
530

ED90119

Ciclul de viață
preț: 295 lei
la pag. 684

BE25581

Orașul de 
echilibru
preț: 500 lei
la pag. 744

LR93399

Fracțiuni 
volumetrice 
curcubeu
preț: 130 lei
la pag. 665

BE22900

Balansoar 
echilibru - Șopârlă
preț: 125 lei
la pag. 549

BN70352

Joc de construcții din 
lemn - Castel
preț: 77,5 lei
la pag. 571

JA1011400

Doku - Mag
preț: 1135 lei
la pag. 567

BE18007

Trenuleț 
cu forme
preț: 150 lei
la pag. 536

Mai multe produse din această categorie 

puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Fondator al metodei Montessori a fost medicul italian Dr. Maria Montessori.
De-a lungul istoriei sale, pedagogia a revoluționat punctul de vedere al educației copiilor.
O serie de școli și grădinițe lucrează în întreaga lume pe baza principiilor cercetării sale.

Esența metodei Montessori este de a adapta mediul la nevoile individuale ale copilului, permițându-i să-și atingă 
potențialul maxim. Montessori este un spațiu liber și un loc unde toată lumea se bucură de posibilitatea de a face 

ceva.

Instrumentele Montessori sunt fabricate în principal din materiale naturale. Ajutoarele individuale sunt concepute 
astfel încât copilul să poată lucra cu ele în mod individual, iar rezultatul să poată fi constatat și să se verifice 

acuratețea acestuia.

Lucruri semnificative și jocuri cu ajutoare bazate pe claritate, aspect clar și personalizare
cu nevoile copiilor, își dezvoltă personalitatea, autonomia și astfel, responsabilitatea într-un mod non-violent.

MN0034P 72,9 lei
Cadru cu închidere - capse
Cadru din lemn cu bandă textilă și 
cusături în formă de capse. 
Dezvoltă abilitățile motorii fine,
imitând închiderea și deschiderea.
Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0027P 72,9 lei
Cadru cu închidere - nasturi mici 
Cadru din lemn cu bandă textilă și nasturi 
mici. Dezvoltă abilitățile motorii fine imitând 
închiderea și deschiderea hainelor.
Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0028P 72,9 lei
Cadru cu închidere - nasturi mari 
Cadru din lemn cu bandă textilă și nasturi 
mari. Dezvoltă abilitățile motorii fine imitând 
închiderea și deschiderea hainelor.
Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0035P 72,9 lei
Cadru cu închidere - fermoar
Cadru din lemn cu bandă textilă și fermoar. 
Dezvoltă abilitățile motorii fine imitând 
închiderea fermoarului.
Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0037P 72,9 lei
Cadru cu închidere - rucsac
Ramă din lemn cu bandă textilă și 
elemente specifice rucsacului. 
Dezvoltă abilitățile motorii fine imitând 
închiderea și deschiderea rucsacului. 
Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0029P 72,9 lei
Cadru cu închidere - fundiță
Cadru din lemn cu bandă textilă și fundiță. 
Dezvoltă abilitățile motorii fine imitând 
legatul fundițelor. Dimensiuni: 31 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Puzzle incastru
Puzzle din lemn care prezintă părțile 
individuale ale corpului animalelor și plantelor.
Incastrul din lemn este folosit drept șablon.
Dimensiuni: 20 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0179Z - Broască țestoasă 36 lei
MN0180Z - Peștișor 36 lei
MN0181Z - Cal 36 lei
MN0182Z - Broască 36 lei
MN0178Z - Pasăre 36 lei
MN0183B - Copac 36 lei

MN075HG 159 lei
Puzzle - harta Europei
Puzzle din lemn ce conține același număr de piese ca și numărul statelor 
din Europa, iar statele se deosebesc între ele prin culori. Prin vizionare și 
atingere, copiii încep să cunoască geografia. Mânerele fiecărui stat sunt 
construite special pentru ca punctul lor de prindere să se afle exact în locul 
unde este situată capitala statului. Dimensiuni: 57 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN074HG 159 lei
Puzzle - Harta lumii
Puzzle din lemn ce conține același număr de piese ca și numărul 
continentelor de pe pământ, care se deosebesc între ele prin 
culori. Prin vizionare și atingere, copiii încep să facă cunoștiință cu 
geografia. Dimensiuni: 57 x 45 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0260S 129 lei
Plăcuțe termice
Set de 6 perechi de plăci din diverse materiale (sticlă, 
marmură, lemn, plută, țesătură, metal). După aplicarea 
plăcuței pe încheietura mâinii, copiii formează perechi 
din plăci în funcție de temperatura lor. Dimensiune cutie: 
15,7 x 13 x 7,5 cm. Dimensiunea plăcii: 8 x 4 x 0,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0007S 250 lei
Plăci colorate 2 - Kit detaliat
Cutie complementară de culori ce conține 4 nuanțe 
asemănătoare pentru fiecare culoare.
Dimensiune cutie: 25 x 25 x 5 cm.
Dimensiunea plăcii: 6 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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MN0257S 705 lei
Triunghiuri de construcție 
- 5 seturi
Un ajutor senzorial care conține 5 seturi de 
triunghiuri din care pot fi compuse alte forme 
geometrice. 
Dimensiune: aproximativ 21 x 23 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0020S 190 lei
Suport cu șuruburi - varianta B
Setul include șuruburi cu cap rotund. Ajutor 
pentru copiii mici. Acesta susține dezvoltarea 
vizuală și tactilă. Șuruburile de diferite 
dimensiuni se înșurubează în găuri cu lățimi 
diferite. Dimensiune: 42 x 6 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0003S 115 lei
Suport cu șuruburi - varianta A
Suportul cu șuruburi este realizat din lemn masiv, 
în care sunt introduse șapte șuruburi metalice de 
dimensiuni diferite cu piulițe. Mărimea orificiilor 
individuale din suport variază, dar corespunde 
întotdeauna unui șurub particular. Astfel copilul va 
afla că trebuie să fie atent care șuruburi se potrivesc 
corect. 
Dimensiune: 30 x 8 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0284O 70 lei
Puzzle - Forme
Ajută la distingerea formelor și dezvoltarea 
abilităților motorii fine. Sarcina copiilor 
este să aranjeze formele în mod corect. 
Dimensiune: 22,5 x 22,5 x 2,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0026P 35 lei
Tablă cu bastonașe
Tabla + 12 bastonașe de aceeași 
dimensiune. Potrivit pentru antrenarea 
ținerii corecte a unui creion. 
Dimensiune: 12 x 12 x 4 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN00276G 280 lei
Lume cu steaguri
Setul conține 36 de steaguri. Folosind 
acest instrument, copilul învață poziția 
statelor lumii și forma steagului național. 
Manipularea steagului dezvoltă abilități 
motorii fine și coordonarea mână-ochi.
Dimensiune: 53 x 35 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN0079G 135 lei
Planetele - puzzle din lemn
Setul include șuruburi cu cap rotund. Ajutor 
pentru copiii mici. Susține dezvoltarea vizuală 
și tactilă. Șuruburile de diferite dimensiuni 
se înșurubează în găuri cu lățimi diferite. 
Dimensiune: 30 x 25 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MN00132M 159 lei
Jocul mărului
Un ajutor matematic și senzorial bun pentru 
antrenarea abilităților motorii fine și sarcinilor 
matematice precum adunare și scădere. 
Dimensiune: 46 x 32 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN70812 83 lei
Cerc - An
Cerc din 17 piese conform metodei 
Montessori, fabricat din MDF. Elementele 
din jurul Soarelui reprezintă anotimpurile. 
În cercul anual Montessori, alocarea culorii 
este determinată după cum urmează: 
iarnă (albastru), primăvară (verde), vară 
(galben), toamnă (roșu). Cele 12 segmente 
exterioare ale cercului reprezintă lunile. 
Vă recomandăm să pictați piesele MDF cu 
vopsele acrilice. Dimensiune: Ø 70 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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MN0228M 229 lei
Tavă inițială pentru 
materialul cu mărgele
Tava pentru introducerea în 
sistemul zecimal include:
- 1 x 1 mărgele + suport;
- 1 x tijă din zece mărgele; 
- 1 x 100 pătrat;
- 1 x  cubul de 1000.
Categoria de vârstă: 3+
 

MN0227M 93 lei
Mărgele colorate / pătrat 
Introducere în sistemul zecimal. Jucându-se 
cu aceste mărgele, copilul se pregătește 
treptat pentru adunare / scădere și înmulțire 
/ împărțire. Dimensiunile pătratului cel mai 
mare: 7,5 x 0,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0190M 339 lei
Tije roșii - albastre
Tijele roșii-albastre din lemn ajută la înțelegerea 
secvenței numerice, relația dintre număr și 
mulțime, baza adunării și scăderii. Dimensiune: 
2,5 x 2,5 x 10 cm - 2,5 x 2,5 x 100 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0189M 340 lei
Tabelul lui Seguinovy
Table din lemn cu ajutorul cărora copilul învață 
numerele de la 11 la 99. În același timp, învață și 
succesiunea numerelor. Un număr de unitate de 
la 1 la 9 este introdus în șablon.
Dimensiune: 25 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

MN0210M 88 lei
Cartonașe cu numere de la 1 la 9000 
Cartonșele se află într-o cutie din lemn și învață copiii să 
înțeleagă sistemul zecimal. Numerele de unități sunt în verde, 
zecimalele în albastru, sutele în roșu și miile în verde din nou.
Dimensiune: 18 x 13 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0010S 165 lei
Cutiuțe olfactive
Set de 6 perechi de doze din lemn pentru 
dezvoltarea mirosului. Capacul previne scăparea 
mirosului. Ambalajul este livrat fără umplere.
Dimensiunea tăvii: 20 x 12 x 2 cm. Doze de 
înălțime: 8 cm. Categoria de vârstă: 3+

MN097AL 435 lei
Forme din metal
2 seturi de forme albastre (cerc, elipsă, 
triunghi cu laturi rotunjite, patrulater, pătrat, 
dreptunghi, triunghi, trapez, pentagon) cu 
suport. Prin schițarea acestor forme, copiii 
se pregătesc pentru începerea scrierii.
Dimensiune: 60 x 16 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MN0015S 185 lei
Cilindrii de sunet
Set de 6 perechi de cilindrii din lemn ce scot 6 sunete 
diferite. Corectitudinea sunetelor poate fi verificată prin 
utilizarea cifrelor care se află sub role. Antrenament al 
senzațiilor auditive și a diferențelor de sunete.
Dimensiune cutie: 12 x 12 x 10 cm.
Înălțimea cilindrului: 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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BN88016 60 lei
Îmbracă familia urșilor 
Set de 72 de piese cu familia urșilor.
Dimensiune cutie: 32 x 14 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN88001 35 lei
Dulapul clovnului
32 de piese.
Dimensiune: 16,5 x 20,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOSO271 120 lei
Șoricei flexibili
2 șoricei flexibili și 8 seturi de îmbrăcăminte completă 
pentru fiecare ocazie. Prin îmbrăcarea șoriceilor, 
copiii își dezvoltă abilitățile motorii fine ale degetelor.
Dimensiune cutie: 26,5 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51557 115 lei
Să îmbrăcam păpuși !
Dulap pentru rochii cu 2 păpuși și 8 seturi 
de haine. Dimensiune: 10 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE18007 62 lei
Trenuleț cu forme 
Puzzle din lemn cu forme de diferite culori. 
Conține 18 piese.
Dimensiunea ambalajului: 42 x 18 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Tren din lemn cu cuburi
Lungimea trenului: 33,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55872 - roz 65 lei
GO55871 - albastru 65 lei

GO55959 100 lei
Trenuleț cu cuburi 
Conține 10 cuburi din lemn într-un vagon.
Dimensiuni: 32 x 12 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55881 93,5 lei
Trenuleț cu cuburi pentru inserare 
Tren din lemn cu 15 cuburi din lemn.
Dimensiuni: 36,5 x 7,2 x 9,1 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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WY91122 66,5 lei
Trenulețul colorat din lemn
Puzzle din lemn pentru dezvoltarea abilităților 
motorii fine, a logicii și imaginației. Conține 17 bucăți 
în diferite forme și culori. Dimensiune: 35 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Matrioșka
Jucării de pliere din lemn. Figura mare ascunde alte 3 figuri mai 
mici în interiorul său. Copiii își dezvoltă imaginația, gândirea 
logică și alte abilități. Dimensiuni: 10 x 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10619 - Familia pinguinilor 85 lei
LE10620 - Familia bufnițelor 85 lei
LE10621 - Familia urșilor 85 lei

LE10585 53 lei
Arce colorate
Jucărie colorată din lemn pentru dezvoltarea 
abilităților motorii fine ale mânuțelor. 
Formele și culorile vor fi învățate prin joacă. 
Părțile individual colorate sunt rezistente la apă.
Dimensiune: 16 x 9 x 3 cm. Categoria de vârstă: 1+

GO58586 41 lei
Mozaic din lemn - curcubeu
Pachetul conține 36 de piese.
Dimensiune: 15,5 x 15,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57572 135 lei
Mozaic Lumea 
Formelor - set 4 bucăți
1 mozaic conține 20 - 25 de piese.
Dimensiune: 16 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD10572 112 lei
Tren pentru construcție
Trenul colorat din lemn cu două vagoane conține 15 piese pe 
care le puteți asambla după propriile idei.
Dimensiuni: 45,5 x 12,5 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

BN80152 42,9 lei
Cuburi în cărucior 
Un cărucior din lemn în design natural, cu 
roți și cuburi colorate este echipamentul 
de bază al tuturor micilor constructori. 
Excelent pentru creativitate și abilități 
motorii. Pachetul conține 19 piese. 
Dimensiunea pachetului: 18 x 15.5 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DV22095 105 lei
Primul meu kit de 
construcție
Setul conține 17 buc. Cuburile 
antrenează în mod natural 
concentrația, răbdarea și dexteritatea. 
Dimensiuni: 14,5 x 9,5 x 14,5 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

GO58624 109 lei
Cuburi din lemn - curcubeu 
Conține 57 de cuburi din lemn de 
diferite forme.
Dimensiuni: 23,5 x 23,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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VN756622 92 lei
Cuburi sonore, 12 buc
Setul de cuburi sonore conține pătrate, dreptunghiuri și cercuri din lemn. 
Fiecare dintre ele este plin cu mărgele din lemn, astfel încât acestea să 
scoată diferite sunete atunci când se agită. Nu sunt necesare baterii. 
Categoria de vârstă: 1+

BN72438 77,5 lei
Introducere forme pe placă
Jocul de inserare din lemn antrenează abilitățile motorii fine, 
concentrarea, gândirea logică și, în același timp, familiarizează cu 
formele de bază și din ce se compun. Dimensiuni: 15,5 x 15 x 6,5 cm. 
Categoria de vârstă: 1,5+

MD10576 36,5 lei
Turnul curcubeului
Turnul colorat îi ajută pe copii să-și dezvolte 
abilitățile motorii fine.
Dimensiuni: 9 x 21,5 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MD10567 115 lei
Trei turnuri
Copiii fac cunoștință cu diferite forme, culori 
și își îmbunătățesc abilitățile motorii fine.
Dimensiuni: 28 x 20 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

BN82135 117 lei
Ciocănit - broasca țestoasă
Cu această jucărie, copiii sigur se vor distra. În 
plus, copiii își îmbunătățesc abilitățile motorii fine. 
Diametru: 18 cm. 
Dimensiune: 8 cm. 
Dimensiunea pachetului: 28 × 19 × 27 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

ED90104 120 lei
Sortarea formelor
Prin joc, copiii își vor exersa abilitățile motorii fine, 
recunoașterea culorilor și formelor. Include: suport din lemn 
(20,8 x 16,3 cm) și 12 forme din lemn în 3 culori. Dimensiunea 
pachetului: 31 x 23 x 6 cm 
Categoria de vârstă: 3+

WY90265 73 lei
Puzzle cu motor - 3D
Joc logic pentru cei mai mici, care ajută la 
dezvoltarea percepției spațiale și dezvoltă 
abilitățile motorii. Conține 12 piese.
Dimensiune: 20 x 20 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LE3386 130 lei
Joc logic cu cilindrii
Un joc în care copiii își dezvoltă abilitățile 
motorii și gândirea logică. Discurile individuale 
trebuie să fie plasate în ordinea corectă pentru 
a se potrivi cilindrilor colorați. Instrumentul 
și ajutorul sunt găurile colorate de pe role și 
numărul lor. Discurile sunt realizate din PAL 
gros de 1 cm.
Dimensiune: diametru 13 cm, înălțime 10 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

BE18002 85 lei
Puzzle Animale 
Puzzle-ul pentru cei mici conține 16 piese. 
Ajută la dezvoltarea abilităților motorii fine.
Dimensiunea ambalajului: 28 x 20 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 1+

D - RO - 1 Didakticke-2021-2022 - 41 Da PRINT.indd   538 26. 7. 2021   8:47:16



539
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT

DV22090 105 lei
Ordonare - Flori
Prin plasarea elementelor din lemn pe suport, copiii 
învață să recunoască formele, culorile și să numere 
de la 1 la 5. Jocul susține și dezvoltarea abilităților 
motorii fine. 
Dimensiune: 22,5 x 20,5 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

MD10379 75,5 lei
Forme de construcție 
Copiii fac cunoștință cu diferite forme, culori și își 
îmbunătățesc abilitățile motorii fine.
Toate piesele sunt confecționate din lemn.
Dimensiune: 33 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DV21531 125 lei
Turnul de numărare
Un joc ideal pentru a dezvolta 
abilitățile, coordonarea și relația cu 
numărarea. Pachetul conține 55 de 
piese. Dimensiune: 43 x 11 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ M

ai
 m

ul
te

 p
ro

du
se

 d
in

 a
ce

as
tă

 c
at

eg
or

ie
 p

ut
eț

i r
eg

ăs
i p

e 
sit

e-
ul

 n
os

tr
u 

w
w

w
.n

om
ila

nd
.r

o 
 /

  0
35

6 
63

0 
00

6

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO58941 41,9 lei
Cercuri si cifre magice
Copiii învață  să numere cercurile 
și să le sorteze după culori.
Dimensiune: 27 x 5 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LE3924 295 lei
Manipularea omizii, 12 bucăți
Pachetul conține 12 omizi de diferite culori. Produsul 
este un exercițiu ce dezvoltă abilitățiile motorii și este 
fabricat din lemn. Dimensiune: 15 x 4 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LE3405 95 lei
Piramidă cu cifre
Cunoștință jucăușă cu matematica. Inelele din lemn se pun pe cilindrul 
sub care se plasează 
placa cu cifra corespunzătoare.
Dimensiune: 41 x 10 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 5+

