédeszköz olvasáshoz és a helyes kiejtés gyakorlásához. A fülhallgatók segítségével a gyerekek tízszer jobban hallják mit 
mondanak, mivel a hang egyenesen a fülükben hallatszik minden zavaró hangot kiszűrve. Így könnyebben megjegyzik a hallottakat

és ez minőségi tanulást biztosít a számukra. 
A DUETT telefon párok számára lett kialakítva. Használata szintén javítja a tanulás minőségét, a helyes kiejtést és csökkenti

a zajt a tanteremben. Egyszerre két gyermek vagy egy gyermek és egy tanár használhatja, így minden zavaró tényezőt kizárva 
kommunkiálhatnak egymással. Használható különböző logopédiai gyakorlatoknál tanár és gyermek között,

vagy problémás kiejtés esetén.

RT90003 5 790 Ft
Fülhallgató - Suttogó 
- Junior tartozékkal
Mérete 3 és 12 éves kor 
közötti gyerekek számára 
alkalmas. A tartozéknak 
köszönhetően könnyen a fülre 
erősíthető, így a gyerekek 
mindkét keze szabad marad.
Méret: 18 x 14 x 6 cm.
Korhatár: 3+ RT90010 3 050 Ft

Fülhallgató Junior 
Mérete 3 és 12 éves kor közötti 
gyerekek számára alkalmas.
Méret: 18 x 4 x 4,5 cm.
Korahtár: 3+ 

EPL130188 1 350 Ft
Mikrofon visszhangal
Beszédfejlesztő mikrofon. A mikrofon 
segítségével a gyerekek visszahallják
ahogyan beszélnek. Méret: 20 x 6 cm.
Korhatár: 3+ 

VN84907 14 890 Ft
Hangrögzítő mikrofon 
A könnyen kezelhető mikrofon segítségével 
akár 2 órás hangfelvételeket is készíthetünk. 
A felvétel azonnal lejátszható a beépített 
hangszórónak köszönhetően vagy letölthető 
a számítógépbe USB kábelen keresztül. 
A mikorofon az USB kábelen keresztül 
feltölthető, 128 MB memória. A készlet 
tartalma: 3,5 mm konnektor fejhallgatóhoz.
Korhatár: 7+ 
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SC13160 43 220 Ft
Myotopia 
A 10 játékból álló beszéd- és orális motorikát fejlesztő készlet komplex segédeszközt jelent a nyelvi 
terápia napi szintű alkalmazása során. A játék variálhatósága garantálja, hogy a játékok sohasem 
válnak unalmassá. Az autók, méhecskék, békák, halacskák és más állatkák megismertetik a 
gyerekeket az orális motorikát fejlesztő hagyományos gyakorlatokkal. A gyerekek feladata, 
hogy a tüdejükbe beszívott levegő segítségével felszívják a zsetonokat a szalmaszál végére, 
és elhelyezzék azokat a játéktáblán. A további feladatok közé tartozik a könnyű tárgyak, pl. 
gyapjúlabdák, autócskák, pingpong labdák vagy műanyag békák áthelyezése az orális motorikát 
fejlesztő kártyákra, fújással vagy egyéb módokon fejleszteni a finommotorikát.
Minden játék célja a színek, alakzatok, mennyiségek osztályozása, a kéz-szem koordináció 
fejlesztése, az orális motorika edzése és az artikuláció javítása.  
A csomag tartalma: 5 játéktábla, 4 kocka (1x színes golyókkal, 1 x 1-6, 1 x 1-3, 1 x geometriai 
alakzatokkal), 5 zseton készlet (beleértve a beváltható zsetonokat is), 8 szívószál, 54 orális 
motorikát támogató kártya, 1 karton lép, 1 akvárium, 2 műanyag béka, 13 nagy, sárga zseton, 13 
kis, sárga zseton, 1 kis, műanyag autó, kis, gyapjúlabdák, 1 pingpong labda, golyók, 4 horgászbot.
A csomag mérete: 30,2 x 43,4 x 12,2 cm.
- óvodás és iskolaköteles korú gyerekek számára megfelelő a helyes artikuláció, a szókincs 
fejlesztésére, valamint logopédiai célokra alkalmas. 
Korhatár: 5+ 