GO58927 69 lei
Forme si culori
Cu ajutorul stocării pieselor din lemn de diferite forme și a 
numărului de găuri de pe piedestal, copiii învață să recunoască 
formele, culorile și numărarea de la 1 la 5. 
Jocul sprijină, de asemenea, dezvoltarea abilităților motorii.
Dimensiune: 35 x 7,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Joc de sortare - Culori și forme
Jocul din lemn conține 12 piese pentru 
sortare în diferite culori.
Dimensiuni: 18 x 6 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO58465 - albastru 39 lei
GO58466 - roz 39 lei
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BE18004 75 lei
Incastru Animale 
Jocul de inserare din lemn conține 8 piese.
Dimensiunea ambalajului: 22 x 22 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Joc de inserare - forme
Joc de inserare din lemn cu 14 piese de 
diferite forme.
Dimensiuni: 16 x 16 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GO58464 - roz 72,5 lei
GO58463 - albastru 72,5 lei

GO58718 75 lei
Joc de inserare - Forme
Conține un cărucior pentru inserare din lemn 
și 4 forme colorate.
Dimensiuni: 20 x 14 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GO58681 70 lei
Joc de inserare cu ciocan
Joc unic de inserare din lemn, cu diferite 
forme și un ciocan pentru mai multă 
distracție.
Dimensiuni: 21 x 12 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Joc de inserare
Categoria de vârstă: 1+ 

GO58516 - Forme 1 (14,5 x 14,5 x 3 cm) 26,5 lei
GO58753 - Forme 2 (15 x 15 x 3,7 cm) 31,9 lei
GO58580 - Forme 3 (16 x 16 x 7,6 cm) 62,5 lei
GO58665 - Animale (16,5 x 16 x 9,5 cm) 66 lei
GO58668 - Vehicule (18 x 21 x 10,5 cm) 80,5 lei
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BE18015 129 lei
Construiește un turn
Puteți construi turnul în moduri diferite. Cu ajutorul acestui joc, copii pot învăța 
nu doar cum să sorteze ci să și recunoască formele, pentru a putea construi 3 
turnuri de dimensiuni diferite. Animăluțele safari colorate sunt un ajutor excelent 
pentru învățarea culorilor de bază. Această activitate susține motricitatea fină, 
percepția vizuală și abilitățile de cunoaștere. 
Pachetul conține 11 piese. 
Dimensiuni pachet: 28 x 20 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

VN56144 1590 lei
Set de 12 puzzle-uri din lemn
Set de 12 puzzle-uri realizate din lemn de fag 
în culoare naturală. În timpul jocului, copiii 
practică concentrarea, în timp ce comparând 
elemente individuale, ei învață să facă 
distincția între forme, dimensiuni și cantități. 
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO58659 39 lei
Cuburi colorate - ferma
Teme zâmbărețe în forma unei ferme. 
Pachetul conține 48 de cuburi. 
Mărimea pachetului: 30 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOWM034 51,5 lei
Culori și forme
Prin punerea elementelor din lemn cu decupaje de diferite 
forme pe cilindrii corespunzători de pe piedestal, copiii învață 
să recunoască formele și culorile.
Dimensiune: 24,5 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LE6575 95 lei
Cerc cu forme și culori
Pe placa de bază cu forme geometrice, trebuie amplasate 
elementele de culoare corespunzătoare. Jocul antrenează 
abilitățile motorii fine și percepția spațială. Dimensiune: 
diametru 25 cm, înălțime 2,2 cm. Categoria de vârstă: 2+
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MD10481 119 lei
Cuburi din lemn colorate 
Cuburi tradiționale din lemn în diferite forme,
dimensiuni și culori. Dimensiunea cuburilor
aproximativ 2,5 - 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN84204 49 lei
Cuburi în găleată, 50 buc 
Setul oferă copiilor distracție infinită prin 
construcție, învățând să recunoască dimensiunile 
și alte abilități spațiale și numerice. Găleata 
este folosită pentru depozitarea cuburilor și este 
prevăzută cu un mâner pentru o transportare 
ușoară. Pachetul conține 50 buc. Dimensiune: 15 
cm, Ø18 cm. Categoria de vârstă: 1+

BN84203 92,5 lei
Cuburi în găleată, 100 buc 
Setul oferă copiilor distracție infinită prin 
construcție, învățând să recunoască dimensiunile 
și alte abilități spațiale și numerice. Găleata 
este folosită pentru depozitarea cuburilor și este 
prevăzută cu un mâner pentru o transportare 
ușoară. Pachetul conține 100 buc. Dimensiune: 45 
x 2,3 x 27 cm. Categoria de vârstă: 1+

MI94051 120 lei
STEM - Turnuri
Setul este confecționat din lemn rezistent și certificat, care constă din 
elemente de diferite culori și forme geometrice. Include cărți cu șabloane 
pentru a ajuta copiii să descopere conceptele de bază precum este 
înălțimea, forma, culorile sau echilibrul. Acest joc ecologic susține 
gândirea logică. Pachetul conține 30 de piese și 16 cărți cu șabloane. 
Diametrul pieselor: 4,5 cm. Categoria de vârstă: 3

Cuburi din lemn, 50 buc
Lungime cilindru: 5 cm.
Dimensiune cub: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO58460 - roz  62,5 lei
GO58459 - albastru 62,5 lei

Cuburi din lemn în cărucior
Conține 20 de cuburi de diferite forme și culori.
Dimensiuni: 17 x 15 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO58458 - roz 75 lei
GO58457 - albastru 75 lei

GO58719 75 lei
Cuburi din lemn cu cărucior
Conține 20 de cuburi colorate de diverse forme.
Dimensiuni: 17 x 15 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO58558 60 lei
Cuburi din lemn cu cărucior
Conține 18 cuburi de diferite forme.
Dimensiuni: 16,8 x 15 x 5,3 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO58669 92,9 lei
Cuburi din lemn
Setul conține 100 de cuburi din lemn în diferite forme 
și culori. Construiți-vă propria împărăție colorată. 
Dimensiunea celui mai mare cub este de 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WY91842 85 lei
Cuburi cu litere și 
cifre în culori pastelate
Set de 60 de cuburi din lemn în culori pastelate. 
Cuburile pot servi ca ajutor didactic în învățarea 
numerelor și a literelor. Dimensiune: 3 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MD11900 100 lei
Cuburi din lemn cu litere
Set de 50 de cuburi din lemn cu litere,
numere și imagini. Cuburile pot servi ca
ajutor didactic în predarea numerelor și 
literelor.
Dimensiunea cubului: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

EPL120496 415 lei
Construiește lumea
Aceste 15 clădiri frumos colorate, care 
reprezintă diferitele stiluri arhitecturale 
ale caselor din întreaga lume, sunt ideale 
pentru jocul de rol și povestirea unor 
povești. Material: lemn de pin. 
Dimensiuni: cea mai mare clădire:
13 x 11 x 3 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

HW6005 172 lei
Set de construcții din lemn
Setul din lemn conține diferite forme, inclusiv 
pătrate, triunghiuri, trapeze, cilindri, cruci, scări și 
semicercuri. Piesele colorate sunt o modalitate 
excelentă de a-i învăța pe copii să distingă culori și 
forme. În plus, stimulează creativitatea și dezvoltă 
abilitățile motorii fine. Pachetul conține 100 buc. 
Trusa este realizată din lemn de fag de înaltă 
calitate, iar piesele sunt vopsite în culori potrivite 
pentru copii. Categoria de vârstă: 1+ 

BN84151 81,5 lei
Căsuță din cuburi
Puzzle realizat din cuburi colorate din lemn.
Conține o bază dreptunghiulară cu 3
bastonașe pe care se așează cele 26 de 
cuburi colorate. Dimensiuni: 22 x 22 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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GOTT050 79 lei
Satul meu
46 de bucăți într-o cutie 
fabricată din lemn masiv. 
Categoria de vârstă: 3+

LE7073 145 lei
Cuburi din lemn natural
Punga din pânză conține 
100 de cuburi din lemn.
Dimensiune: 9 x 3 x 1 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL120159 389 lei
Set senzorial de construcție - sclipici
Setul din lemn cu centru acrilic transparent in care există un lichid 
multicolor cu sclipici. În timpul jocului lichidul se revarsă și produce efecte 
frumoase. Pachetul conține 16 piese în 4 forme geometrice diferite.
Dimensiuni: triunghi 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; pătrat 6 x 6 cm; semicerc 13 x 
6,5 cm; dreptunghi 13 x 6 cm. Dimensiunea cadrului din lemn: 2,5 x 1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN41313 92,9 lei
Cuburi transparente colorate
Pachetul conține 36 de cuburi din plastic colorat (9 verzi,
9 galbene, 9 roșii și 9 albastre). Sunt ambalate într-o cutie 
de plastic. Dimensiunile cubului: 4 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO58537 72,5 lei
Cuburi din lemn, 30 buc 
Cuburi de construcții în nuanțe naturale.
Dimensiunea cubului: 3 x 3 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO58736 135 lei
Cuburi din lemn, 100 buc 
Cuburi de construcții în găleată.
Înălțimea blocului: 5 cm.
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LH726033 790 lei
Mega cuburi de spumă
Pachetul conține 32 de bucăți din spumă de 
dimensiuni diferite (de la 7 x 7 cm la 30 x 15 cm). 
Dimensiunea ambalajului: 46 x 23 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 1+

ED523111 1160 lei
Castel din spumă
Pentru construirea castelului mare puteți folosi 
290 de cuburi din spumă de culori deschise. 
Ambalat într-o pungă de plastic.
Dimensiunea sacului: 240 x 20 x 150 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Imens !

EPL2102068 415 lei
Cuburi moi - 68 buc.
Setul este format din cuburi din spumă 
EVA moale și sigură, în culoarea 
lemnului natural. Cuburile sunt ușoare și 
nu limitează creativitatea.
Dimensiunea celei mai mici bucăți:
4 x 4 x 4 cm.
Dimensiunea celei mai mari bucăți:
8 x 16 x 4 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

D - RO - 1 Didakticke-2021-2022 - 41 Da PRINT.indd   545 26. 7. 2021   8:47:56



546
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Pr

im
ii 

pa
și 

- F
or

m
e 

di
n 

le
m

n

TS10527EY 610 lei
Tablă din lemn TTS Muro 
Fixați tabla din lemn pe perete și atașați 
diverse ajutoare Muro. Astfel vă puteți crea 
un spațiu de manipulare universal. Panoul alb 
poate fi personalizat în funcție de specificul 
abilităților și activităților. Dimensiunea tablei 
este de 18 x 18 găuri rotunde. Piesele de 
asamblare și accesoriile nu sunt incluse. 
Fabricat din placaj, furnizat în întregime. 
Dimensiune: 77 x 77 x 8 cm.
Categorie de vârstă: 1+

TTS Muro
Set inovator din lemn TTS Muro, care se adaptează ușor intereselor copiilor, curiozităților și abilităților lor.

Copiii pot sorta diferite obiecte pe tablă și își vor îndrăgii rapid aceste zone interactive.
TTS Muro oferă o serie întreagă de posibilități de la deprinderea abilităților motrii fine până la sarcinile și experimentele cognitive. 

Dacă doriți să schimbați conținutul lecției, trebuie doar să alegeți un alt articol și să îl introduceți în locul destinat.

TS10557EY 420 lei
Roți dințate TTS Muro
Set de 8 angrenaje care pot fi rotite
și conectate. Copiilor le place să manevreze 
roțile vor observa cum se potrivesc împreună. 
Tabla nu este inclusă. Fabricat din lemn de 
stejar malaezian.
Categoriă de vârstă: 1+

TS10532EY 360 lei
Set pentru motricitate fină TTS Muro 
Setul dezvoltă coordonarea ochi-mână, abilitățile 
motrii fine în timp ce le permite copiilor să se distreze 
explorând. Setul conține 8 părți, care pot fii în diferite 
moduri manipulate, prin tragere, rotire și comutare. 
Tabla nu este inclusă în pachet. Fabricat din lemn de 
stejar malaezian. Categoria de vârstă: 1+

TS10533EY 350 lei
Sistem de canale TTS Muro
Puneți canalele în diferite poziții pe tablă
și vedeți dacă prin ruta creată poate trece 
o minge sau o mașină de jucărie. Setul 
conține 8 canale în 3 dimensiuni și 2 bile.
Fabricat din lemn de stejar malaezian.
Categorie de vârstă: 1+
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GO58717 86 lei
Nature figurine din lemn X, 48 buc
Cine reușește să pună cele mai multe figurine una peste 
alta? Setul conține 48 de figurine din lemn în formă de X
ambalate într-o cutie practică. Jocul încurajează 
creativitatea, abilitățile motorii fine, concentrarea și 
răbdarea. Pachetul conține piese cu nuanțe deschise și 
închise. Dimensiunea pieselor: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO58803 195 lei
Nature cuburi din lemn, 75 buc
Setul de cuburi din lemn vă permite să creați diferite
construcții din cuburi. Sunt confecționate din lemn masiv
și tratate cu ulei de alune. Furnizat într-o pungă practică de 
bumbac pentru o mai bună depozitare.
Dimensiunile celei mai mici piese: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Categorie de vârstă: 1+

Seria din lemn Nature
Toate produsele din colecția Nature sunt fabricate din materiale 100% naturale de cea mai bună calitate. Nuanțele mai întunecate 

de lemn pe unele produsele au fost realizate printr-un tratament termic ecologic special al lemnului. Vopselele au fost omise 
pentru a se păstra naturalețea lemnului. Lemnul nu conține nicio substanță chimică. Fabricat în Europa.

GO58563 139 lei
Nature blocuri de construcții, 200 buc
Jucarie creativă naturală! Pachetul conține 200 de cuburi din lemn de fag 
natural. Trusa aduce multă distracție constructorilor tineri. Vine cu peste 
100 de modele de clădiri. Jucărie sigură - potrivită și pentru persoanele 
bolnave de alergie. Dimensiunea plăcilor: 10,5 x 2,1 x 0,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO58532 130 lei
Nature cuburi de construcții - 4 mărimi, 200 buc
Cele 200 de piese din lemn asigură posibilități nelimitate de 
construcție. Copiii pot construi în funcție de propria imaginație sau au 
disponibilă o inspirație pentru a compune diverse obiecte. Cuburile 
sunt din lemn de fag natural. Vopselele au fost omise intenționat. 
Tonurile de maro închis au fost obținute prin tratarea termică specială 
a lemnului. Dimensiunile pieselor individuale:
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (75 buc).
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (35 buc).
5,25 x 2,1 x 0,7 cm (50 bucăți).
2,1 x 2,1 x 0,7 cm (40 buc).
Categoria de vârstă: 3+

TS10453EY 535 lei
Turn retractabil din lemn
Copiii se vor distra introducând obiecte frumos conturate
în turn. Introduceți bețele în turn și prindeți cu ajutorul lor 
diferite obiecte. Un joc plin de descoperiri și experimente. 
Jocul conține 6 forme geometrice și 5 bețișoare. Fabricat din 
placaj. Dimensiunea turnului: 19 x 32 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 1+

TS10446EY 295 lei
Turn de înșurubat din lemn
Copiii pot înșuruba pe băț diferite piese 
și pot mișca cu ele în sus și în jos. Prin 
manipularea lor, copii își dezvoltă abilitățile 
motrii fine și coordonarea mână-ochi. Frumos 
lucrată, această jucărie va atrage copiii 
indiferent de nivelul abilităților și cunoștințelor 
lor. Dimensiune: 15 x 28 x 15 cm.
Categoriă de vârstă: 1+
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GO58554 77 lei
Turn din lemn - ferma
Turnul conține 6 cuburi de mărimi 
diferite. După finalizarea jocului, pot 
fi pliate împreună. Dimensiunile celui 
mai mare cub: 14 x 14 x 14 cm.
Înălțimea turnului: 57,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

LE10627 92 lei
Turnul ABC
Cuburi din lemn cu deschidere în care formele trebuie 
să fie corect încorporate, pe fiecare cub sunt numere 
colorate care trebuie scoase în ordinea corectă. Copiii 
fac cunoștință cu diferite forme, culori, numere și își 
dezvoltă abilitățile motorii fine. 
Dimensiune: 12 x 12 x 36 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MD13576 122 lei
Turn din cuburi cu mașinuțe 
Turnul este alcătuit din 6 cuburi care servesc ca 
și garaje pentru mașini. Cuburile sunt fabricate 
din carton solid, mașinile sunt din lemn (6 bucăți). 
Dimensiunea turnului: 39,5 x 16 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT52599 39 lei
Turn - animăluțe
Turnul din plastic atinge o înălțime de 73 cm. 
Se compune din 11 bucăți. Când jocul se 
termină, toate piesele se pun în găleată. 
Înălțimea găleții: 13 cm. 
Diametrul găleții: 13,7 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GOHS530 50,5 lei
Turn II
Conține 51 de bucăți din lemn. 
Dimensiunile turnului: 7,5 x 25,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

GO56820 50,5 lei
Turnul curcubeu 
Pachetul conține 48 de cuburi colorate din 
lemn care trebuie asamblate și demontate 
fără să cadă turnul. Conține 48 de cuburi.
Dimensiuni: 7,5 x 7,5 x 24 cm.
Categoria de vârstă: 4+

GO58676 89 lei
Turn de manipulare - Curcubeu 
Turnul conține 6 cuburi din fetru care pot fi 
introduse unul în celălalt pentru o depozitare 
mai ușoară.
Înălțimea turnului: 62 cm.
Categoria de vârstă: 1+ 
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LU02757J 145 lei
Echilibrul acrobaților
Un joc pentru 2-8 jucători. Ajută la dezvoltarea 
abilităților motorii. Pachetul conține 20 de discuri 
din carton, 57 de figurine din lemn și 3 cuburi.
Dimensiune: 10,5 x 10,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VN758710 149 lei
Joc de echilibru - înghețată
2 cornete de înghețată și 12 cupe de gheață 
pentru antrenarea echilibrului. Activitatea 
susține concentrarea și coordonarea. 
Dimensiuni: cupa de gheață: diametru 5,5 
cm, înălțime: 5,5 cm, cornet: diametru 6,5 
cm, înălțime: 11 cm, material: spumă. 
Categoria de vârstă: 3+

DV212551 60 lei
Joc de echilibru - Fructe
Dezvoltă abilitățile motorii fine, concentrarea și răbdarea. Jucătorii 
pun alternativ piesele colorate pe castron astfel încât să nu cadă. 
Câștigă cel care poate plasa ultima piesă în siguranță. Toate 
piesele sunt din lemn. În total conține 13 piese.
Dimensiune: 18 x 16,2 x 2 cm. Categoria de vârstă: 2+

LE3360 55 lei
Echilibrul navei
Jocul distractiv antrenează răbdarea și dezvoltă abilitățile 
motorii fine. Obiectul jocului este de a plasa o figură pe leagăn 
cu simbolul pe care jucătorul îl găsește cu ajutorul zarului, și în 
așa fel încât leagănul să rămână în echilibru, iar piesele de joc 
să nu cadă. Dimensiune: cca 18 x 10 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 4+

GO56929 112 lei
Echilibrul scaunelor
Setul conține 24 de bucăți.
Înălțimea scaunului: 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE22900 125 lei
Balansoar echilibru - Șopârlă 
Pachetul conține un balansoar (2 piese), 18 șopârle 
în 6 culori și un zar.
Dimensiunea ambalajului: 31,5 x 22,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+

GO56795 46,5 lei
Turnul de echilibru
Creați un turn din cuburi, astfel încât să nu cadă. 
Este inclusă și placa de joc, în funcție de care 
puteți aranja cuburile individuale. Conține 36 de 
piese. Diametru: 8 cm.
Categoria de vârstă: 5+

GO58683 60 lei
Puzzle de echilibru - Pinguini 
Conține 18 pinguini.
Dimensiuni: 4 x 1,5 x 4,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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LE8185   45 lei
Prinde propriul peștișor
Prindeți cu ajutorul undiței peștele 
din puzzle-ul cu peștișori.
Dimensiune puzzle: 30 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD13778 60 lei
Pescuitul magnetic
Pe un suport din lemn sunt puse animalele 
marine care au un magnet atașat pe ele. 
Încercați să prindeți animalele cu ajutorul 
undiței. Dimensiune: 30,5 x 23 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD13777 60 lei
Set magnetic de remorcare
Pe un suport din lemn sunt puse mașinuțele 
care au un magnet atașat pe ele. Încercați să 
le prindeți pe toate cu ajutorul magnetului.
Dimensiune: 30,5 x 23 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD13779 60 lei
Vânătoare magnetică de insecte
Pe un suport din lemn sunt puse animale 
de luncă care au un magnet atașat pe ele. 
Încercați să le prindeți cu ajutorul magnetului.
Dimensiune: 30,5 x 23 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE8550 120 lei
Activități motrice 3 în 1 
Jocuri din lemn cu mai multe teme. Acesta conține o 
undiță magnetică cu ajutorul căreia copiii pot prinde 
animalele marine. Iazul și ferma includ animale 
pentru înșirare. Florile și fluturii se pot roti și astfel 
dezvoltă abilitățile motorii ale copiilor. Jocul este ușor 
transportabil. Dimensiuni: 19 x 18 x 0,5 cm.
Categoria de vârstă: 6+

GN2175 103 lei 
Undiță magnetică
Undița are la capăt un cârlig magnetic pe 
care se pot prinde obiecte din metal. Datorită 
formei cârligului, undițele pot fi folosite pentru 
a prinde obiecte cu mâner. 
Fabricat din plastic solid și cauciuc.
Lungime: 90 cm, 1 buc.
Categoria de vârstă: 2+

GN2176 294 lei 
Peștișorii cu secrete
Peștișorii sunt potriviți nu numai pentru joacă, dar 
și pentru predare (ajutor didactic). În peștișori se 
pot pune mai multe obiecte de dimensiuni mici, 
care ajută copiii să-și amintească ce este ascuns 
în ei. Se pot pune și dulciuri, iar cine este cel mai 
harnic și prinde peștele poate mânca ceea ce 
găsește în el. Sunt fabricate din cauciuc spumos 
roșu. Inelele portocalii sunt metalice, astfel ele se 
pot atașa de undița magnetică (GN2175). 
Ambalajul conține 5 peștișori de dimensiunea: 
15 x 9 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO56782 93 lei
Să salvăm oceanul
Prinde din apă tot ceea ce poluează oceanul. 
Jocul magnetic dezvoltă abilitățile motorii 
și promovează conștientizarea protecției 
mediului înconjurător. Conține 16 piese.
Diametru: 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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LE1793 125 lei
Pistă Dino
Joc preferat - 4 mașini colorate se întrec 
pe o pistă frumoasă, plină de culori.
Dimensiune: 27 x 39 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PP6535 91 lei
Toboganul cu biluțe Basic
Toboganul colorat cu biluțe vă permite să vă asamblați o pistă 
conform propriei voastre imaginații. Apoi trebuie doar să dați 
drumul biluței și să urmăriți ce se întâmplă. Jocul îi învață pe 
copii legile fizicii de bază a gravitației și mecanicii. Pachetul 
conține 45 de piese. Mărimea pachetului: 34 x 29 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MI97282 90 lei
Tobogan cu bile
Prin lansarea celor 4 bile din vârful 
toboganului, copilul își dezvoltă orientarea 
spațială. Folosirea unui ciocan cu sunete îi 
ajută pe copii să înțeleagă „cauza și efectul” 
într-un mod distractiv. Setul conține 4 bile, 1 
ciocan cu sunete și 1 tobogan. 
Dimensiune: 25 x 34 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

MI94106 118 lei
Pistă cu bile
Bilele se răsucesc în jurul circumferinței 
cu o viteză lentă și controlată, permițând 
copiilor să-și antreneze concentrarea și 
să-și dezvolte abilitățile de observare. Jocul 
dezvoltă abilitățile motorii, percepția spațială 
și înțelegerea „cauzei și efectului”. În pachet 
1 pistă de bile și 2 bile colorate. 
Înălțime: 36 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

GO53819 109 lei
Pistă cu biluțe
O pistă specială cu care nu veți pierde 
niciuna din cele 6 bile. Bila o plasați la 
începutul pistei cu ajutorul degetului.
Dimensiuni: 30 x 9,5 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

GO53804 265 lei
Pistă de bile cu xilofon 
Pistă din lemn cu bile, care funcționează ca 
un xilofon. De fiecare dată după eliberarea 
bilei, copiii vor aștepta cu nerăbdare 
experiența muzicală unică.
Dimensiuni: 57 x 44,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

GO53896 145 lei
Castel cu pistă de bile
Un set de construcție unic cu care să creați 
diverse castele și piste pentru bile.
Conține 79 de piese.
Categoria de vârstă: 3+

LR4105EI 165 lei
Construiește-ți o pistă pentru bile 
Creați diferite piste pentru bile după cartonașele 
model sau după propria imaginație. Conține: 2 
suporturi pentru blatul de lucru, 20 de șuruburi, 
15 șine de diferite forme, bormașină, blat de lucru 
și 10 cartonașe cu modele. Bormașina necesită 3 
baterii AAA (nu sunt incluse în pachet).
Dimensiunea blatului: 30 x 25 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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EDF051 495 lei
Turnul manipulator
Ajută la învățarea multor lucruri pe care copiii le folosesc atunci când 
se îmbracă. Pe turn puteți găsi șnururi, fermoare, nasturi clasici.
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune: 35 x 54 cm (L x Î).

IM3607 100 lei 
Cub mic manipulator
Un cub textil colorat ce îi învață pe copiii 
mici sarcinile de bază pe care le au copiii 
atunci când se îmbracă. În același timp, ei 
descoperă în interior un cub pentru joacă. 
Dimensiunea este ideală pentru mâinile 
copiilor și imită dimensiunea reală a 
nasturilor, cataramelor sau a fermoarelor.
Dimensiune: 13 x 13 x 13 cm.

NA375108 239 lei
Băiatul închizător
Păpușa mare ajută copilul să își dezvolte abilitățile motorii fine. 
Îmbrăcămintea are sisteme de închidere diferite (nasturi, șnururi, fer-
moar, 3 tipuri de catarame și bretele). Păpușa-băiat are 3 articole de 
îmbrăcăminte: o cămașă, un costum și un sacou. Corpul este fabricat 
din țesătură moale din catifea. 
Lungimea păpușii: 62 cm.
Categoria de vârstă: 3+

IM3506 115 lei
Căsuța manipulatoare
Casa poate fi folosită pentru exer-
sarea abilităților de manipulare pe 
care copiii le folosesc atunci când 
se îmbracă, învățând să folosească 
nasturii, fermoarele și legatul 
șireturilor.
Dimensiune: 45 x 56 cm.

WY90017 32 lei
Joc înșiretare - Fetița
Un joc ce dezvoltă abilitățile motorii 
fine a copiilor. Fabricat din lemn. 
Dimensiune: 18 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WY90018 32 lei
Joc înșiretare - Băiatul
Un joc ce dezvoltă abilitățile motorii 
fine a copiilor. Fabricat din lemn.
Dimensiune: 18 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DE14212 85 lei
Cusutul pentru cei mici
Pachetul conține două șabloane din 
carton tare, un set de șnururi și 
modele din lemn pentru cusut.
Categoria de vârstă: 3+
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AK52312 139 lei
Joc înșiretare - Profesie
Joc ce dezvoltă abilitățile motorii fine și 
concentrarea. Conține 24 de piese din 
lemn și 8 șnururi colorate.
Dimensiunile celei mai mari piese:
11 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90103 120 lei
Înșiretare conform șablonului
Înșiretează șireturile după modelul de pe plăcile din lemn sau 
folosește o placă goală și creează o imagine în funcție de 
propria imaginație. Include: 4 plăci de lemn pentru înșiretare 
(16,5 x 15,5 cm) și 12 șireturi în 4 culori. 
Dimensiunea pachetului: 23 x 21 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

GO58784 36,9 lei
Pantof pentru antrenament
- legatul șireturilor
Un pantof din lemn cu șireturi, care îi va ajuta pe 
copii să învețe să lege șireturile. Ajutor foarte bun 
pentru dezvoltarea abilităților motorii de care copii 
au nevoie.
Dimensiune: 16,5 x 10,3 x 7,1 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Înșiretare din spumă
Setul de înșiretare din spumă afișează diverse forme colorate, prin care 
copiii trec șireturile colorate, antrenându-și astfel abilitățile motorii fine, 
răbdarea și concentrarea. Ei pot utiliza același șiret colorat sau un șiret de 
culoare diferită. Pachetul conține 10 șireturi. Grosimea plăcii: 1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

HK00446 - Forme 93 lei
HK00427 - Drumuri 93 lei

GO58686 36,5 lei
Înșiretare - Animale 
Include 3 plăci pentru înșiretare (12 x 6 cm)
și 6 șireturi colorate.
Categoria de vârstă: 3+

GO58679 36,5 lei
Înșiretare - Modele 
Include 3 plăci pentru înșiretare (12 x 6 cm) și 
7 șireturi colorate.
Categoria de vârstă: 3+
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VN85494 54 lei
Înșiretare - Forme din lemn
Set format din 7 forme înșiretate, colorate 
și 7 șnururi într-o cutie din lemn cu capac.
Dimensiunile cutiei: 16 x 20 x 4,5 cm. 
Lungimea șnurului: 130 cm. 
Dimensiunea formelor: până la 13 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI31867 65 lei
Înșiretare - 123 ABC cu sarcini
Un ajutor didactic pentru a distinge numerele și 
literele, în timpul căruia copii își dezvoltă abilitățile 
motorii fine. Pachetul conține 10 numere (0 - 9), 27 
litere din alfabetul mare, 10 șnururi colorate pentru 
înșiretare și 2 broșuri cu sarcini. Totul este ambalat 
într-un cufăr practic. Înălțime: 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY2143 25 lei
Nasturi Maxi
Nasturii sunt dimensionați 
pentru mâinile copiilor mici. 
Pachetul conține 30 de nasturi 
în 8 forme de 
culori strălucitoare.
Dimensiune: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN41251 133 lei
Mărgele mari
Mărgelele susțin o gamă largă de abilități - 
percepția motorie, cognitivă și vizuală. 
Cutia portabil conține 90 de mărgele și 7 
șnururi pentru înșirare.
Dimensiune: cca 3,5 cm; lungime 90 cm.
Categoria de vârstă: 1.5+

MI31752 127 lei
Forme pentru înșirare
Un ajutor didactic care dezvoltă viziunea, 
coordonarea și recunoașterea culorilor și 
formelor. Pachetul include: set de ghiduri - cărți 
de lucru, 100 de forme cu dimensiunea de 2,5 
cm și 10 bucăți de șireturi de 1 m lungime.
Categoria de vârstă: 3+

MI31771 10,8 lei
Set de 10 șireturi
Șireturi rezistente de 1 m lungime de culori deschise. 
Ambele capete ale șiretului sunt acoperite cu plastic 
pentru o înșirare mai ușoară. Categoria de vârstă: 3+
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MI31715 95 lei
Înșiretare - Nasturi 
Ajutor didactic pentru conectarea, sortarea 
și identificarea numerelor și a culorilor. 
Nasturii colorați sunt sortați și înșirați de 
copii în funcție de culoare sau de numărul 
de găuri. Fiecare nasture are de la 1 
până la 5 găuri, valoarea numărului fiind 
exprimată prin alfabetul Braille. Pachetul 
include: seturi de modele - cărți de lucru, 
140 de nasturi cu un diametru de 4 cm și 
10 bucăți de șnururi de 1 m lungime.
Categoria de vârstă: 3+

EPL120203 209 lei
Înșiretare - Nasturi Maxi
Setul conține 100 de nasturi colorați (roșu, 
verde, albastru, galben) cu 1-5 găuri pe șir. 
Copiii își dezvoltă abilitățile motorii fine, 
recunoscând culorile și numerele. 
În pachet sunt incluse 8 șnururi (75 cm), 
8 dopuri (până la capăt). 
Dimensiunea ambalajului: 29 x 24,5 x 17 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN85052 99 lei
Forme înșiretare
Set de 81 de forme mari din plastic de culoare 
deschisă (pătrat, triunghi și cerc) și 27 de șnururi în 3 
culori. Sunt folositoare pentru înșiretare, numărare și 
sortare. Fiecare formă are patru găuri, ceea ce permite 
înșiretarea în mai multe moduri. Setul este ambalat 
într-o găleată din plastic cu capac. 
Dimensiunea formei: 5 cm. Lungimea cablului: 75 cm.
Categoria de vârstă: 6+

AP818/BCB 43 lei
Nasturi 
Nasturi colorați de diferite culori și dimensiuni. 
Pachetul conține 450 de nasturi.

PB2470913 33,9 lei
Nasturi de diferite 
forme și culori
500 g. 
Categoria de vârstă: 3+

Înșiretarea
Înșiretarea este un mijloc eficient pentru

îmbunătățirea abilităților motorii fine ale copiilor.
Aceste jocuri necesită o mare concentrare

din partea copiilor, dar totuși este 
un joc distractiv.

PX0411A   84 lei
Continuă, nu aștepta!
Un joc în care copilul este ghidat de imaginile de pe 
carte. Mărgelele individuale sunt înșirate în funcție de 
ghidul de pe carte. Conținutul pachetului: 55 cărți cu 
modele, 18 bile colorate, clepsidră, 3 șnururi și 80 de 
jetoane. Mărimea pachetului: 24,5 x 25,5 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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EI3645 95 lei
Set șnururi pentru desen
Creați-vă propriile voastre modele sau urmați  instrucțiunile și 
desenați o barcă, un fluture, o pisică, o mașină și multe alte 
imagini. Alegeți culoarea șnurului, introduceți-o în stiloul dvs. iar 
apoi prin înșirare, puteți crea imaginea dorită. Șnururile pentru 
desen sunt concepute pentru copiii începând cu vârsta de 3 ani și 
îi ajută să își dezvolte coordonarea ochi-mână, abilitățile motorii și 
multe altele. Pachetul include o tablă pentru desen, un stilou,
18 șnururi colorate, 16 cărți cu șabloane.
Dimensiunea tăbliței pentru desen: 20 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EI9279 255 lei
Set șnururi pentru desen XXL
Setul mare include: 3 tăblițe pentru desen, 
 3 stilouri, 54 șnururi în 9 culori și 24 cărți 
față-verso cu șabloane. 
Dimensiunea tablei pentru desen: 20 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PP0570 102 lei
Înșiretare - Filo
Joc ce dezvoltă abilitățile motorii fine ale copiilor, îmbunătățind 
coordonarea ochi-mână și dezvoltând creativitatea. Copiii folosesc 
un stilou special și șnururi colorate pentru a crea modele diferite 
pe tăblița din plastic, în funcție de propria lor imaginație sau după 
modelele de pe cărți. Jocul conține 8 șnururi în 4 culori, 
4 stilouri pentru înșiretare, 1 tăbliță pentru înșiretare, o broșură 
cu șabloane și 9 cărți cu 18 șabloane. 
Dimensiune: 37 x 27 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

JA1010173 292 lei
Benzi de cauciuc 
Creați o varietate de modele folosind 
benzile de cauciuc colorate și plăcile din lemn. 
Jocul conține 1 placă magnetică (25 x 25 cm), 
4 plăcuțe magnetice din lemn, 6 carduri cu 
modele mari și 8 mici și 64 de benzi de cauciuc. 
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MI27361 62 lei 
Maxi lanțul
Pachetul conține 24 de piese ambalate 
într-un borcan practic din plastic. 
Categoria de vârstă: 2+

Maxi lanțul
Jocul este conceput special pentru mâinile mici; piesele din plastic sunt fine. 

Piesele au o culoare și o textură diferită, facilitează recunoașterea 
culorilor și dezvoltă abilitățile de atingere și abilitățile motorii fine.

VN85049 91 lei
Lanțuri
Un set de 500 de bucăți în 4 culori, dezvoltă abilitățile 
matematice cum ar fi numărarea, sortarea, simetria, 
măsurarea și estimarea. Potrivit pentru copiii de la 3 ani. 
Dimensiune: 1,7 x 4 cm. 
Setul este ambalat într-un recipient din plastic cu capac.
Categoria de vârstă: 3+

MI31712 97 lei
Lanțuri
Lanțuri de calitate superioară. Designul lor facilitează 
manevrarea și asamblarea ușoară. Ajutor didactic 
pentru dezvoltarea abilităților motorii fine și sortarea 
culorilor. Pachetul include: un set de șabloane - cărți 
de lucru, 120 piese de lanțuri de 6,4 cm.
Categoria de vârstă: 2+

RY2183 32 lei
Mărgele colorate cu forme
Pachetul conține aproximativ 230 de forme 
și culori diferite. Dimensiune: 1,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

JR137510 7 lei
Mărgele - inimioare
Dimensiune: 1 cm. Conținut: 15 g.