GN2006 11 950 Ft
Lottó fújó 1
A Lottó fújó játék célja a légzéstechnika fejlesztése. Elősegíti a tudatosan kontrollált 
levegőadagolást, a pösze- és dadogásterápia során a fújógyakorlatok nélkülözhetetlenek a 
logopédusok tapasztalatai szerint. A játékkeretbe beleillesztjük a 3x3 képet tartalmazó táblát, 
a kezdő játékos elfújja a pingpong labdákat. Amikor a labda megáll valamelyik képnél, a 
játékos letakarhatja a képnek megfelelő figurát a saját tábláján. Az nyer aki először takarja le 
mind a 9 figurát. Kétféleképpen játszható 1 és 4 játékossal 3 éves kortól. Tartalma: kétrészből 
álló játékkeret 22 x 32 x 10 cm, 4 kétoldalas kártya ábrákkal, pingpong labda, 36 zseton és 
útmutató. Korhatár: 3+

GN2005 7 700 Ft
Logopédiai turbina
Logikai fejlesztő játék, mely során a tüdőben vissza-
tarthatjuk a levegőt. A turbinát egyszerű elindítani de 
annál nehezebb irányítani, hol álljon meg. Remek lé-
gzéstechnikafejlesztő játék. Beszédhibás gyermekek 
számára is ajánlott. Két játékos számára. 
Tartalma: 2 turbina ábrákkal és különböző nehézségi 
szintel. Korhatár: 4+

NO2802 12 490 Ft
Víziló logopédus
Szemléltető logopédiai játék. 
Víziló nyelve mozgatható az egyes 
betűk kiejtésének szemléltetésére. 
Bársonyosan puha frotté anyagból 
készült, párnaként is használható. 
Anyagának köszönhetően mosogépben 
is mosható. Méret: 33 cm. 
Korhatár: +1

Logopédiai babák
A bábok keze lába és nyelve is mozgatható. Tökéletes 
logopédiai segédeszköz. Méret: 40 x 20 cm.

 IM3722 Logopédiai baba, kislány  12 860 Ft
IM3721 Logopédiai baba, kisfiú  12 860 Ft

AK20030 8 950 Ft
Fújó játékok
4 különböző logopédiai játék foci ( próbáljuk meg a 
labdát a ellenfél kapujába fújni), kalózok (próbáljuk 
meg a labdát a hajóról a szigetre fújni), labirintus 
(fújjuk a labdát a labirintuson keresztül), vízi labirintus 
(fújjuk a labdát a vízzel teli labirintuson keresztül). A 
csomag tartalma: 8 labda átmérője 3 cm, 3 játéktábla, 
műanyag bőrönd. 
A játéktábla mérete: 31 x 22 x 5,5 cm.
Korhatár: 3+ 

V1201-2  1 290 Ft
Mágikus golyó
Fújás segítségével a kosár felett kell tartani 
a polisztirol golyókat.
Ki bírja tovább? Korhatár: 4+
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PR11700 3 250 Ft
MÜO Duello nyelvgyakorlatok
2 kártyajáték 32 kártyával, mindegyik játékos módon tornáztatja meg 
az izmokat, 15 szemléltetés száj és nyelv elhelyezésére beszéd 
közben. A gyakorlatot végző játékos minig egy következő kártyát kap. 
Korhatár: 4+

SC13009 9 990 Ft 
MIMIC - logopédiai játék, szájgyakorlatok
Motorikus és szájgyakorlatok
Arc, száj és nyelvizom gyakorlatok. A színes, szórakoztató kártyák ábrá-
zolják a legfontosabb logopédiai grimaszokat. Artikulációs problémákkal 
küzdő gyermekek számára kialakított vicces feladatok. A csomagban 
útmutató is található 10 különböző játékhoz, melyek egyénileg és 
csoportosan is játszhatók. Tartalma: 28 erős kartonból készült színes 
kártya (10 x 10 cm), módszertani útmutató.
Korhatár: 4+