O gamă largă de mărgele pentru 
înșirat puteti găsi la capitolul 

„Artă și creație” la paginile 814 - 818.
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WY90837 145 lei
Cub didactic de manipulat
Cubul are o activitate diferită pe fiecare 
parte. Toate părțile dezvoltă domenii 
diferite - abilități motorii fine, percepție 
auditivă, numărare, recunoașterea culorilor, 
determinarea timpului. Aspectul frumos, 
plin de culoare, va atrage atenția copiilor și 
îi va ține ocupați o perioadă lungă de timp. 
Dimensiune: 21 x 36 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN84189 179 lei
Tombi - cubul motric
Cubul motric multifuncțional este 
o jucărie din lemn de calitate 
pentru micii îndemânatici. Datorită 
diferitelor activități pe care copiii 
le pot desfășura pe fiecare perete 
al cubului, aceștia își exersează 
abilitățile motorii fine, logica și 
concentrarea. 
Dimensiuni: 22 × 23 × 34 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DV21692 225 lei
Puzzle incastru - Autobuz cu etaj
Autobuzul din lemn este o jucărie didactică și distractivă pentru copii mai 
mici, confecționată din materiale de calitate și ecologice - responsabil 
obținute de pe Pământul nostru. Pachetul conține 10 elemente de joc. 
Dimensiune: 36 x 21 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN84213 109 lei
Cubul motric cu incastre 
Cubul motric multifuncțional este o jucărie din 
lemn de calitate pentru micii îndemânatici. 
Datorită diferitelor activități pe care copiii le pot 
desfășura pe fiecare perete al cubului, aceștia 
își exersează abilitățile motorii fine, logica și 
concentrarea. 
Dimensiune: 22 x 22 x 27 cm. 
Categorie de vârstă: 1+

BN84211 93 lei
Cub motric cu ceas 
Un cub distractiv care oferă copiilor posibilitatea 
de a învăța, prin joc, despre noi forme, mișcări 
și activități. Există o activitate diferită pe fiecare 
parte a cubului. Pe o parte, copiii pot introduce 
forme, pe alta pot muta piese prin labirint sau 
pot găsi calea potrivită pentru piesele colorate. 
Dimensiunea pachetului: 30 x 15 x 15 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

GO59977 55 lei
Labirint față-verso 
Labirint din lemn față-verso, cu 2 bile din 
sticlă. Potrivit pentru 1 - 3 jucători.
Dimensiuni: 27,5 x 25 x 3,2 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 
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GO56944 56 lei
Găsește drumul corect!
Creați diferite poteci prin pădure pentru 
ca animalele să se poată vizita reciproc. 
Dimensiune: 21 x 21 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

BN88096 39 lei
Labirint - Africa
Sarcina copiilor este să găsească drumul corect. Capetele mobile 
se fixează pe corpul animalului prin glisare de-a lungul drumului. Cu 
labirintul, copiii pot inventa, de asemenea, animale noi, cum ar fi: 
girafoleul. Jocul ajută la dezvoltarea abilităților motorii fine, vorbirii și 
ideilor intelectuale. 
Dimensiune: 40 x 30 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL120376 295 lei
Labirint magnetic - Parcare 
Parchează una din cele 25 de mașinuțe colorate. Jocul dezvoltă 
abilitățile motorii fine, recunoașterea culorilor și gândirea logică. 
Conține 5 cartonașe imprimate față-verso cu sarcini. 
Dimensiune: 35,5 x 33 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD12280 110 lei
Labirint magnetic - Animale
Utilizați stiloul magnetic pentru a muta bilele de-a lungul căilor către 
animale. Labirintul este făcut din lemn. Bilele se află sub plexiglas 
sigur, astfel ele nu se pot vărsa. Stiloul magnetic este atașat la labirint 
cu un șnur. Dimensiune: 32 x 27 x 2 cm. Categoria de vârstă: 3+

LU301473H 130 lei
Labirint magnetic
- Ferma cu numere
Jocul dezvoltă abilitățile motorii 
fine, atenția și concentrarea. 
Stilourile magnetice sunt 
atașate pe șnururi și pot fi 
așezate într-un loc prestabilit 
din cutia de joc. Diametru: 
23 cm. Înălțime: 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

ED522952 159 lei
Tablă grafomotrică - număratul bilelor
Tabla magnetică este însoțită de șabloane care încurajează 
copiii să numere în intervalul de la 1 la 10. Sarcina copilului este 
de a plasa bilele pe tablă, așa cum este ilustrat pe cartonaș. 
Conținut: tablă din lemn 29,5 x 29,5 cm, 55 figurine magnetizate 
în 4 culori, stilou magnetic din lemn, 6 cartonașe cu modele. 
Categoria de vârstă: 3+

ED522963 159 lei
Numărătoare
magnetică
Categoria de vârstă: 3+

GO58716 72,5 lei
Labirint magnetic ZOO 
Scopul jocului este de a trece 
bilele prin diferite labirinturi. În 
acest timp, copiii își antrenează 
abilitățile motorii, răbdarea și 
concentrarea. Diametru: 23 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Labirint pentru antrenarea picioarelor
Un ajutor excelent pentru antrenarea abilităților motorii și 
a coordonării picioarelor. Vă putem oferi un labirint pentru 

antrenarea unui singur picior (single) și labirint pentru 
 antrenarea ambelor picioare (double). 

Dimensiunea labirintului: 55 x 35 cm. Categoria de vârstă: 3+

Labirint pentru antrenarea picioarelor
Dimensiune: 55 x 35 cm. Categoria de vârstă: 3+

1. PN13303 - Drumul 1 (Single) 139 lei
2. PN13304 - Drumul 2 (Single) 139 lei
3. PN13201 - Stele (Double) 139 lei
4. PN13202 - Spirale (Double) 139 lei

Joaca cu pereții 
Copiii își dezvoltă mușchii,

abilitățile motorii fine, și îmbunătățesc 
coordonarea corpului.

BE23621 250 lei
Tablă de joc - Fluturaș
Dimensiune: 60 x 50 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE23622 250 lei
Tablă de joc - Val
Dimensiune: 60 x 50 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE23623 250 lei
Tablă de joc - Deal
Dimensiune: 60 x 50 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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LE3355 205 lei
Masă magnetică pentru doi
Pista cu pini magnetici și bile va aduce distracție și va dezvolta
abilitățile motorii fine. Doi jucători concurează unul împotriva 
celuilalt. Cine va fi primul care va reuși cu ajutorul bastonașului să 
fixeze bilele cu magneți sub placa de plastic? Labirintul fabricat 
din placaj încurajează previziunea, viziunea generală și 
concentrarea. Pinii lungi sau scurți de lemn antrenează abilitățile 
motorii. Dimensiune: aproximativ 40 x 28 x 17 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO58866 69 lei 
Labirintul culorilor
Împărțirea culorilor labirintului în funcție de 
șablon nu este întotdeauna cel mai simplu 
lucru de făcut. Labirintul conține 4 forme 
(stele, pătrate, flori și cercuri) în 4 culori. 
În cutie există 18 șabloane. 
Dimensiune: 21 x 18,5 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 4+

VN756307 619 lei
Set jocuri de perete
Setul include 6 panouri de perete cu activități diferite, în special pentru 
dezvoltarea abilităților motorii, auzului muzical, înțelegerea culorilor, 
a formelor și a numerelor. Fiecare panou conține un set de
șuruburi pentru o montare ușoară pe perete. Fabricat din lemn. 
Dimensiune panou: 35 x 33 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

GO58970 85 lei
Stocare colorată - elipsă
Bilele colorate din lemn se depozitează în funcție de cartonașe. 
Dimensiune: 27,5 x 22,5 cm. Categoria de vârstă: 4+

GO59976 31,9 lei
Labirint cu bile 
Labirint din lemn cu 2 bile.
Dimensiuni: 27,8 x 12,8 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

D - RO - 1 Didakticke-2021-2022 - 41 Da PRINT.indd   561 26. 7. 2021   8:49:41



562
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
G

ra
fo

m
ot

ric
ita

te

Labirintul manipulator magnetic
Dimensiunea fiecărui labirint depinde de forma 
capului animalului. Dimensiunea câinilor: 74,5 x 
20 cm (L x L). Lățimea plăcii cu drum: 14,5 cm.

PN13001 -  cățel magnetic 140 lei
PN13002 -  pisică magnetică 140 lei
PN13003 - oiță magnetică 140 lei
PN13004 - porcușor magnetic 140 lei
PN13005 - căpriță magnetică 140 lei
PN13006 - urs magnetic 140 lei
PN13007 - hipopotam magnetic 140 lei
PN13008 - broscuță magnetică 140 lei
PN13009 - leu magnetic 140 lei
PN13010 - rinocer magnetic 140 lei
PN13011 - bufniță magnetică 140 lei
PN13012 - iepure magnetic 140 lei

Labirintul manipulator
Dimensiunea fiecărui labirint depinde de 
forma capului animalului. Dimensiunea 
cățelului: 74,5 x 20 cm (L x L). 
Lățimea plăcii cu drum: 14,5 cm.

PN13101 - cățel 113 lei
PN13102 - pisică 113 lei
PN13103 - oiță 113 lei
PN13104 - porcușor 113 lei
PN13105 - căpriță 113 lei
PN13106 - urs 113 lei
PN13107 - hipopotam 113 lei
PN13108 - broscuță 113 lei
PN13109 - leu 113 lei
PN13110 - rinocer 113 lei
PN13111 - bufniță 113 lei
PN13112 - iepure 113 lei

Labirinturi grafomotorice de perete

Un ajutor didactic conceput pentru a pregăti copii pentru scris. Designul prezintă animale diferite 
care vor da viață spațiilor din fiecare clasă. Oferim două tipuri de labirint, în care copiii își dezvoltă 

abilitățile grafomotorice și coordonarea dintre mișcare și viziune:

 1.) Labirintul de manipulare, în care sarcina copilului este de a folosi un stilou de lemn pentru a 
merge de-a lungul căilor labirintului .

 2.) Labirinturi de manipulare magnetică unde sarcina copilului este de a folosi un stilou magnetic 
pentru a deplasa mingea metalică de-a lungul căilor labirintului. 

Labirinturile sunt fabricate din plăci din MDF melaminat de înaltă calitate, care cu proprietățile sale 
înlocuiește lemnul masiv. Plexiglasul de pe labirintul de manipulare magnetică 

împiedică căderea metalului.

Manipularea labirintului

Labirintul manipulării magnetice
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 mâner practic
care servește 

și pentru 
a ascunde 

stiloul 
în timpul 

depozitării

Labirintul grafomotoric
Dimensiune: 35 x 14 cm.

1. PN11001 - Labirintul 1 63 lei
2. PN11002 - Labirintul 2 63 lei
3. PN11003 - Labirintul 3 63 lei
4. PN11004 - Labirintul 4 63 lei
5. PN11005 - Labirintul 5 63 lei
6. PN11006 - Labirintul 6 63 lei
7. PN11007 - Labirintul 7 63 lei
8. PN11008 - Labirintul 8 63 lei

Labirinturi grafomotorice față-verso
Un instrument educațional de neînlocuit, al cărui scop este pregătirea copilului pentru scris. 

Sarcina copilului este să treacă cu ajutorul unui stilou din lemn prin căile labirintului. 
Astfel, copilul își dezvoltă abilitățile grafomotorii și coordonarea între mișcare și viziune. 

Exercițiile creează obiceiul de a ține în mod corespunzător instrumentele de scris, 
în același timp îmbunătățind concentrarea și atenția. 

Labirinturile sunt fabricate din plăci din MDF melaminat de înaltă calitate, 
care cu proprietățile sale înlocuiesc lemnul masiv.

față-verso!!!
- cumperi unul

Primești două ...
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LABIRINTURI
PENTRU AMBELE 

MÂINI

față-verso !!!
- cumperi unul 

primești două ...

Labirint grafomotric duo
Dimensiune: 40 x 20 cm.

1. PN12001 - Labirintul DUO 1 67,5 lei
2. PN12002 - Labirintul DUO 2 67,5 lei
3. PN12003 - Labirintul DUO 3 67,5 lei
4. PN12004 - Labirintul DUO 4 67,5 lei
5. PN12005 - Labirintul DUO 5 67,5 lei
6. PN12006 - Labirintul DUO 6 67,5 lei
7. PN12007 - Labirintul DUO 7 67,5 lei

Forme și culori 
interesante

pe placul
oricărui copil
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ES42302 145 lei
Numere și semne educaționale
Un joc în care copiii învață numerele de la 1-9 
și semnele matematice. Pachetul conține 29 de 
plăci din lemn.
Dimensiunea plăcii: 7 x 5 x 0,4 cm.
Mărimea pachetului: 17 x 4,9 x 15,2 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

ES42012 145 lei
Litere educative
Un joc în care copiii învață literele alfabetului mare. 
Pachetul conține 29 de litere din lemn. 
Dimensiunea plăcii: 7 x 5 x 0,4 cm. 
Mărimea pachetului: 17 x 4,9 x 15,2 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

ÎN GERMANIA

ED90099 158 lei
Atingeți litera
Parcurgând literele individuale 
cu ajutorul unui pix din lemn, 
copiii practică abilitățile 
grafomotorii. Conține: 26 de 
litere din lemn (8 x 10 cm), 2 
pixuri din lemn, instrucțiuni. 
Ambalat într-o cutie practică. 
Dimensiunea pachetului:
31 x 23 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN85764 240 lei
Litere mari nisipoase
Setul este un instrument excelent pentru învățarea scrisului. 
Copiii învață alfabetul folosind diferite simțuri: mai întâi aud cum 
sună litere, apoi văd cum arată și, în cele din urmă, degetele simt 
cum se scriu. Conținut: 26 de litere cu suprafață nisipoasă pe un 
suport tare (16 x 13 cm). Categoria de vârstă: 6+

VN85762 92 lei
Cifre din nisip
Folosind contururile cifrelor de la 0 la 9, copiii 
învață cum arată un simbol numeric pentru diferite 
sume. Setul conține 10 cifre cu un suport tare 
(16 x 13 cm). 
Categoria de vârstă: 6+
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PREGĂTIT PENTRU ȘCOALĂ
Este important ca cei mici să se pregătească pentru educație. Aceasta se poate obține prin exersare, concentrare și capacitatea 

de a soluționa probleme, precum și de a putea rezolva și a evalua situațiile. Concentrarea este una dintre abilitățiile fundamentale, care 
le influențează ulterior pe toate celelalte. Trecerea de la grădiniță la școală nu este una ușoară, de aceea noi oferim ajutor pentru o mai 

ușoară învățare a elementelor de bază.
Pregătit pentru școală 1: Susține și dezvoltă concentrarea. 
Pregătit pentru școală 2: Susține coordonarea ochi - mână.

Pregătit pentru școală 3: Dezvoltă simpla înțelegere a numerelor.
Pregătit pentru școală 4: Dezvoltă aptitudinile geometrice.

Setul Cuburile descurcărețe: Faceți cunoștiință cu geometria într-un mod jucăuș.

Fiecare set conține cartonașe cu 4 teme principale.
Cartonașele prezintă 3 niveluri de dificultate ( galben - ușor, verde - mediu, albastru - dificil). 

Prin sticla de mărire copiii își pot verifica răspunsurile (pe pagina din spate).

BE29005 350 lei
Pregătit pentru școală 1
Această activitate susține dezvoltarea capacității de concentrare.
Setul conține următoarele tematici: deosebirea vizuală, subitizare 
(estimarea rapidă a numărului de articole fără numărare în prealabil), 
gândirea abstractă, gândirea spațială. Pachetul conține 60 de 
cartonașe cu teme, sticlă de mărire și 4 markere lavabile.
Dimensiuni pachet: 26,5 x 17 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE29010 350 lei
Pregătit pentru școală 2
Această activitate antrenează coordonarea ochi - mână.
Setul conține următoarele tematici: exersarea spiralei, a modelelor și 
structurilor, învățarea numerelor și a literelor. 
Pachetul conține 60 de cartonașe cu teme de făcut, sticlă de mărire, 
4 markere lavabile.
Dimensiuni pachet: 26.5 x 17 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE29015 350 lei
Pregătit pentru școală 3
Activitatea antrenează dezvoltarea înțelegerii numerelor de bază. Setul 
conține următoarele tematici: începuturile matematice, diferențierea 
cantităților, dezvoltarea conceptelor de numere și exerciții numerice.
Pachetul conține: 60 de cartonașe cu teme de făcut, sticla de mărire, 
4 markere lavabile.
Dimensiuni pachet: 26,5 x 17 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE29020 350 lei
Pregătit pentru școală 4
Această activitate dezvoltă înțelegerea formelor geometrice.
Setul conține următoarele tematici: cunoștiințele de bază ale formelor 
geometrice, orientarea în spațiu, gândirea spațială și perceperea 
conceptelor de dreapta/stânga.
Pachetul conține 60 de cartonașe cu teme de făcut, sticlă de mărire, 
4 markere lavabile.
Dimensiuni pachet: 26,5 x 17 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE29025 550 lei
Cuburi descurcărețe
Orientarea în spațiu, gândirea tridimensională și celelalte sarcini 
matematice care se dezvoltă în perioada timpurie, nu sunt întodeauna 
suficient de antrenate. Acest set este menit să îi învețe pe copii, cum  să 
manipuleze figurinele și structurile  într-o formă jucăușă. Pachetul conține 
120 de cartonașe cu modele, 112 forme din lemn în 4 culori (galben, 
albastru, roșu, verde).
Dimensiuni pachet: 18 x 18 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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MR592502 22,5 lei
Mânere pentru stilou - formă de ou
Mânerul în formă ovală ajută la dezvoltarea 
corectă a mușchilor mici ai mâinii, care sunt 
necesari pentru scrierea corectă și precisă. 
Pachetul conține 3 bucăți. Fabricat din cauciuc. 
Potrivit pentru dreptaci și stângaci. 
Categoria de vârstă: 3+

BE21080 119,9 lei
Placă magnetică - Alfabetul
Scriere fără stilou și hârtie. Bilele metalice pot fi cu ajutorul unui 
stilou magnetic transformate în litere mari. Bilele sunt împinse 
înapoi în tablă, iar copiii învață să scrie litere noi. 
Pachetul include 1 placă și 1 stilou.
Dimensiune: 28 x 25,5 x 1,2 cm. Categoria de vârstă: 4+

MI97933 78,5 lei
Tăbliță de ștergere 
Tăbliță de ștergere într-o proiectare practică 
pentru călătorie. Sunt incluse 6 carduri 
cu sarcini, un stilou și 3 ștampile (pătrate, 
triunghi, ovale). Lățime: 39 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

RY5901 69 lei
Ajutor pentru citit
Ajutor excelent pentru citit. Setați 
banda transparentă colorată pe 
rândul pe care citiți și mutați-o pe 
rândul următor după cum este 
necesar. Pachetul conține 10 benzi 
galbene, 10 albastre și 10 roz. 
Dimensiune: 3,5 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

Tăbliță pentru scris și desenat
Tăblița color LCD este un nou tip de jucărie educativă pentru copii mai 
mici. O soluție care le permite copiilor ore lungi de desenat precum și 
exersarea abilităților manuale. Instrument util pentru învățarea scrisului și 
desenului. Școlarii o pot folosi pentru a exersa scrisul, a face calcule sau 
a lua notițe. Dimensiunea tăbliței: 17,5 x 12,5 cm. 
Dimensiunile pachetului: 27 x 17 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

MPH001NY - verde  175 lei
MPH003NY - albastru  175 lei
MPH004NY - roz 175 lei

BE21090-1 49,9 lei
Tăbliță magnetică de colorat - 1 bucată
Biluțele metalice se pot transforma în imagini uimitoare 
cu ajutorul stiloului magnetic. Pachetul conține 1 
tăbliță de colorat cu un stilou magnetic. 
Dimensiune: 17,5 x 21,5 x 1,2 cm.
Categoria de vârstă: 4+

JA1011400 1135 lei
Doku - Mag 
Un joc magnetic cu care copiii își pot exersa
abilitățile motorii fine, coordonarea ochi-mână și 
gândirea logică. Folosind 2 creioane magnetice și 
14 cărți șablon, copiii pot aranja 12 figurine, 6 serii 
logice și 6 puzzle-uri sudoku. Jocul conține 81 de 
bile în 9 culori.
Dimensiuni: 42 x 33,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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WY91100 81,5 lei
Joc ciocănit - Pentru băieți
O jucărie interesantă pentru băieți, cu ajutorul căreia își dezvoltă 
îndemânarea, creativitatea și abilitățile motorii. Piesele individuale 
colorate sunt bătute cu un ciocan mic și cuie într-un suport. 
Setul conține 229 de piese. Dimensiunea suportului: 26 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 5+

WY91101 81,5 lei
Joc ciocănit - Pentru fetițe
O jucărie interesantă pentru fete, cu ajutorul căreia își dezvoltă 
îndemânarea, creativitatea și abilitățile motorii. Piesele individuale 
colorate sunt bătute cu un ciocan mic și cuie într-un suport. 
Setul conține 229 de piese. Dimensiunea suportului: 26 x 19 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN35826 4,9 lei
Joc ciocănit - Ciocan
Ciocan de rezervă sau suplimentar pentru 
jocul de ciocănit. Prețul este pentru 1 bucată.
Categoria de vârstă: 5+

VN35827 12 lei
Joc ciocănit - Suport
- 25 x 15 cm
Suport suplimentar sau de rezervă 
pentru jocul de ciocănit.
Grosimea suportului este de 1 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN35828 25 lei
Joc ciocănit - cuie
Cuie suplimentare sau de 
rezervă pentru jocul de ciocănit. 
Pachetul conține 250 de cuie.
Categoria de vârstă: 5+

VN95150 43 lei
Joc ciocănit - 100 forme
Forme de rezervă sau suplimentare 
pentru jocul de ciocănit. Pachetul conține 
100 de forme în culori diferite. 
Categoria de vârstă: 3+

ED90088 120 lei
Joc de ciocănit colorat
Creați modele de mozaic cu forme 
geometrice în diferite culori. Copiii pot crea 
imagini după un șablon sau în funcție de 
propria imaginație. Jocul îmbunătățește 
abilitățile motorii fine și coordonarea mână-
ochi. Include: tablă de plută (24 x 18 cm), 
6 șabloane din lemn cu 12 intrări, ciocan 
din lemn, 108 cuie, 108 piese (în 4 culori și 
9 forme geometrice). Ambalat într-o cutie 
practică. 
Dimensiunea pachetului: 31 x 23 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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BN82188 50 lei
Joc ciocănit  
Un joc în care cu ajutorul ciocanului și cuielor, copiii 
ciocănesc formele colorate pe un suport, pentru a 
crea imagini diferite. Pachetul conține 243 de piese. 
Dimensiune: 26 x 3 x 19 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO58555 71,5 lei
Joc ciocănit - Ferma
Un joc în care copiii își dezvoltă imaginația, creativitatea și 
motricitatea. Piesele colorate sunt străpunse pentru a crea 
diferite imagini cu tematica fermei. Conținut: 1 suport, 
50 de piese colorate, 40 de cuie, 1 ciocan. 
Dimensiune: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21407 95 lei
Ciocănire - Lumea subacvatică
O jucărie preferată în care copiii, cu ajutorul unui ciocan 
și al cuielor, prind formele colorate pe o placă de plută 
pentru a crea imagini diferite. Dezvoltă coordonarea 
mâinilor și ochilor, abilitățile motorii fine, agilitatea și 
concentrarea. Pachetul conține: 50 de cuișoare, 1 
ciocan, 15 piese din hârtie, 48 de piese din lemn, 6 
cartonașe, 1 placă. Dimensiuni: 18 x 25 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 8+

DV21155 95 lei
Ciocănire - În pădure
O jucărie preferată în care copiii, cu ajutorul unui ciocan și al 
cuielor, prind formele colorate pe o placă de plută pentru a 
crea imagini diferite. Dezvoltă coordonarea mâinilor și ochilor, 
abilitățile motorii fine, agilitatea și concentrarea. Pachetul 
conține: 50 de cuișoare, 1 ciocan, 13 piese din hârtie, 60 de 
piese din lemn, 6 cartonașe, 1 placă.
Dimensiune: 18 x 25 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 8+

ED90055 460 lei
Joc de ciocănit - Numere 
Pachetul conține 60 de numere din lemn 
(6 x cifrele 0-9), 30 de semne matematice, 
2 ciocane, 2 recipiente cu cuișoare și 2 
plăci de plută. Categoria de vârstă: 4+

GO58990 75 lei
Joc de ciocănit XXL 
Conține 102 de piese.
Dimensiuni: 29,7 x 21 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Set construcție BRICO
Sistemul de conectare se bazează pe dimensiunile și 
compatibilitatea exactă a pieselor. Este potrivit pentru a 
construi diverse case, castele, poduri și alte clădiri. 
Acesta conține 10 forme diferite care vă permit să formați 
construcții precise cu detalii, fără folosirea lipiciului. Setul 
oferă o mare variabilitate și spațiu pentru dezvoltarea 
imaginației, a creativității și, în același timp, ajută la 
dezvoltarea imaginației spațiale, a dexterității și a abilităților 
motorii fine. Fiecare pachet conține câteva instrucțiuni de 
construcție inspiratoare. Categoria de vârstă: 4+

1. VV10102 - BRICO Midi (146 piese)  205 lei
2. VV10104 - BRICO Maxi (284 piese) 369 lei
3. VV10105 - BRICO Giga (500 piese) 619 lei

Set construcție GRINDO
Se bazează pe sistemul original de conectare a cuburilor, 
prismelor și altor elemente din lemn, cu conectori din plastic 
colorat. Conține 11 tipuri de forme diferite (cuburi, prisme, 
triunghiuri, arcuri, roți) care, atunci când folosiți conectorii, 
vă permit să construiți vehicule, animale, case, copaci, 
obiecte, oameni și diverse alte variante. Setul dezvoltă 
creativitatea, imaginația, imaginația spațială, dexteritatea 
și abilitățile motorii fine. Fiecare pachet conține câteva 
instrucțiuni de construcție inspiratoare. 
Categoria de vârstă: 4+

1. VV10202 - GRINDO Midi (99 piese) 238 lei
2. VV10203 - GRINDO Maxi (168 piese) 440 lei
3. VV10205 - GRINDO Giga (298 piese) 789 lei

detalii despre conector

CUBURI
tradiționale            
din lemn

CUBURI
tradiționale            
din lemn
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DV22402 165 lei
Cuburi construcție
- Pachet mare
Pachetul conține 40 de bucăți. 
Dimensiunea cuburilor: 4,8 x 3,6 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

Cuburi din lemn „lego“

Cuburi construcție
Cuburi colorate, din lemn de calitate, acoperite cu o culoare ecologică,

pot fi combinate cu ajutorul conexiunilor din plastic care se potrivesc perfect. 
Conexiunile sunt adaptate astfel încât să nu poată fi scoase din cub în nici un fel.

TJ2601 45 lei
Săculeț pentru jocuri și jucării 
Săculețul se poate folosi pentru diferite 
construcții, biluțe, cuburi sau piese de 
puzzle. Setul conține 3 bucăți ce pot fi 
spălate la temperatura de 40°C.
Dimensiune: 25 x 30 cm.

VN85056 81 lei
Set de construcție 3D
Acest set de construcție 3D în formă de piramidă poate 
fi împărțit în 4 piramide mai mici sau se pot asambla alte 
forme de la dimensiunile de 2 x 2 cm până la 12 x 12 cm - 
posibilitățile sunt nelimitate. Puzzle-ul conține 15 piese.
Categoria de vârstă: 8+

EPL120304 245 lei
Set de construcție în formă de piramidă
Setul pentru dezvoltarea imaginației cuprinde 12 piramide de bază în 
6 culori. Fiecare piramidă este formată din 5 piese. 
Dimensiunea piramidei: 8 x 8 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Joc de construcții din lemn
Categoria de vârstă: 3+

BN70352 - Castel (128 piese) 75,5 lei
BN70353 - Castel mare (268 piese) 155 lei
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MPH004BX 340 lei
Set de construcție Loowi - Animale, 308 buc
Piesele au fost concepute pentru a stimula dezvoltarea 
copilului. Bilele sunt realizate din material de înaltă calitate și 
adaptate mâinilor copiilor. Setul include 10 instrucțiuni colorate 
pas cu pas. Setul include 300 de piese cu care imaginația unui 
mic constructor va fi nelimitată. 
Dimensiunile pachetului: 24 x 25 x 27 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

MPH005BX 340 lei
Set de construcție Loowi - Mașinuțe, 308 buc
Piesele au fost concepute pentru a stimula dezvoltarea copilului. Bilele 
sunt realizate din material de înaltă calitate și adaptate mâinilor copiilor. 
Setul include 10 instrucțiuni colorate pas cu pas. Totul poate fi asamblat 
din cele 300 de cuburi colorate Loowi. În cele nouă pagini A4, incluse 
în set, sunt sfaturi utile pentru construirea primelor utilaje. Cutia mică, 
ergonomică, permite transportarea și depozitarea ușoară a pieselor. 
Dimensiunile pachetului: 24 x 25 x 27 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

MPH001DE 485 lei
Set de construcție Klix, 300 buc
Cuburile Klix oferă învățare și distracție în același timp. 
Dezvoltă abilitățile manuale. Setul include roți și alte 
elemente mobile care permit construirea de modele mobile. 
Cuburile vin în trei culori de bază - galben, albastru și roșu, 
care dezvoltă perfect imaginația, dar nu supraîncărcă 
sistemul nervos al copilului. Întregul set este format din 300 
de piese. Sunt incluse 10 cartonașe cu instrucțiuni. 
Dimensiunile pachetului: 38 x 27 x 17 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR2859 115 lei
Puzzle - Rachetă, tren, elicopter 
Puzzle-ul pentru cei mici conține 17 piese, 
din care se poate crea o rachetă, un tren și 
un elicopter.
Categoria de vârstă: 2+

LR2840 115 lei
Puzzle - Mașină, avion, navă 
Puzzle-ul pentru cei mici conține 15 piese, 
din care puteți asambla o mașină, un avion 
și o navă.
Categoria de vârstă: 2+

LR2868 115 lei
Puzzle - Vehicule de construcții 
Puzzle-ul pentru cei mici conține 16 piese,
cu care este posibil să asamblați un camion, 
un excavator și un tractor.
Dimensiune camion: 20 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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EPL2107KC 250 lei
Trusă de construit cu lipitoare
Un set de construcție dintr-un plastic flexibil. Componentele 
individuale se potrivesc printr-o apăsare și o așezare 
ușoară - principiul lipitoarei. Construiți un turn cât mai mare. 
Pachetul conține o caracatiță mare și 12 lipitoare micuțe. 
Dimensiunea caracatiței mari: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
Dimensiunea lipitorilor: 5 x 5 x 5,6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Lipitoare - Trusă de construit
Acest mic kit funcționează pe principiul lipirii. 
Fiecare parte se lipește de orice suprafață netedă 
și nu lasă nicio urmă. Trusa de construit pune la 
dispoziție ore de creativitate pentru fiecare copil. 
Categoria de vârstă: 3+

A. JH50017 - 24 bucăți 160 lei
B. JH50018 - 50 bucăți 319 lei

BE18006 62 lei
Animăluțe pentru înșurubat
Cine este regele savanei? Copiii își antrenează 
abilitățile motorii prin înșurubarea pieselor individuale 
laolaltă. Formele diferite îi ajută pe copii să-și 
dezvolte simțul tactil. Cu ajutorul acestui joc, copii își 
pot construi animăluțele după propria lor imaginație. 
Această activitate susține motricitatea fină, percepția 
vizuală și abilitățile de cunoaștere. Pachetul conține 6 
piese. Dimensiune pachet: 24,5 x 16 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

EPL120638 205 lei
Set de construcție moale
Setul oferă copiilor multe oportunități de a se juca. 
Crește odată cu copilul și surprinde cu noi provocări la 
fiecare vârstă și nivel de dezvoltare: 
1) Prinderea și observarea. 
2) Stivuirea și construcția. 
3) Descoperă și inventează. Componentele elastice 
sunt fabricate din cauciuc siliconic durabil pentru a 
asigura siguranța maximă. 
Conține 9 buc. Lățime: Ø 8 cm. 
Categoria de vârstă: 0+

D - RO - 1 Didakticke-2021-2022 - 41 Da PRINT.indd   573 26. 7. 2021   8:51:58



574
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Jo

cu
ri 

de
 c

on
st

ru
cț

ii

RY6085 80 lei
Set mic de construcție
Setul de construcție oferă copiilor posibilitatea 
de a construi foarte multe modele și construcții. 
Se bazează pe principiul lipirii tijelor cu ajutorul 
căruia se exersează mobilitatea ușoară. Copiii 
pot inventa propriile modele - de la cele mai 
ușoare la cele mai grele sau pot construi conform 
instrucțiunilor incluse. Tijele sunt făcute dintr-un 
plastic flexibil și rezistent. Pachetul conține 230 
de componente (tije și legături în diferite culori).
Lungimea tijei: 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY6090 229 lei
Set mare de construcție
Setul de construcție oferă copiilor posibilitatea 
de a construi foarte multe modele și construcții. 
Se bazează pe principiul lipirii tijelor cu ajutorul 
căruia se exersează mobilitatea ușoară. Copiii 
pot inventa propriile modele - de la cele mai 
ușoare la cele mai grele sau pot construi conform 
instrucțiunilor incluse. Tijele sunt făcute dintr-un 
plastic flexibil și rezistent. Pachetul conține 705 
componente (tije și legături în 
diferite culori). Lungimea tijei: 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MI32150 112 lei
STEM - set de construcție ECO
Set de construcție format din 32 de grinzi 
colorate realizate din materiale ecologice. 
Jucăria dezvoltă abilitățile motorii fine, 
concentrarea, rezistența, precum și 
capacitatea de lucru în echipă. Ghidul 
didactic sugerează 40 de sarcini aranjate 
în funcție de dificultate. Setul este ambalat 
într-un săculeț. 
Dimensiunea piesei: 6 x 3 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

BE24050 590 lei
Joc de construcție cu activități
80 de cuburi colorate de construcție așteaptă să fie 
descoperite! Litere, numere, forme și structuri - toate 
acestea le permit copiilor să fie creativi. Cartonașele cu 
modele au 3 niveluri de dificultate și pot deveni o inspirație 
pentru cei mici. Puteți construi orice - un turnuleț sau chiar 
numele vostru. Construcția cu cuburi este o activitate 
ideală pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Această 
activitate dezvoltă abilitățile motorii fine, creativitatea, 
gândirea spațială, organizarea și construirea în 2D și 3D. 
Ambalate într-o cutie de depozitare, conține 80 de piese 
de construit mari din lemn și 25 de cartonașe față-verso cu 
modele. 
Dimensiune pachet: 22 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE24200 460 lei
Flexistix XXL
Bețe din bambus cu conectori flexibili susțin copiii în 
dezvoltarea creativității.
20 de cartonașe cu modele cu 3 niveluri de dificultate 
vor servi ca un ajutor la construcția obiectelor. Aceste 
cartonașe cu modele îi învață pe copii modul în 
care obiectele respective se construiesc. Formele 
geometrice mai mici sau mai mari, se pot realiza foarte 
ușor atunci când copii vor învăța cum să combine 
diferitele părți. Prin diferitele combinații pot rezulta 
niște construcții uimitoare. Ambalat într-o cutie de 
depozitare, conține 502 piese.
Dimensiuni pachet: 42 x 29 x 22,5 cm.
Dimensiuni cartonaș cu model: 24 x 24 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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V0303-19 115 lei
Trusă de construit Disco 
Pachetul conține 96 de cerculețe disco din 
plastic, într-o cutie practică. 
Categoria de vârstă: 1+

Trusa de construit Fulgi de nea
Componentele în formă de fulgi sunt făcute dintr-un 
plastic colorat și dur. Depozitate într-o cutie practică 
din plastic. Categoria de vârstă: 3+

1. VN41318 - mici, 1000 buc (dimensiunea 3,3 cm) 135 lei
2. VN41317 - mari, 100 buc (dimensiunea 5,6 cm) 100 lei

EPL120540 605 lei
Tije magnetice
Diferite structuri ale suprafeței susțin 
dezvoltarea senzorială. 
Material: plastic, magnet. 
Dimensiuni: tijă: Ø 2,5 x 8 cm, bilă Ø 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

MI32162 155 lei
Set de construcție transparent
Setul este format din 100 de elemente transparente de diferite 
dimensiuni și culori care se potrivesc unele în altele. Copiii pot 
crea diferite tipuri de structuri în timp ce exersează abilitățile 
motorii fine și învață conceptele de bază, cum ar fi culoarea, 
dimensiunea sau simetria. Folosind Panoul luminos (MI95100) în 
timpul jocului, veți atrage o concentrare și mai mare a copilului. 
Kit-ul conține o broșură cu diverse modele de construcție. 
Categoria de vârstă: 3+

LH253601 630 lei
Set de construcție 
Polydron Basic
Setul de plastic conține 164 de piese. 
Categoria de vârstă: 4+

VN41312 199 lei
Set de construcție ventuză
Cuburi din plastic de calitate cu ventuze, 
ideale pentru mâinile mici. Conține 42 buc. 
Ambalat într-o cutie din plastic.
Dimensiunea cubului: 5,4 x 5,4 cm 
Categoria de vârstă: 2+
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LH251171 515 lei
Cuburi Wafle - set suporturi de bază
Pachetul conține 3600 de bucăți. Panourile Mini oferă 
mai multe posibilități decât Panourile midi. 
Cu Panourile mini se pot face și modele 3D complicate. 
Categoria de vârstă: 5+

dimensiune: 
20 mmPanourile Plus-Plus midi

Sunt potrivite și pentru cei mici. 
Oferă posibilitatea construcțiilor simple. 
Categoria de vârstă: 2+

1. LH25114 - 200 bucăți 299 lei
2. LH25115 - 400 bucăți 465 lei

Panourile Plus-Plus
Vă prezentăm trusa de construit din Danemarca. Panourile de calitate superioară oferă ore în 

șir de distracție neîntreruptă, unde pe primul loc este imaginația copiilor.
După terminarea jocului, componentele sunt depozitate într-o cutie practică. 