SC12048 9 200 Ft
Nevezzük meg az érzéseket - képjáték
Sírás, harag, nevetés - az emberek különböző módon mutatják ki 
érzéseiket. Fiatalabb és idősebb emberek,nők és férfiak, lányok 
és fiúk különböző arckifejezések által mutatják meg éppen milyen 
hangulatban vannak. A készlet bemutatja az öröm, bánat, félelem 
a csodálkozás és unalom kifejezését. A jól kivehető arcok alapján, 
beszélhetünk saját érzéseinkről, utánozhatjuk és megérthetjük az 
együttérzés fogalmát. Kitűnő segédeszközzel gyakorolhatjuk a 
helyes viselkedést és terápiák során is használhatjuk. 
Tartalma: 70 színes kártya (9 x 9 cm), útmutató.
Korhatár: 4+

PR14801 3 250 Ft
Sammy - logopédiai quartett
Sammy nevű kislány logopédiai játékra hív minket, melynek lényege a hagyo-
mányos quartett kártyajátékon alapul. A 32 darabos kártya készlet különböző 
gyakorlatokat mutat be, nyelvi (zöld hátérrel - 20 gyakorlat) vagy száj (kék 
háttérrel - 12 gyakorlat). A gyakorlatok quartetteket alkotnak (mindegyik 4-es 
pár különböző színű kerettel van jelölve). Néhány gyakorlathoz szükségünk lesz 
segédeszközökre, ezért érdemes elő-készíteni: tollat, vattakorongot, sós ropit, 
szívószálat, spatulát, cukorkát (pl. pasztillák). A játék csak a kiválasztott quartet-
tel játszható, de logopédiai gyakorlatok bemutatásához is használható. A valódi 
gyermeket ábrázoló képeknek köszönhetően a gyerekek szívesen utánozzák 
le és végzik el a gyakorlatokat. Tartalma: 32 színes, laminált kártya 9 x 6 cm, 
mindez egy esztétikus, műanyag dobozban. 
Korhatár: 4+

AD4959 3 050 Ft
Memória - Érzelmek 
Klasszikus pexeszó játék, mellyel fejlesztjük a koncentráció képességet és 
az emlékező tehetséget. A kártyákat lefordítjuk és 2 kártya felemelésével 
keressük a párokat. A játékot az nyeri meg, aki a legtöbb párt gyűjti össze. 
A kártyák kemény kartonból készültek. A csomag tartalma: 48 kártya (24 
pár), méret: 7,5 x 7,5 cm. A csomag mérete: 18,5 x 28 x 3,5 cm. 
Korhatár: 4+ 

AK20020 12 850 Ft
Logopédiai kártyák 
Tanuljuk meg a szavakat helyesen kiejteni és helyesen artikulálni. 
A 33 oktató kártya segítségével a gyerekek szórakoztató módon 
tanulják meg, a nyelvük, fogaik, ajkuk helyes elhelyezését 
beszéd közben. A csomag tartalma: 33 db kétoldalas kártya, 
leírás, ragasztó lapok és műanyag borítékok. praktikus dobozba 
csomagolva. A kártyák mérete: 11,6 x 8,3 cm.
Korhatár: 3+

LR93247 9 450 Ft
Kilégzés,belégzés
- kártyák a helyes légzés gyakorlásához
A gyerekek körberajzolhatják az ujjaik segítségével a 
kártyákat és így a minták szerint gyakorolhatják a helyes 
kilégzést és belégzést. 3 kétoldalas táblát tartalmaz
2 mintával ellátva. Méret: 18 x 18 cm.
Korhatár: 3+ 
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SC12112 9 200 Ft
Nevezzük meg az érzelmeket
- képes játék 2 
Öröm, harag, kíváncsiság, szomorúság - mit látunk a 
gyerekek arcán? A kártyák segítségével a gyerekek 
beszélgethetnek az emberek érzelmeiről és arról, 
hogyan dolgozhatják fel őket. Tartalma: 75 színes kártya 
9 x 9 cm, útmutató. Korhatár: 4+ 