În fiecare cutie este inclusă cartea cu modele.
Există două mărimi de panouri din care se poate alege:

 1. Plus - Plus midi - dimensiunea acestora este de 50 mm. Sunt potrivite pentru 
copiii cu vârsta de peste 2 ani.

 2. Plus - Plus mini - dimensiunea acestora este de 20 de mm. Sunt potrivite pentru 
copiii cu vârsta de peste 5 ani.

Panourile pot fi folosite nu doar pentru a construi, ci și pentru a crea diferite mozaicuri. 
Totodată sunt ideale pentru clasificarea și pentru distingerea culorilor. 

dimensiune: 
50 mm

Diferite opțiuni
de conexiune 

Set popular în grădinițele din întreaga lume!

MPH001UB 485 lei
Set de construcție U-Brik, 504 buc
Setul conține 504 piese în 17 forme și culori. Piesele glisante sunt disponibile 
în 3 dimensiuni, practic oferind posibilități nelimitate de construcție. Copaci, 
animalele, vehiculele, sunt doar câteva exemple de construcții posibile. 
Setul include o cutie solidă cu mâner, împreună cu instrucțiuni despre 
asamblarea pieselor pas cu pas. Toate piesele conțin cuburi de plastic, care 
se caracterizează prin culori variate și de înaltă calitate. 
Dimensiunea pachetului: 38 x 26 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

MPH002UB 290 lei
Set de construcție U-Brik, 240 buc
Setul conține 240 de piese în 17 forme diferite. Permite copiilor să creeze 
orice structură 3D. Posibilitatea conectării pe 4 niveluri oferă multă libertate 
în construcția structurilor glisante. Setul include cărți de lucru color. Piesele 
de construcție din plastic sunt plasate într-un ambalaj practic din plastic. Cu 
până la 17 tipuri de cuburi, se pot crea structuri complexe, chiar sub formă de 
vehicule, animale sau clădiri. 
Dimensiunea pachetului: 32 x 23 x 17 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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HE00009 157 lei
Trusa de construit K2
Conține 364 de componente.
Dimensiunea pachetului: 22 x 67 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Trusă de construit K2

DH680 35 lei
Trusa de construit cu numere
Pachetul conține 34 de componente colorate din 
plastic, din care se pot construi diferite construcții. 
Imaginile și cifrele sunt lipite pe cuburi.
Categoria de vârstă: 2+

DH678 65 lei
MAXI Blocks, 56 bucăți
Pachetul conține 56 de componente colorate 
din plastic, din care se pot construi diferite 
construcții. Dimensiunea componentelor: 
6,3 x 3,1 x 6,4 cm. Categoria de vârstă: 1,5+

WD41270 169 lei
Cuburi - Wader 132 
Pachetul conține 132 de componente 
în diferite culori și mărimi. Sunt 
depozitate într-o cutie de plastic practică. 
Dimensiunea cubului: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Dimensiunea cutiei: 40 x 23 x 35 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MT0100 129 lei
Trusă de construit MS400 (400 piese)
Dimensiunea unei piese: 2,9 x 2,9 x 2,9 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Trusă de construit Poly
Un sistem simplu de construcție, calitativ, din material flexibil, care oferă rezultate rapide. 

Varietatea și variabilitatea cuburilor permit crearea modelelor noi, care se 
completează perfect. Dimensiunea potrivită a cuburilor de construcție este ideală 

pentru copiii cu vârstă preșcolară.
Unele seturi sunt depozitate în Multibox, a căror fund și capac servesc ca șaibe.

PM13180 155 lei
Setul Clasic 
Pachetul conține 180 de cuburi de 
construcții de bază în 3 dimensiuni. 
Împachetate într-o pungă de plastic. 
Dimensiunea pachetului: 30 x 20 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PM83340 460 lei
Setul Maxi 
Pachetul conține 340 de cuburi de construcții în diferite 
dimensiuni și forme, peisaj safari și proiecte. 
Împachetate într-o pungă de plastic. 
Dimensiunea pachetului: 34 x 24 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PM13190 290 lei
Setul Tehnic 
Pachetul conține 190 de cuburi de construcții. În afară 
de cuburile clasice, conține Geocuburi care oferă opțiuni 
de joc suplimentare. Împachetate într-o pungă de plastic. 
Dimensiunea pachetului: 22 x 16 x 26 cm.
Categoria de vârstă: 4+

FABRICAT
ÎN GERMANIA

PRODUS DE CALITATE

PM20240 420 lei
Set - Group
Pachetul conține 400 de cuburi de construcții 
în diferite culori, forme și dimensiuni. 
Împachetate într-o pungă de plastic.
Categoria de vârstă: 3+

PM21002 110 lei
Set de suporturi
Pachetul conține 2 bucăți. 
Împachetat într-o pungă de plastic. 
Dimensiuni: 30 x 40 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 1+

PM21012 145 lei
Set de roți
Setul conține 12 perechi de roți cu 
ajutorul cărora copii pot crea diferite 
mijloace de transport. 
Împachetat într-o pungă de plastic.
Dimensiunea pachetului: 26 x 18 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Multiboxy Poly
Cutiile care ajută nu doar pentru depozitarea diferitelor obiecte, 
ci și suporturi pentru construcții Poly. Se poate folosi și fundul 
și capacul cutiei. Oferim cutiile în 3 dimensiuni. Culorile sunt 
disponibile în funcție de stoc (verde, roșu, albastru).

PM81001 - S (38 x 28 x 10 cm) 69 lei
PM81002 - M (38 x 28 x 19 cm) 75 lei
PM81003 - L (38 x 28 x 27 cm) 85 lei
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CUB 4 x 2 CUB 4 x 1 CUB  
2 x 2

CUB  
2 x 1

CUB  
1 x 1

Piesele Qbricks - Creative, uimitoare

Vă prezentăm piesele Qbricks care vă aduc vouă și copiilor voștri multă distracție la un preț accesibil.
Vă oferim cuburile în 13 culori și 5 forme (4 x 2, 4 x 1, 2 x 2, 2 x 1, 1 x 1).

Vă puteți alege din două pachete în pungi (250 buc. și favoritul de 1000 de buc. pachetul) sau din două 
pachete în cutii. Datorită unei game largi de culori puteți crea diferite construcții 

uimitoare, după propriile preferințe.
Piesele sunt făcute în UE și îndeplinesc norma de siguranță EN71/3.

Sunt ideale pentru categoria de vârstă: 3+

Cuburile noastre Qbricks sunt perfect
combinabile și compatibile

cu faimosul brand danez pentru clădiri!

SELECTAȚI, COMBINAȚI, ADĂUGAȚI...!
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Pachet: 250 buc. Pachet: 1000 buc.

Piesa 4x2 QB42250/cod culoare 85 lei QB421000/cod culoare 345 lei

Piesa 4x1 QB41250/cod culoare 75 lei QB411000/cod culoare 290 lei

Piesa 2x2 QB22250/cod culoare 65 lei QB221000/ cod culoare 255 lei

Piesa 2x1 QB21250/cod culoare 48 lei QB211000/cod culoare 188 lei

Piesa 1x1 QB11250/cod culoare 41 lei QB111000/cod culoare 160 lei

Codul culorilor
ALB 01

GRI 02

NEGRU 03

MARO 04

ROȘU 05

PORTOCALIU 06

GALBEN 07

ROZ 08

MOV 09

ALBASTRU DESCHIS 10

ALBASTRU 11

VERDE DESCHIS 12

VERDE 13

Piesele noastre sunt ideale pentru grădinițe, 
școli primare, școli speciale și pentru toți 

iubitorii de construcții asemănătoare.

QB30001 249 lei
Qbricks Culori de bază - MIX 1000 
Piesele Qbricks sunt împachetate în pungi în care 
se află MIXUL culorilor de bază (alb, roșu, galben, 
albastru, verde), în trei forme (4 x 2, 4 x 1, 2 x 2). 
Pachetul conține 1000 de bucăți. 
Categoria de vârstă: 3+

QB10002 99 lei
Qbricks Culori de bază - MIX în cutie 300 
Pachetul conține 300 de piese Qbricks în MIXUL culorilor 
de bază (alb, roșu, galben, albastru, verde) și în MIXUL 
tuturor culorilor disponibile. 
Dimensiunea cutiei: 18 x 13,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

QB10001 200 lei
Qbricks Culori de bază - MIX în cutie 750
Pachetul conține 750 de piese Qbricks în MIXUL culorilor de 
bază (alb, roșu, galben, albastru, verde) și în MIXUL tuturor 
culorilor disponibile. Dimensiunea cutiei: 33 x 15,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

QB10003 209 lei
Qbricks MIX în cutie 750 - Flori
Pachetul conține aproximativ 750 de piese 
Qbricks în MIXUL de culori calde, plăcut 
pastelate și MIXUL de forme (4 x 2, 4 x 1, 
2 x 2, 2 x 1, 1 x 1). 
Dimensiunea cutiei: 33 x 15,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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QB10004 209 lei
Qbricks MIX în cutie 650 - Construcții
Pachetul conține aproximativ 650 de piese Qbricks în 
MIXUL de culori ideale pentru construirea diferitelor clădiri, 
castele și locuințe (transparentă, bej, 3 nuanțe de gri, 
maro) și MIXUL de forme (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1, 12x1, 
8x2, 8x1). Dimensiunea cutiei: 33 x 15,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

SELECTAȚI, COMBINAȚI, ADĂUGAȚI...!

TJ2601 45 lei
Saci pentru jocuri și jucării
Sacii se pot folosi pentru diferite seturi de construit, 
biluțe, cubulețe sau piese de puzzle. Setul conține 3 
bucăți, care se pot spăla la temperatura de 40°.
Dimensiuni: 25 x 30 cm.

DL599 85 lei
Suport triplu pentru construcții
Un suport practic pentru trusa de construit pe 
care puteți muta și construcțiile mai mari.
Dimensiuni: 69 x 34 x 2,5 cm.

DL8799T 21,5 lei
Suport pentru construcții - dreptunghi 
Suportul are în partea inferioare 6 piciorușe. 
Culorile sunt disponibile în funcție de stoc.
Dimensiuni: 32 x 22 x 1,2 cm

JA3302902 108 lei
Suporturi pentru jocuri de construcții, 6 
buc
Suporturile sunt potrivite pentru elementele mari precum 
cuburi Lego Duplo sau altele asemănătoare dimensional. 
Setul conține 6 suporturi colorate.
Dimensiuni: 25,5 x 12,8 cm
Categoria de vârstă: 2+ 

QB824 13 lei
Suport pentru jocuri de 
construcții, 1 buc
Suportul este potrivit pentru toare cuburile  
QBricks dar și pentru cuburile LEGO.
Dimensiuni: 20 x 20 de cerculețe.
Categoria de vârstă: 2+ 
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LR9164 249 lei
Kit de construcție „Învârte-mă” - În găleată
O trusă de construit formidabilă care încurajează creativitatea 
și logica simplă. Copiii compun diferite obiecte din cercuri 
zimțate, care mai apoi se învârt reciproc. Setul conține 
150 de componente în găleată de plastic. 
Categoria de vârstă: 3+ 

LR9162 135 lei
Kit de construcție „Învârte-mă” - Deluxe Basic 
Trusă de construit pentru micii ingineri, prin care pun totul în 
mișcare. Conține 95 de cercuri zimțate colorate din plastic, 
suporturi și pârghii, care sunt compatibile cu setul de construcții 
elice și spirale.
Categoria de vârstă: 3+

LR9214D 209 lei
Kit de construcție „Învârte-mă” 
- Grădină
Trusa de construit se bazează pe 
compunerea cercurilor zimțate și aduce 
multe posibilități de construire. Încurajează 
creativitatea, gândirea logică și dezvoltarea 
mobilității ușoare. Instrucțiunile vizuale 
sunt ușor de înțeles. Toate piesele 
„Învârte-mă” sunt compatibile între ele. 
Conține 115 componente: flori, fluturi, 
albine, buburuze, tulpini, cercuri colorate, 
plăcuțe de bază și legături. 
Diametrul cercului de bază: 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LR9148 115 lei
Kit de construcție „Învârte-mă” 
- Set pentru clasă
Pachetul conține 46 de cercuri zimțate colorate, 26 de 
stâlpi, 26 de benzi, 6 baze care se așază una în alta, mâner 
și manual. Setul este compatibil cu alte truse de construit 
„Învârte-mă”.
Diametru: 9 cm. Categoria de vârstă: 3+ 

VN41301 229 lei
Kit de construcție - Cercuri zimțate
Componentele ce se pot uni încurajează gândirea logică și 
dezvoltarea mobilității ușoare. Containerul de plastic conține 
340 de componente în diferite forme, culori și mărimi. 
Dimensiunea suportului: 31 x 22 x 1 cm.
Diametrul celui mai mare cerc: 11,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

JH50084 130 lei
Crankits - Roți dințate 
Puneți mintea la lucru! Treceți prin roțile dințate peste 40 de 
variante. Introduceți corect roțile individuale, iar când dinții ultimei 
roți  vor fi asigurate, veți putea să rotiți întregul obiect. Jocul 
începe prin introducerea unui cartonaș sub grilă apoi, în funcție de 
cartonaș, puneți cercurile roșii și galbene. Fiecare variantă prezintă 
culorile și dimensiunile roțior dințate și, de asemenea, cantiatatea 
necesară (de-a lungul părții de jos a cartonașului). Dacă toate roțile 
se întorc într-un sens, ai rezolvat puzzle-ul. Jocul are 4 niveluri de 
dificultate. Activitate excelentă pentru exersarea abilităților motorii, 
concentrării, răbdării și gândirii logice. Pachetul conține 15 roți 
dințate în trei dimensiuni, o placă de joc, un săculeț de depozitare 
și 40 de șabloane. Potriviă și pentru călătorii.
Dimensiune: 22 x 19 x 4 cm. Categoria de vârstă: 6+

GO58782 69 lei
Joc cu roți dințate 2
Totul se rotește, totul se mișcă! Un joc care vizează 
dezvoltarea abilităților motoriii fine și a gândirii creative. 
Roțile dințate se așază pe tabla din lemn. Direcția de rotație 
a roților este determinată de copil iar când totul este aranjat 
corect, roțile se vor învârti exact așa cum a planificat copilul. 
Pachetul conține 16 piese. Fabricat din lemn.
Dimensiuni: 21 x 33 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

JH50066 99 lei
Puzzle joc de inteligență Coggy - Roți dințate
Asamblați roțile dințate cu ajutorul celor 40 de cartonașe.
Îndoiți, rotiți și modelați jocul pentru a se potrivi cu modelele de pe cartonașe. 
Prima și a doua piesă sunt ușor de conectat, dar ce faceți cu celelalte? Jocul 
antrenează gândirea logică și împinge limitele gândirii din ce în ce mai sus. 
Jocul are piese colorate pe o parte și alb-negru pe cealaltă, creând două moduri 
de joc. Jucătorul are la alegere 4 niveluri de dificultate. Jocul este format 
din 16 roți dințate și formează un lanț de 35 cm lungime. Jocul dezvoltă 
concentrarea, coordonarea ochi - mână, percepția senzorială și gândirea 
motorie. Dimensiunea pachetului: 17 x 13 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 6+

LR9221 99 lei
Curte pentru animăluțe - Aranjează și rotește
Plasăm roțile dințate colorate cu animale pe tabla de joc și învârtim curtea 
fermei. Activitatea susține abilitățile motorii fine pe care copiii le dezvoltă 
în timpul introducerii părților individuale în placa suport. În plus, jocul ajută 
la recunoașterea nu numai a culorilor, ci și a animalelor. Pachetul conține 
o placă suport, 8 roți dințate mari, 7 animale și un hambar.
Dimensiune placă: 28 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MK355 82 lei
Stele IQ 
Un joc de logică pe mai multe niveluri în care puteți 
rezolva până la 120 de sarcini, fiecare având doar o 
soluție corectă. Jocul conține o cutie blocabilă, care 
este deasemenea și placa de joc, 7 piese cu steluțe 
colorate, o carte care conține sarcini și soluții la 
probleme. Dimensiuni: 9,4 x 14,3 x 2,7 cm.
Categoria de vârstă: 6+

GO58530 41 lei
Joc - Cercuri zimțate
Joc pentru dezvoltarea mobilității ușoare și gândirea 
creativă. Cercurile se poziționează pe o tablă din lemn 
conform cartonașelor cu sarcini sau după propria 
imaginație. Asamblarea este corectă dacă după 
învârtirea cercului albastru se întorc și toate celelalte. 
Dimensiuni: 20,5 x 20,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Kit de construcție Interstar
Trusele de construit Interstar sunt compatibile între ele și toate componentele se așază frumos una în alta. 

Pe lângă distracție oferă și dezvoltarea mobilității ușoare, creativității și imaginației.

VT01024T 62 lei
Kit de construcție Interstar - Inele
Pachetul conține 24 de componente 
colorate sub formă de inele unite. 
Dimensiunea pachetului: 43 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VT02550B 109 lei
Kit de construcție Interstar - Mașini
Pachetul conține 50 de componente colorate, în 
mod special cerculețe, care oferă posibilitatea 
construirii și mișcării diferitelor mașini și 
motociclete. Împachetat într-o cutie practică.
Dimensiunea pachetului: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT03255B 135 lei
Kit de construcție Interstar - Animăluțe
Pachetul conține 55 de componente colorate și 
distractive, din care se pot construi diferite 
animăluțe, împachetat într-o cutie practică
Dimensiunea pachetului: 22 x 21 x 17,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT07550B 108 lei
Kit de construcție Interstar - Cuburi
Pachetul conține 50 de componente colorate, în mod 
special cuburi, împachetate într-o cutie practică. 
Dimensiunea pachetului: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT06050B 110 lei
Kit de construcție Interstar - Geometrie
Pachetul conține 50 de componente colorate în diferite 
forme geometrice, împachetate într-o cutie practică. 
Dimensiunea pachetului: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT08136P 56 lei
Kit de construcție Interstar 
- Semne de circulație
Pachetul conține 36 de componente 
colorate din care se poate face un set 
de semne de circulație. 
Dimensiunea pachetului: 29 x 3 x 34 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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DG801004 199 lei
Clicformers 110 
Pachetul conține 110 componente: 78 de piese pentru 
construit, 32 de accesorii, abțibilduri. Setul este ideal 
pentru construirea unui autobuz, robot și a unei gentuțe.
Dimensiunea pachetului: 49,9 x 39,9 x 7,3 cm.
Categoria de vârstă: 4+

DG801001 99 lei
Clicformers 50
Pachetul conține 50 de componente: 28 de piese 
pentru construit, 22 de accesorii, abțibilduri. 
Setul este ideal pentru construirea unei mașini, 
unui avion sau unele animale. Dimensiunea 
pachetului: 35,5 x 27,5 x 6,2 cm.
Categoria de vârstă: 4+

DG801008 575 lei
Clicformers Box 300
Pachetul conține 300 de componente și o 
carte cu exemple. 
Dimensiunea pachetului: 39 x 29 x 27 cm.
Categoria de vârstă: 4+

Kit de construcție Clicformers
Trusa de construit distractivă, colorată, dar și educativă este ideală pentru copiii peste 4 ani.

Copiii pot construi creații simple dar și mult mai complicate.
Depinde doar de imaginația, creativitatea și vârsta lor.

Fiecare piesă se așază așa cum trebuie. Sunt fabricate dintr-un plastic 
calitativ ABS și de aceea oferă ore în șir de distracție fără nicio grijă că ceva s-ar putea rupe. 

ÎN BELGIA

DG801003 155 lei
Clicformers 90
Pachetul conține 90 de componente: 64 de piese 
pentru construit, 26 de accesorii, abțibilduri. Setul este 
ideal pentru construirea unei nave, unor animale sau a 
unei nave pentru rachetă conform instrucțiunilor. 
Dimensiunea pachetului: 45 x 36 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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MPH41036 285 lei
Junior Starter 600
Conține 600 de componente și 6 manuale cu instrucțiuni.

Ilustrație a componentelor kitului
Morphun Junior Starter

MPH059LT 75 lei
Junior Starter - Manual cu instrucțiuni
Manualul are 60 de pagini în format A4, plin cu idei 
de construire, cu diferite nivele de dificultate. 

         Kit de construcție Morphun Junior Starter
Trusa de construit Morphun este cunoscută internațional ca o trusă de construit foarte calitativă, care are 

un mare impact asupra dezvoltării mobilității și creativității copiilor. 
Trusa de construit Junior Starter este compusă din elemente esențiale sub formă de pătrat, dreptunghi 
și componente de legătură. Trusa de construit este împachetată în cutie de plastic, la care se adaugă și 

manualul cu instrucțiuni, cu ajutorul cărora se pot obține idei de construire. 
Dimensiunea componentelor este de 3 x 3 cm.

MPH41050BX 399 lei
Junior Xtra 500 
Conține 500 de componente și 6 manuale 
cu instrucțiuni. Împachetat în pungă.

Ilustrație a componentelor kitului
Morphun Junior Xtra

Kit de construcție Morphun Junior Xtra
Trusa de construit Junior Xtra este compusă din elemente 

esențiale de diferite forme și componente de legătură sub formă 
de „T” și „r”, din care se pot construi modele și mai dificile. 

MPH098LT 60 lei
Junior Xtra - Manual de instrucțiuni 
Manualul are 48 de pagini în format A4, plin cu 
idei de construire, cu diferite nivele de dificultate.
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Kit de construcție PIX IT
Trusă de construit creativă și educativă care încurajează dezvoltarea intelectului și stimulează 

10 zone ale gândirii - gândirea abstractă, imaginația, memoria, citirea și lucrarea cu litere, 
imaginația spațială și zonală, atenția, gândirea logică, abilitatea matematică și abilitatea de 

comunicare. În timpul jocului, copiii își pot dezvolta și mobilitatea fizică. 
Componentele individuale ale trusei sunt făcute dintr-un silicon plăcut, sigur, fără riscuri pentru 

sănătate, fără ftalați.

PT100 365 lei
Pix It - Premium 
Setul conține 2 plăci de joc (A4) - una verde și una 
transparentă, 360 de componente în 6 culori, 2 x 18 
sarcini de lucru și imagini pentru inspirație și planul de joc. 
Împachetat într-o cutie de carton.
Categoria de vârstă: 3+

PT104 68 lei
PixIt - Puzzle 
Puzzle-ul dezvoltă coordonarea mână-
ochi, antrenează concentrarea și atenția, 
promovează creativitatea, imaginația, 
logica, orientarea spațială, abilitățile 
motrice și recunoașterea culorilor. Cu 
ajutorul pieselor individuale, copiii pot 
asambla diferite imagini și forme în funcție 
de sarcinile atașate, care sunt ordonate 
de la simplu la complex și pot avea mai 
multe soluții. Puzzle-ul este realizat din 
silicon alimentar plăcut, de înaltă calitate 
și sigur. Conținutul pachetului: 32 de piese 
colorate moi (8 forme speciale în 4 culori), 
27 de sarcini logice. 
Categoria de vârstă: 3+

Kit de construcție POCOS
Trusa de construit POCOS încurajează imaginația, creativitatea, logica și abilitățile de 

mobilitate. Dezvoltă coordonarea mână-ochi și exersează concentrarea. Învață cifrele și 
numărarea, literele, abecedarul, cuvintele și îmbunătățirea vocabularului. Îi ajută pe copii cu 
dezvoltarea limbajului și înțelegerea conceptelor, dezvoltă gândirea sistematică, creativitatea 

și lucrul în echipă, participă la dezvoltarea socială și intelectuală a copilului.
Componentele colorate cu litere, cifre, semne, simboluri și emoții le puteți combina între ele 

după propria imaginație. Din componente se pot face brățări unice, cordeluțe, lănțișoare, 
ochelari, și toate acestea cu textul pe care voi îl alegeți. 

Componentele sunt ideale și pentru jocul Scrabble și alte jocuri de cuvinte. 

PT010 34 lei
Pocos - Matematică
Pachetul conține 25 de componente colorate 
cu cifre și simboluri matematice.
Dimensiunea componentelor: 3,3 cm.
Categoria de vârstă: 5+

PT030 450 lei
Pocos - Litere
Pachetul conține 500 de 
componente colorate cu litere.
Dimensiunea componentelor: 3,3 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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MA900260 58 lei
Cuburi Wafle 48 bucăți
Conține 48 de componente.
Dimensiunea componentelor: 
10,5 x 10,5 cm. Dimensiunea 
pachetului: 42 x 19 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA901298 37 lei
Cuburi Wafle - Set cu animale 
Conține 14 componente.
Dimensiunea pachetului: 36,5 x 36,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA901182 38 lei
Cuburi Wafle - Mini fermă
Conține 31 de componente.
Dimensiunea pachetului: 36,5 x 36,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA900963 58 lei
Cuburi Wafle - Animale domestice 50 buc.
Conține 50 de componente.
Dimensiunea componentelor: 10,5 x 10,5 cm.
Dimensiunea pachetului: 22 x 29 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA900284 205 lei
Cuburi Wafle 170 bucăți
Conține 170 de componente.
Dimensiunea componentelor: 10,5 x 10,5 cm.
Dimensiunea pachetului: 47 x 31 x 37,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA900956 295 lei
Cuburi Wafle - În curte
Conține 240 de componente.
Dimensiunea componentelor: 10,5 x 10,5 cm.
Dimensiunea pachetului: 47 x 31 x 37,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Cuburi Wafle
Set de truse pentru construit, care se pot combina între ele. Baza este formată din suporturi 

pe care copiii pot construi lumea Wafle după propria imaginație. Oferim pachete cât mai 
economice, care sunt împachetate în cutii sau saci și sunt alcătuite dintr-un număr variat de 

piese pentru construit. Cuburile Wafle sunt cu două părți și de aceea pot fi folosite în mai 
multe feluri. Datorită colțurilor rotunjite sunt sigure și ideale pentru copiii de la 2 ani. 
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MA901915 8,5 lei
Pereche de roți QB
O pereche de roți pe o axă. 
Disponibilitatea culorilor este în 
funcție de stoc. 
Dimensiuni: 36 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Kit de construcție QB
Unicul sistem QB oferă nenumărate posibilități pentru alcătuirea diferitelor construcții, 

containere, dulapuri. Nu există limite când sunt idei. Ajunge doar să combini 
componentele din oferta noastră „Cuburi Waffle - Set de suporturi (MA901076), 
Pereche de roți QB (MA901915), Set de legături QB (MA901885, MA901892).

MA901885 50 lei
Set de legături QB - drepte
Conține 20 de bucăți. 
Disponibilitatea culorilor este în funcție de stoc. 
Dimensiunea componentelor: 8,8 x 4,4 cm.
Dimensiunea pachetului: 17 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA901892 50 lei
Set de legături QB - pentru colțuri
Conține 20 de bucăți. 
Disponibilitatea culorilor este în funcție de stoc. 
Dimensiunea componentelor: 8,8 x 4,4 cm.
Dimensiunea pachetului: 17 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MA901076 75 lei
Cuburi Wafle - Set de suporturi  
Conține 4 suporturi. Disponibilitatea 
culorilor este în funcție de stoc. 
Dimensiuni: 36,5 x 36,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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 CONEXION - Joc de construcție
Joc interesant de construcție ce familiarizează copiii cu figurile geometrice, 

poligoane și diferite corpuri tridimensionale. Toate piesele sunt fabricate din plastic 
rezistent. Toate formele se potrivesc între ele, astfel aveți o mulțime de posibilități de 
construcție. Puteți creea o mulțime de construcții în funcție de propria imaginație sau     
 după exemplele din manual.

MI32131 415 lei
Joc de construcție Conexion, 236 buc.
Pachetul conține 236 de piese în 7 forme diferite 
și în 4 culori. Lățimea celui mai mare hexagon: 
20 cm. Categoria de vârstă: 5+

VN7597 409 lei
Joc de construcție XEO - 198 piese
Jocul de construcție este în același timp și un instrument excelent pentru 
predarea geometriei. Conține piese care se pot uni pe fiecare parte. Astfel, 
copiii pot crea modele tridimensionale - corpuri geometrice. Fiecare piesă 
are o gaură în centru pentru a fi mai ușoară identificarea formei acesteia. 
Setul conține 198 de piese în diverse culori. Categoria de vârstă: 6+

VN758837 133 lei
Snap X - set de construcție, 100 buc
Setul de bază conține 100 de elemente din care puteți construi castele 
impresionante, case, turnuri, grajduri, garaje și alte clădiri fantastice. 
Copiii pot crea structuri tridimensionale și diverse forme geometrice. 
Elementele individuale pot fi combinate între ele. Acest sistem simplu de 
clic vă permite să creați imediat orice clădire. 
Dimensiuni: 11,5 x 27 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

VN758155 360 lei
Snap X - set de construcție, 300 buc
Setul conține 300 de elemente și vă permite să creați un număr 
nelimitat de diverse clădiri și structuri tridimensionale. Mulțimea pieselor, 
conectorilor și modulelor de construcții diferite oferă o distracție 
deosebită pentru un întreg grup de copii.
Dimensiuni: 24 x 39,5 x 15,53 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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MI32657 149 lei
Joc de construcție Mecaniko B191 
Cu ajutorul acestui joc de construcție, fiecare 
mic inginer reușește să construiască obiecte din 
lumea reală. Fabricat din plastic rezistent, 
conține șurubelniță, șuruburi, scripeți, piulițe etc. 
- în total 191 bucăți. Sunt atașate și 8 cartonașe 
mari detaliate cu instrucțiuni de proiectare a 
construcțiilor. Dimensiune cartonaș: 20 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Joc de construcție MOBILO
Un joc pedagogic valoros ce se practică de ani de zile în școlile din întreaga lume. De asemenea se utilizează cu succes și atunci când se 

lucrează cu copii cu dizabilități. Cu acest kit se pot construi cuburi, dreptunghiuri, pătrate, triunghiuri, axe și roți. 
Prin combinarea pieselor, se alcătuiesc diverse variante constructive și mobile. 

Toate piesele sunt realizate din plastic colorat ușor iar prin formă și dimensiune sunt concepute pentru mâinile mici ale copiilor. 

MO302 235 lei
Mobilo 120
Conținut: 120 de piese.
Ambalat în săculeț din plastic.
Categoria de vârstă: 3+

FABRICAT
ÎN GERMANIA

PRODUS DE CALITATE

VN41310 99 lei
Kit - Tuburi
Kit excelent pentru antrenarea funcțiilor 
motorii construind și compunând mașini, 
tancuri, clădiri și alte construcții. Pachetul 
conține 80 de piese de diferite culori 
și forme. Categoria de vârstă: 3+
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MA901304 535 lei
Cărămizi de construcție 
Maxi - 33 buc.
Ideal pentru clădirea de construcții de diferite 
culori. Pachetul conține 33 de piese.
Dimensiunile cărămizilor mici: 15 x 15 x 9,5 cm 
(Lx L x Î).
Dimensiunile cărămizilor mari: 31 x 15 x 9,5 
cm (L x L x Î).
Dimensiune ambalaj: 80 x 51 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VT37503 215 lei
Cuburi de construcție XXL 
Cuburi colorate din plastic, din care copiii 
pot construi turnuri, case și alte construcții. 
Cuburile individuale se îmbină ușor. 
Pachetul conține 24 de cuburi multicolore 
în două dimensiuni.
Dimensiune cub mic: 11 x 11 x 12 cm.
Dimensiune cub mare: 21,5 x 11 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 1+

EPL2103KC 790 lei
Kit de construit Link din spumă
Piesele din setul de construcție sunt fabricate din spumă 
EVA - din material moale și sigur. Crearea diferitelor modele 
dezvoltă creativitatea copiilor și în același timp exersează 
abilitățile motorii. Pachetul conține în total 95 de piese de 
diferite forme și culori. Dimensiunile celei mai mici piese: 
înălțime: 8 cm, diametru: 5,3 cm. Dimensiunile celei mai 
mari piese: 16 x 8 x 5 cm. Categoria de vârstă: 2+

Din fiecare 
culoare 12 buc.

Din fiecare 
culoare 2 buc.

Din fiecare 
culoare 5 buc.

CH50015 299 lei
Cărămizi pentru copii
Cărămizi din carton, ecologice și 100% reciclabile, sunt ideale pentru dezvoltarea imaginației copiilor, orientării 
spațiale, gândirii tehnice abstracte și de asemenea pentru dezvoltarea abilităților motorii. Capacitatea de încărcare 
a unei cărămizi este de cel puțin 30 kg, dar fără probleme ține și un adult. Din cărămizi se pot creea o mulțime 
de construcții. Desigur, cel mai mare amuzament este atunci când urmează dărămarea acestora, care mulțumită 
materialului ce nu prezintă pericol și al colțurilor acoperite nu va răni pe nimeni. Cărămizile sunt potrivite pentru diferite 
activități fizice și pentru exersarea echilibrului. Setul conține 24 de cărămizi cu dimensiunea 17,5 x 35 x 11,5 cm, pe 
care le puteți construi singuri, simplu și ușor. Îmbinarea lor poate fi realizată și de copii, întrucât nu este necesară 
lipirea acestora. Pe site-ul nostru vă oferim, de asemenea, o metodologie elaborată în care puteți găsi diferite idei 
pentru utilizarea cărămizilor. Dimensiune 1 pachet: 76 x 69 x 8 cm. Categoria de vârstă: 3+

UȘOARE, SOLIDE, 
REZISTENTE, SIGURE
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BJ6010 415 lei
Joc de construcție Maxi 
Jocul de construcție este fabricat din plastic iar colțurile pieselor sunt 
rotunjite. Prin urmare sunt sigure pentru copii. Se pot construi castele, 
căsuțe, tuneluri sau mașinuțe, etc. Pachetul conține 20 de piese.
Dimensiune piesă: 35 x 35 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Set de construcție Polydron XL
Set mare de construcție din plastic din care este posibil să 
construiți diverse modele 3D. Conținutul pachetului: 
Set 1 - 4 pătrate, 4 pătrate cu fereastră, 4 triunghiuri. 
Set 2 - 8 pătrate, 8 pătrate cu fereastră, 8 triunghiuri. 
Set 3 - 12 pătrate, 12 pătrate cu fereastră, 12 triunghiuri. 
Dimensiune pătrat: 40,5 x 40,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

LH253701 - Set 1 (12 bucăți) 615 lei
LH253702 - Set 2 (24 bucăți) 1210 lei
LH253703 - Set 3 (36 bucăți) 1685 lei

EPL3002KC 800 lei
Joc de construcție din panouri
Acest joc de construcție este format din piese mari 
din plastic în 5 forme diferite, cu ajutorul cărora puteți 
construi diverse modele. Acestea sunt ușor de depozitat 
- ajunge doar să le puneți unul peste altul, astfel încât să 
nu ocupe loc. Pachetul conține 56 de panouri colorate 
(8 triunghiuri, 8 panouri cu fereastră pătrată, 8 panouri 
cu ferestre dreptunghiulare, 12 panouri pătrate goale și 
20 de panouri pătrate pline).
Dimensiune panou pătrat: 21 x 21 cm.
Dimensiune triunghi: 18,2 x 18,2 x 18,2 cm.
Grosime panou: 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Joc magnetic de construcție MAGFORMERS
MAGFORMERS este un joc de construcție original magnetic care necesită doar câteva forme de bază pentru a construi un număr imens 

de obiecte cu două și trei dimensiuni. Piesele individuale se unesc între ele cu ajutorul magneților plasați  în condiții de siguranță în interior. 
Puteți combina oricare dintre laturile pieselor - magneții se rotesc astfel încât să nu se opună reciproc. MAGFORMERS este un instrument 

excelent pentru familiarizarea cu forme geometrice, culori, precum și pentru a practica abilitățile motorii fine. Sprijină creativitatea și 
imaginația spațială de la o vârstă fragedă. Dimensiunile, formele și materialele folosite asigură faptul că jucăria este foarte sigură 

pentru toți copiii.