RY49591 20 850 Ft
Baba érzelmekkel
A tépőzár segítségével 16 különböző arckifejezést 
változtathatunk a baba arcán. Nyomjuk meg a testén 
található gombot és egy egész sor hangot hallunk majd, mely 
összefügg az érzelmekkel. A másik gomb megnyomásával 
megismételhetjük a kiválasztott hangot a helyes érzelemnél. 
Az éppen nem használt érzelmeket a baba köpenyére 
helyezhetjük. Méret: 38 cm. Korhatár: 3+

RY49592 4 450 Ft
Az érzelmek megnevezése
- fényképek 
A csomag 24 fényképet tartalmaz, mely 
különböző érzelmeket mutat be. A kártyák 
beszélgetésre ösztönzik a gyerekeket, hogy 
beszéljenek az érzésekről, mit fejeznek ki, 
ezáltal empátiát is tanulnak. Továbbá bővítik 
a szókincsüket és fejleszti a kommunikációs 
készségüket. Méret: 21 x 23,5 cm. 
Korhatár: 3+ 

RY33251 5 950 Ft
Érzelmek - levonók 
Ismerkedjünk meg a érzelmekkel az újra 
használható levonókkal. A gyerekek 8 
kártyával kombinálhatják a levonókat. A 
csomag 32 levonót tartalmaz, melyek újra 
használhatók (1 lap) és 8 kártya.
Méret: 14 x 19,5 cm.
Korhatár: 3+ 

AK20630 12 990 Ft
Hallgatás : érzelmek kifejezése 
A játék célja, az alapvető érzelmek megkülönböztetése.1-2 játékos 
számára alkalmas. A gyermekek meghallgatják az érzelmek 
kifejezéseit,majd a zsetonok segítségével hozzárendelik a kártyán 
szereplő megfelelő képekhez. A saját és a mások érzéseinek a 
megértése fontos lépés minden gyermek fejlődése szempontjából. A 
csomag tartalma: 12 db nagy kártya, 12db lap, 60 db piros zseton. Az 
egyes érzelmek hangfelvételei letölthetők az oldalunkról.
Nagy kártyák mérete: 16 x 16 cm.
Korhatár : 3+

LR6373 4 720 Ft
Ananász érzelmekkel
Az ananász segít a gyermekeknek 
megismerni és kifejezni az 
érzéseiket.30 elemet tartalmaz. 
Méret: 16 x 10 x 8 cm.
Korhatár: 3+ 
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AK20542 8 990 Ft 
Arcbeszéd
A játék lényege a 10 különböző rajzolt arckifejezéseket a valódi arcokat 
ábrázoló kártyákhoz párosítani. A játék 50 kártyát tartalmaz, melyek 
10 illusztrált kártyára oszthatók + 40 db valódi arcokat ábrázoló kártya. 
A kártya hátlapján leellenőrizhetjük a helyes megoldást. A csomaghoz 
tartozik még egy műanyag doboz oktató útmutatóval. Bőröndbe csoma-
golva. A kártyák mérete: 9 x 9 cm. Korhatár: 3+

MI45402 6 750 Ft
Érzelmek és Empátia 
A játék segít kifejezni magunkat, az 
érzelmek feldogozásában és építi 
az empátiát. A csomag tartalma: 24 
kártya, 18 zseton, 1 rulett, 1 nagyító 
és leírás.
Méret: 8 x 12 cm.
Korhatár: 3+ 

CD845020 6 790 Ft
Arckifejezések
45 fotó, melyek különböző arckifejezésű gyermekeket 
ábrázolnak. A gyakorlatok segítségével megtanuljuk 
megkülönböztetni az érzelmeket. Kiváló segédeszköz 
társalgás kialakításához, érzelmek kifejezéséhez és a 
szókincs bővítéséhez. Méret: 11 x 14 cm.
Korhatár: 3+ 

CD845001 6 790 Ft
Érzelmek - fotók
22 nagy kártya, melyek különböző arckifejezésű gyermekeket ábrázolnak. 
Kommunikáció és szókincsfejlesztő játék. A kártya mérete: 21 x 14 cm. 
Korhatár: 4+

AK20544 6 250 Ft
Puzzle készlet - Érzelmek 
A csomag tartalma: 10 db nagy puzzle különböző érzelmekkel és 
10 db kártya érzelmekkel. A gyerekek feladat helyesen kirakni a 
puzzle-t és hozzárendelni a megfelelő kártyát. Kiváló minőségű 
kartonból készült. Praktikus csomagba csomagolva.  
Méret: 15,6 x 15,6 cm.
Korhatár: 2+ 

ED90125 17 950 Ft
Rendeld hozzá a megfelelő érzelmet
A gyerekek megtanulják felismerni a különböző érzelmeket, és így elmesélhetik 
a  saját tapasztalataikat és történeteiket.Tartalma: játéktábla érzelmekkel, 
48 kártya különböző élethelyzetekkel, 8 kártya 8 alap érzelemmel. 
A box mérete: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Korhatár: 5+ 
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HK11323 16 990 Ft
Szőnyeg kirakó - Érzelmek
Anyaga: poliészter. A hátoldala csúszásgátlós. 
A készlet 15 darabot tartalmaz.
Egy darab mérete: 29 x 29 cm.

AK20546 7 250 Ft
Maxi nyomda - Érzelmek
A készlet 10 db érzelmeket ábrázoló nagy 
nyomdát tartalmaz. 
Méret: 4 x 3,5 cm.
Korhatár: 3+ 

HK13068 29 550 Ft
Szőnyeg - Érzelmek 
A szőnyeg használható különböző fejlesztő 
játékokhoz, az érzelmek és érzések 
megismeréséhez. Anyaga: 100 % poliamid. 
A szőnyeg hátoldala csúszásgátlós.
Méret: 200 x 200 cm.
Korhatár: 1+

EDF200600 30 550 Ft
Habszivacs ülőkék - Érzelmek
Az ülőkék használhatók pihenésre és különböző 
fejlesztő játékok során is, leginkább az érzelmek 
és érzések megismeréséhez. A készlet 6 db ülőkét 
tartalmaz. Az általunk kínált Érzelmek dobókocka 
(EDF200601) külön rendelhető. Átmérő: 30 cm.

EDF200601 18 050 Ft
Dobókocka - Érzelmek
Műbőrrel bevont habszivacs dobókocka. Különböző 
fejlesztő játékok során használható. Használható önállóan 
vagy az általunk kínált Érzelmek habszivacs ülőkékkel 
együtt (EDF200600).
Méret: 30 x 30 x 30 cm.
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AD5895 5 390 Ft
Mit szabad és mit nem?
Az oktató játék segítségével a gyerekek megtanulhatják, hogyan 
kell viselkedni egyes szituációkban. A kártyákon található ábrák 
különböző viselkedéseket mutatnak be, pl. az egyik képen a kislány 
a kutyus fülét húzza a másikon pedig szépen játszanak. A gyerekek 
feladata eldönteni melyik a helyes és melyik a helytelen viselkedés. 
A kártyák kemény kartonból készültek. A csomag tartalma: útmuta-
tó 3 játékohoz; 24 kártya 11,9 x 10,9 cm; 45 zseton.
A csomag mérete: 36,8 x 22 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

VN77968 30 590 Ft
Jelzőlámpa zajellenőrző
Kiváló segédeszköz, mely segít a zajt kellemes szinten tartani 
az osztályteremben. Ha a zajszint emelkedni kezd a zöld szín 
átvált sárgára, majd pirosra, hangjelzéssel vagy hangjelzés 
nélkül. A lámpát használhatjuk adapterrel (az adapter a csomag 
tartalmát képezi 2,40 m) vagy speciális elemmel, mely külön 
rendelhető. Biztonsági okokból a lámpa más akkumulátorral 
nem használható csak az erre alkalmas (VN74748) típusúval. A 
LED lámpák élettartama 100000 óra.  Méret: 14 x 44 x 11 cm.
Korhatár: 8+

VN74748 7 450 Ft
Akkumulátor zajellenőrző jelzőlámpához 
Speciális akkumulátor, mely nincs korlátozva semmilyen 
kábellel. Lehetővé teszi, hogy a lámpa akár 6 órán keresztül 
is működjön. A zajellenőrző jelzőlámpához másfajta 
akkumulátor nem használható. A lámpába helyezve tölthető, 
kábelen keresztül, mely a (VN77968) típusú lámpához 
tartozik. A jelzőlámpa oldalán található kijelző mutatja az 
akkumulátor állapotát. Az elem feszültsége és kapacitása 
4,8V - 2100mAh.

AK20801 5 550 Ft
Helyes viselkedés: Az iskolában
A játék segítségével a gyerekek megtanulhatják hogyan viselkedjenek társaikkal.
A csomag 17 kártyapárt tartalmaz, melyek különböző viselkedési formákat ábrázolnak.
A gyerekek feladata megállapítani mi helyes és mi nem. A kártyák hátoldalán leellenő-
rizhetjük a helyes megoldást. A csomag 34 kártyát tartalmaz. 
A kártya mérete: 9 x 9 cm. Vastagsága: 2,5 mm.
Korhatár: 3+

SC12118 9 450 Ft
Törődj másokkal! - képtörténetek 
Előzékenynek lenni magunkkal és másokkal szemben 
érdekes téma minden gyermek számára. Ebben a 
készletben olyan egyszerű képtörténeteket találunk, 
melyek minden gyermek számára ismerősek lehetnek 
pl. Mozgás, Egészséges életmód, Önmagunkkal és 
a másokkal való törődés, Betegségek, Balesetek, 
Halál, Speciális szükségletek (másság, integráció). 
A történetek fejlesztik a gyerekek kreativitását és 
kommunikációs készségét. A csomag tartalma: 18 
színes képtörténet (minden történet 4 individuális 
kártyából áll, összesen 72 kártya 9 x 9 cm.
Korhatár: 4+
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AK20811  8 590 Ft
Udvarias viselkedés
- egészség, szeretet és biztonság
A játék segítségével a gyerekek megtanulják az 
egészség, szeretet és biztonság értékét. Minden 
kártyán 4 különböző szítuáció van megjelenítve. 
A piros X-ek segítségével a gyerekek bejelölhetik, 
melyik viselkedési forma nem illik a képre, nem 
helyes. A kártyák hátoldalán leelenőrizhetjük a 
megoldás helyességét. A csomag 12 kártyát 
(15 x 15 cm) és 12 X-et tartalmaz.
Korhatár: 3+ 

AK20802  5 550 Ft
Helyes viselkedés: Otthon
A csomag 17 kártyapárt tartalmaz melyek 
különböző viselkedési formákat ábrázolnak. 
A gyerekek feladata megállapítani mi helyes és mi 
nem. A kártyák hátoldalán a szomorú és 
mosolygó arcok segítségével leellenőrizhetjük, 
hogy a viselkedésünk helyes-e vagy sem. 
Korhatár: 3+ 

ellenőrzés

NA332013 12 950 Ft
Helyes viselkedés az iskolában 
A játék lényege, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan 
kell helyesen viselkedni az iskolában. A kártyajáték 
segítségével a gyerekek megpróbálják leírni a helytelen 
viselkedést és megkeresik a helyes párját. Ha sikerül, 
akkor kapnak egy zsetont. Az a játékos győz, aki 5 zsetont 
gyűjt össze. A játéktábla mérete: 44 x 44 cm. 
Korhatár: 4+

AK20810  8 590 Ft
Udvarias viselkedés
- tolerancia és együttműködés
Az okatató játék kiváló segédeszköz a tolerancia és együttmű-
ködés megértéséhez. Minden kártyán 4 különböző szituáció van 
megjelenítve. A piros X-ek segítségével a gyerekek bejelölhetik, 
melyik viselkedési forma nem illik a képre, nem helyes. A kártyák 
hátoldalán leelenőrizhetjük a megoldás helyességét.
A csomag 12 kártyát (15 x 15 cm) és 12 X-et tartalmaz.
Korhatár: 3+ 

AK20800 5 550 Ft 
Helyes viselkedés: környezet
A játék segítségével a gyerekek megtanulják hogyan 
védjük környezetünket, mi helyes és mi nem. Tartalma 
17 kártya pár, melyek különböző viselkedési formát 
ábrázolnak. A kártyák hátoldalán leellenőrizhetjük a 
helyes megoldást. A csomag 34 kártyát tartalmaz. 
A kártyák mérete: 9 x 9 cm. Vastagsága: 2,5 mm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

AK20803 5 550 Ft
Elővigyázatosság
Asszociációs játék, mely egyszeű módon 
tanítja meg a gyereknek az elővigyázatossá-
got. A csomag tartalma: 17 feladatpár 
(34 minőségi kártya 9 x 9 cm), melyek a 
helyes és helytelen használatot és viselkedést 
mutatják be. A kártyák hátoldalán ellenőrző 
jelek találhatók. Bőröndbe 
csomagolva.
Korhatár: 3+

AK20840 6 290 Ft
Megfélemlítés megelőzése 
Oktató készlet 5 különböző megfélemlítés 
helyzettel, melyekkel a gyerekek is 
találkozhatnak. Mindegyik szituáció 4 
minőségi kártyán található. Tanítsuk meg a 
gyerekeket, hogyan kell helyesen viselkedni 
osztálytársainkhoz és barátainkhoz. Melyik 
viselkedési forma helytelen? Hogyan kerüljük 
el a megfélemlítést? Praktikus dobozba 
csomagolva. A kártya mérete: 11,5 x 11,5 cm.
Korhatár: 4+

Kiváló oktató 
segédeszköz 

problémamegoldó 
készség fejlesztéséhez!

AK20841 14 150 Ft
Képek - A zaklatás megelőzése
A tevékenység célja, hogy megismertesse a gyerekeket a zaklatás 
fogalmával, és a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. A készlet 6 
db, iskolai zaklatást ábrázoló képet tartalmaz. A képek könnyen 
tisztíthatóak és falra akaszthatóak.
Mérete: Ø 30 cm. Korhatár: 3+

Problémák megoldása 
Egy oktatói játék amely 7 rövid történetet 
tartalmaz , amelyek végén  két lehetőség áll a 
rendelkezésre - a helyes és a helytelen döntés. 
A gyermekek a játék segítségével szórakoztató 
módon tanulhatják meg  meghozni a helyes 
döntéseket, valamint a tetteik lehetséges 
következményeit. A csomag 30 db kártyát, 
kártyaállványt és praktikus dobozt tartalmaz. 
A különböző nyelvű történetek (SK, HU, PL, RO) 
letölthetők a weboldalunkról.
Kártya mérete: 13,5 x 16,5 cm.
Korhatár : 3+

AK20830 - Otthon    13 990 Ft
AK20831 - Az iskolában  13 990 Ft
AK20832 - Hazugság                13 990 Ft
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NA342276 12 990 Ft
Osztályozás - anyagok 
A játék segítségével a gyerekek megismerkednek a különböző 
anyagokkal. A rekeszekbe az instrukciókat tartalmazó feladatkártyák 
alapján kell szétosztani a lapokat. A csomag tartalma 60 kártya, 2 
doboz a válogatáshoz, 12 feladatkártya, 1 útmutató. A játék bővíthető 
a NA305162 típusú termékkel több gyermek számára. 
Méret: doboz: 27 x 12 cm, feladatkártya: 25,5 x 8,5 cm, 
kártya: 4,5 x 5,5 cm.
Korhatár: 4+

NA305162 4 990 Ft
Osztályozás - anyagok - kiegészítő 
Kiegészítő az (NA342276) osztályozás - anyagok 
típusú játékhoz, mely segítségével további 2 
gyermek kapcsolódhat be a játékba.
Tartalma: 2 doboz
Méret: 27 x 12 cm
Korhatár: 4+ 

NA379076 12 850 Ft
Tisztítsuk meg az erdőt 
A szórakoztató játék által a gyerekek jobban megértik a 
környezetvédelem fontosságát. Az erdő tisztítás során a 
gyerekek együtt dolgoznak, segítenek egymásnak, hogy 
minel hamarabb elérjék a céljukat és megtisztítsák az erdőt 
a szeméttől. A játéktábla mérete: 39 x 39 cm. 
Korhatár: 4+ 

Környezetvédelem
Az oktató játék 6 rövid történetet tartalmaz, melyek testvérekről szólnak, akik éppen azt tanulják, 
hogyan kell megóvni környezetüket. Ezzel a játékkal a gyerekek szórakoztató módon tanulják meg 
a környezetvédelem fontosságát pl. spórolni a vízzel, energiával, és újrahasznosítani a szemetet. 
A csomag tartalma 30 kártya, 5 db kártyaállvány  és egy praktikus doboz.Az egyes történetek 
különféle nyelveken (SK, HU , RO , PL )megtalálhatók és letölthetők a weboldalunkon. A kártya 
mérete: 13,5 x 16,5 cm. 
Korhatár: 4+

AK20820 - Spórolás a vízzel 11 990 Ft
AK20821 - Újrahasznosítás és energiatakarékosság 11 990 Ft
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Alátét osztályozáshoz
A kör alátét segítségével a gyerekek felfedezhetik 
önmagukat és a természethez fűződő viszonyukat.
Átmérő: 88 cm.

1. SB15000 - Egészséges étkezés 22 650 Ft
2. SB16000 - Újrahasznosítás 22 650 Ft

AK20552 8 990 Ft
Válogass és hasznosítsd újra! 
A játék segítségével a gyerekek megtanulják, hogyan kell 
különválogatni a hulladékot: organikus, műanyag, üveg, fém, papír, 
karton, elemek, stb. Ezáltal szokássá válik a hulladékválogatás, 
mellyel megóvhatjuk környezetünket és élővilágunkat. A csomagban 
találunk 5 gyűjtő kukát (kék, zöld, sárga, narancssárga és szürke) 
+ 35 különböző típusú hulladékot ábrázoló kártyát, különböző 
szimbólumokkal ellátott levonókat 
(a hulladék típusától függően), a levonókat a kukákra ragaszthatjuk 
(pl. az üveg levonó a zöld kukára való), okatató bőröndöt. Az 
ábrákkal ellátott dobókocka határozza meg a játék menetét. 
Különböző módon kihasználható fejlesztő játék.
Méret: gyűjtő kuka: 20 x 19 x 10 cm; kártya: 6,1 x 6,1 cm.
Korhatár: 3+

Tematikus kocka
a csomagban

AD6984 4 150 Ft
Ekohős 
A játékosok feladata különböző típusú hulladék gyűjtése a játéktábláról: 
pléhdobozok, régi újságok, flakonok, műanyag csomagolások. Az a nyertes, 
aki elsőként válogatja szét és dobja a helyes gyűjtőedénybe a hulladékokat. 
A játék fejleszti a környezettudatosságot, megtanítja a gyerekeket a 
hulladékosztályozásra, edzi a stratégiai gondolkodást. A csomag 22 elemet 
tartalmaz. Csomag mérete: 22 x 19,5 cm.
Korhatár: 3+ 
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