DG63107 289 lei
Primul meu set Magformers
Pachetul conține 30 de piese opace, colorate în culori 
plăcute, pastelate, concepute special pentru percepția 
copiilor mici și a bebelușilor. Piesele au pereți mai groși 
și sunt mai rezistenți la uzură și umiditate. Desigur, 
există o siguranță absolută a sănătății. Enumerarea 
pieselor: 18 pătrate, 12 trunghiuri. Pachetul include și 5 
cartonașe cu sarcini pe ambele fețe și o cărticică solidă 
cu 18 file pentru a distinge culorile în limba 
engleză (textul este minim).
Dimensiune pachet: 21 x 27 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DG63076 249 lei
Magformers 30 
Pachetul conține 30 de piese: 18 pătrate, 
12 triunghiuri. Setul este potrivit pentru 
construirea de căsuțe, castele, animale, 
plante sau bijuterii. 
Dimensiune pachet: 29 x 24 x 5,3 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DG60306 1690 lei
Jumbo Box 
Pachetul conține 148 de piese: 30 triunghiuri, 45 pătrate, 
8 romburi, 14 triunghiuri înalte, 12 pentagoane, 8 trapeze, 
4 hexagoane, 6 dreptunghiuri, 6 SUPER pătrate, 4 SUPER 
triunghiuri, 18 panouri pătrate, 36 de panouri educaționale 
cu litere, cifre și simboluri matematice, 3 șasiuri cu roți, 4 roți 
individuale, 2 figurine rotative. Joc de construcție Jumbo Box 
este cel mai mare set de Magformers și mulțumită panourilor 
educaționale este și un ajutor excelent de predare. 
Totul este ambalat într-o cutie practică de plastic. Dimensiune 
cutie: 27,5 x 25 x 22 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

DG63074 402 lei
Magformers Carnaval 
Pachetul conține 46 de piese: 22 pătrate, 2 figurine, 
2 hexagoane, 12 triunghiuri, 8 piese speciale (stative, 
mecanisme rotative). Setul este potrivit pentru 
construcția de leagăne, roți rusești sau alte atracții tip 
carusel. Dimensiune pachet: 34 x 25 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DG60303 518 lei
Designer Box 
Pachetul conține 62 de piese: 20 triunghiuri, 22 
pătrate, 14 triunghiuri înalte, 4 romburi, 2 trapeze. 
Setul este potrivit și pentru modelarea structurilor 
rotunjite, animalelor, obiectelor de artă și sculpturilor. 
Totul este ambalat 
într-o cutie practică din plastic.
Dimensiune cutie: 11,5 x 26 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60304 459 lei
Universal Box 
Pachetul conține 47 de piese: 12 triunghiuri, 
16 pătrate, 4 romburi, 4 triunghiuri înalte, 
2 hexagoane, 4 trapeze, 2 dreptunghiuri, 2 
șasiuri cu roți, 1 figură rotativă. Cu acest set 
construiți mașinuțe, utilaje, căsuțe, castele, 
bijuterii și ornamente. Totul este ambalat 
într-o cutie practică din plastic.
Dimensiune cutie: 11,5 x 26 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DG60432 350 lei
Extenzo box 
Pachetul conține 45 de piese: 12 triunghiuri, 8 pătrate, 
2 romburi, 3 triunghiuri înalte, 1 triunghi dreptunghic, 1 
figurină, 1 roată, 3 piramide Lux, 3 piramide triunghiulare 
Lux, 1 roată pentru motociclete, 1 suport suplimentar 
- trilater, 4 suporturi suplimentare - cuplaj, 1 suport 
suplimentar  - coloană, 2 suporturi suplimentare - cuplaje 
pentru coloană.
Categoria de vârstă: 2+

DG60431 270 lei
Primo Box 
Setul cel mai rentabil și cel mai îndrăgit, ce conține roți, o 
figurină și un șasiu solid. O parte din piesele pătrate sunt 
înlocuite de kit-uri din plastic, care formează o bază de 
construcție solidă și pentru structuri mai complicate. Pachetul 
conține 31 de articole: 9 pătrate, 8 triunghiuri, 1 triunghi 
dreptunghiular, 1 figurină, 2 perechi de roți, 
4 piramide Lux, 2 piramide Lux triunghiulare, 1 kit cub, 3 kit-uri 
cuplaj. Dimensiune cutie: 30 x 19 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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DG60001 80 lei
Triunghiuri 
Pachetul conține 12 triunghiuri 
echilaterale de diferite culori
cu latura de 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Seturi de extensie pentru kitul MAGFORMERS
Cu ajutorul seturilor suplimentare, kitul MAGFORMERS pot fi mărite 

cu cât mai multe piese noi.

DG60002 105 lei
Pătrate 
Pachetul conține 12 pătrate de 
diferite culori, cu latura de 6,4 cm.
Categoria de vârstă: 2+  

DG60003 105 lei
Romburi
Pachetul conține 12 romburi de 
diferite culori cu latura de 6,4 cm. 
Lungimi diagonale: 9,8 cm și 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60006 150 lei
Trapeze
Pachetul conține 12 trapeze de 
diferite culori.
Lungime bază mare: 12 cm.
Lungime bază mică: 6,4 cm.
Înălțime: 5,6 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60403 99 lei
Dreptunghiuri
Pachetul conține 12 dreptunghiuri de 
diferite culori. Dimensiune: 6,5 x 3,6 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60404 249 lei
Dreptunghiuri triple
Pachetul conține 12 dreptunghiuri de 
diferite culori. Dimensiune: 6,5 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DG60051 12 lei
Sferă din 8 piese
Pachetul conține o bilă octogonală. 
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune: 9,5 x 9,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DG60408 155 lei
Dreptunghiuri lungi
Pachetul conține 12 dreptunghiuri de 
diferite culori. Dimensiune: 13 x 3,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DG60402 149 lei
Arcade 
Pachetul conține 12 arcade în două culori, 
adică spatele și fața sunt în culori diferite. 
În pachet sunt 4 secțiuni în combinații de 
culori galben - roz, portocaliu - roșu, verde 
- violet și albastru - turcoaz.
Dimensiune pachet: 6,5 x 9,5 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60008 169 lei
Dreptunghiuri
Pachetul conține 12 dreptunghiuri de diferite culori.
Dimensiune: 6,4 x 13 cm. Categoria de vârstă: 2+

DG60205 105 lei
Roți unice
Pachetul conține 6 roți. Roțile sunt 
introduse într-un pătrat clasic.
Categoria de vârstă: 2+

DG60009 43 lei
Roți
Pachetul conține 2 perechi de roți pe un șasiu 
în formă de pătrat. Noul sistem de blocare 
magnetică a pieselor pe șasiu garantează 
o rezistență mai mare.
Dimensiune șasiu: 6,4 x 6,4 cm.
Dimensiune pachet: 11,4 x 11,4 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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DG60056 7,5 lei
Suport suplimentar - Cub
Pachetul conține un suport - cub. Suportul 
poate fi îmbinat cu toate piesele comune 
Magformers în formă de pătrat. 
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60057 5,5 lei
Suport suplimentar - Trilaterale
Pachetul conține un suport - trilateral. 
Pe trei laturi, suportul poate fi îmbinat cu 
toate piesele comune Magformers în formă 
de pătrat. Din celelalte două părți, suportul 
poate fi conectat la Magformers triunghi. 
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune pătrat: 7,5 x 7,5 cm
Partea din triunghi prezintă un triunghi 
echilateral cu lungimea laturii: 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60058 2 lei
Suport suplimentar - Cuplaj
Pachetul conține un suport - cuplaj. 
Cu ajutorul cuplajelor, suporturile cub și 
trilaterale pot să se conecteze reciproc. 
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune: 4,3 x 4,3 x 1,3 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

DG60059 1,9 lei
Suport suplimentar
- Cuplaj pentru coloane
Pachetul conține 1 suport - cuplaj pentru 
coloane. Cu ajutorul cuplajului, suporturile 
Coloană se pot conecta cu suportul cub și 
suporturile triunghiulare. 
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiune: 4,5 x 4,5 x 1,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

Suporturi suplimentare Magformers
Suporturile sunt realizate din plastic dur și rezistent, ce permit construcția altor structuri

 și puteți să înlocuiți cu ele un anumit număr de piese magnetice Magformers. 
Cu ajutorul suporturilor, construcțiile vor crește mai repede. 

Suporturile pot fi unite cu ajutorul cuplajelor. 
Suporturile nu au magneți.

DG60040 75 lei
LED luminiță
Pachetul conține mai multe LED-uri colorate, ceea ce face 
posibilă selectarea mai multor moduri de lumină și culoare, 
cum ar fi tranziția între toate culorile. E un pătrat magnetic, 
cu sursă încorporată, și bateriile nu sunt necesare 
deoarece se reîncarcă utilizând cablul USB atașat. După 
încărcare, lumina durează 4 ore. Un plus uimitor pentru kitul 
Magformers, care dă viață construcțiilor terminate. 
Este ideal pentru utilizarea de exemplu, cu piramidele Lux.
Dimensiune: 6,4 x 6,4 x 2 cm. Categoria de vârstă: 2+

Soluția ideală
CLĂDIRI IMENSE/MARI Cu BANI PUȚINI!

DG60083 6 lei
Kit suplimentar - Cuplaj triunghi dreptunghiular
Pachetul conține 1 kit. Kit-ul robust solidifică structura de bază a 
construcției. Acest cuplaj poate fi conectat cu kit-ul cub (DG60056) sau 
trilaterale (DG60057). Nu poate fi atașat direct la el pătratul magnetic, 
trebuie folosit kit-ul cub sau kit-ul trilaterale.  
Culori disponibile în funcție de stoc.
Dimensiunile a două laturi pe care sunt atașate kit-urile: 4,5 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Kit de construcție magnetic GEOMAG
Elementele de construcție de bază ale renumitului kit elvețian GEOMAG sunt bastonașele de 5,7 cm cu magneți ascunși la 

capetele bastonașelor, bile de oțel cu diametrul de 1,27 cm și panouri din plastic multicolore. Datorită magneților puternici, aceste 
elemente dau posibilitatea creării de construcții perfecte pline de imaginație. Prin intermediul jocului, GEOMAG le permite copiilor să 

afle secretele magnetismului, legilor fizice, structurilor chimice, formelor geometrice și arhitecturii. 
Sprijină creativitatea, imaginația și dezvoltă abilitățile motorii fine. Datorită caracteristicilor sale, kitul GEOMAG este un ajutor de 

învățare excelent și atrăgător atât în grădinițe, cât și în școlile primare.

Calitate

BC00533 165 lei
Geomag - Glitter 68 
Setul conține 68 de piese 
(24 bastonașe magnetice lungi, 
20 bile și 24 umpluturi).
Categoria de vârstă: 3+ 

BC00379 225 lei
Geomag - Supercolor Panels, 78 buc
Setul conține 78 de piese. Piesele din plastic sunt 
realizate din 100% plastic reciclat.
Categoria de vârstă: 5+

BC00193 805 lei
Geomag - Supercolor Masterbox, 388 buc
Setul conține 388 de piese. Piesele din plastic sunt 
realizate din 100% plastic reciclat.
Categoria de vârstă: 3+

BC00472 209 lei
Geomag - Classic Panels, 78 buc
Conține 28 de tije magnetice, 20 de bile din 
oțel, 16 forme triunghi, 2 forme pentagon
și 12 forme de pătrat.  Piesele din plastic sunt 
realizate din 100% plastic reciclat.
Categoria de vârstă: 5+
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BC00129 589 lei
Geomag - Magicube - multicolor, 64 de buc
Un pachet mare cu cuburi - ideal și pentru grădinițe. Datorită construcției 
speciale,, cuburile magnetice se atrag, din toate cele 6 părți!
Combinarea și unirea lor este ușoară chiar și pentru cei mai mici. Se pot 
construi diferite construcții în 3D. Setul de construcție conține în total 64 de 
cuburi magnetice. Categoria de vârstă: 1+

BC00128 275 lei
Geomag - Magicube - multicolor, 27 de buc
Un pachet mare cu cuburi - ideal pentru grădinițe. Setul de 
construcție conține 27 de cuburi magnetice.
Categoria de vârstă: 1+

Geomag - Magicube - Cuburi magnetice 
Datorită construcției interne speciale cuburile magnetice se atrag 
reciproc din toate cele șase laturi! Conectarea usoară și rotirea o vor 
reuși chiar și cei mici. Datorită magneților din interiorul cuburilor se 
poate susține și în spațiu, construcție în 3D !!!
Dimensiunile cubului: 4 x 4 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BC00056 - 24 buc. 219 lei
BC00057 - 64 buc. 560 lei

BC00083 209 lei
Geomag MagiCube
- Matematică, 61 buc
Copiii au ocazia să creeze diferite forme, 
combinații de culori și structuri 3D prin simpla 
îmbinare și rotire a cuburilor. Conține 16 
cuburi magnetice și 45 de cleme.
Categoria de vârstă: 3+

BC00069 595 lei
Geomag MagiCube
- Încearcă-mă, 64 buc
Copiii au ocazia să încerce magnetismul în 
practică. Cuburile sunt atrase unul de celălalt 
din toate cele șase părți. Sunt realizate din 
100% plastic reciclat.
Categoria de vârstă: 1+
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BC00200 80 lei
Geomag MagiCube - Forme, 6 buc
Setul conține 3 forme: jumătate de cub, sfert de 
cilindru și cub. Cuburile sunt atrase din toate părțile. 
Pachetul conține 6 blocuri magnetice.
Categoria de vârstă: 1+

BC00201 129 lei
Geomag MagiCube - Forme, 9 buc
Setul conține 3 forme: jumătate de cub, sfert de 
cilindru și cub. Cuburile se atrag din toate părțile. 
Pachetul conține 9 blocuri magnetice.
Categoria de vârstă: 1+

BC00203 305 lei
Geomag MagiCube - Forme, 32 buc
conține 4 forme și cercuri: cuburi,  jumătate de cub, 
sfert de cilindru și semisferă. Cuburile se atrag din toate 
părțile. Pachetul conține 32 de blocuri.
Categoria de vârstă: 1+

BC00202 160 lei
Geomag MagiCube - Forme, 13 buc
conține 4 forme și cercuri: cuburi,  jumătate de cub, 
sfert de cilindru și semisferă. Cuburile se  atrag din 
toate părțile. Pachetul conține 13 blocuri.
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MI94105 229 lei 
Joc magnetic mare de construcție 
Bucățile modulare mari permit o manipulare ușoară. 
Fiecare piesă conține un magnet puternic cu ajutorul 
căruia kiturile individuale se combină ușor. Conține 4 
tipuri de piese: piesa lungă are o lungime de 12 cm, 
piesa scurtă are 7 cm, biluța de legătură este de 4,5 
cm în diametru, piesa cu arc are o lungime de 9,5 cm. 
Joc de construcție colorat foarte atractiv cu ajutorul 
căruia copiii voștri vor avea multe momente 
distractive. Pachetul include 36 de piese modulare. 
Categoria de vârstă: 3+

Cuburi magnetice din lemn natural
Cuburile excelente dezvoltă imaginația copiilor și 
abilitățile motorii. Dimensiunea cubului de bază: 
3 cm. Magneții facilitează conectarea pieselor. Setul 
este ambalat într-o cutie ecologică și estetică. 
Dimensiunea pachetului: 29 x 29 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

MPH003LI - 50 buc 385 lei
MPH005LI - 100 buc 725 lei

Joc de construcții magnetic din 
lemn
Kitul conține cuburi magnetice, din lemn
de diferite culori și forme.
Categoria de vârstă: 3+

JA3311006 - 90 buc 1290 lei
JA3311003 - 130 buc 1900 lei

JA3311005 1900 lei
Joc de construcție magnetic 
din lemn - albastru 
Setul conține conține 130 de cuburi 
magnetice din lemn.
Categoria de vârstă: 3+ 
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DE12906 65 lei
Puzzle magnetic - Copii
Conține 42 de piese.
Dimensiune: 33 x 20,5 x 4 cm. Categoria de vârstă: 3+

DE12907 65 lei
Puzzle magnetic - Ursuleți
Conține 42 de piese.
Dimensiune: 33 x 20,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MS5037 160 lei
Cutie magnetică mare cu figurine 
Cutia din lemn conține un capac metalic care 
servește ca o placă magnetică pe care copiii 
așează piese și figurine magnetice din lemn. 
Pachetul conține 44 de piese. 
Dimensiuni: 30 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MS5055 135 lei
Magnet Box JUNIOR cu figurine 
Cutia metalică conține 36 de piese magnetice din lemn care 
pot fi fixate pe o placă metalică pe ambele părți. Pachetul 
conține, de asemenea, 12 șabloane, conform cărora copiii 
pot compune diferite imagini. 
Dimensiuni: 33 x 19 x 1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MS5025 115 lei
Magnet Box TANGRAM
Cutia metalică conține 34 de piese magnetice din lemn care pot 
fi fixate pe o placă metalică pe ambele părți. Pachetul conține, de 
asemenea, 8 șabloane, conform cărora copiii pot compune diferite 
imagini. Dimensiuni: 33 x 19 x 1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MS5026 115 lei
Magnet Box JUNIOR
Cutia metalică conține 16 piese magnetice din lemn care 
pot fi fixate pe o placă metalică pe ambele părți. Pachetul 
conține, de asemenea, 16 șabloane, conform cărora copiii pot 
compune diferite imagini. 
Dimensiune: 33 x 19 x 1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MS5002 150 lei
Magnet Box MIDI
Un suport din lemn în care este așezată imaginea, iar copiii 
dezvăluie treptat părțile individuale în funcție de culoarea 
determinată de zar. Jocul exersează imaginația, memoria și 
vocabularul. Pachetul conține 78 de imagini. 
Dimensiuni: 21 x 11 x 19 cm. 
Categoria de vârstă: 5+
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AD0614 39 lei
Puzzle magnetic - ZOO
Copiii își crează propriul ZOO introducând figurinele animalelor în 
locurile corespunzătoare de pe tablă. Astfel, ei sunt familiarizați cu 
animale, precum și cu mediul în care trăiesc.
Setul include o tablă cu două fețe și 2 motive care măsoară 40 x 30 cm 
și 11 imagini magnetice decupate, realizate din folie magnetică tare.

Față magnetică
Fața poate fi umplută cu până la 85 de magneți haioși. Pentru 
inspirație se pot folosi șabloanele atașate. 
Dimensiune: 20 x 26,5 x 5 cm. Categoria de vârstă: 3+

GO58488 - Băiat 69 lei
GO58492 - Fată 69 lei

LU02723 105 lei
Carte magnetică - Animăluțe
Joc magnetic educativ în cartea de carton cu animale. Conține 30 de 
magneți și 10 cartonașe. Doar deschideți cartea, selectați cartonașul 
și creați aceeași imagine cu ajutorul magneților ca și pe cartonaș. 
Copilul își poate folosi propria imaginație și poate crea diferite motive. 
Jocul ajută la distingerea culorilor, animalelor și antrenează memoria.
Dimensiune: 26 x 19 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL130199 10 lei
Tăbliță magnetică - Fața veselă
Un joc magnetic distractiv care exersează la copii 
coordonarea mâinilor și a ochilor. Utilizând un stilou 
magnetic, copiii mută rumegușul magnetic, cu care 
desenează barba, mustața, părul și altele.
Dimensiune: 10 x 12,7 x 1,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE11190 125 lei
Joc magnetic 
- Copii și animăluțe 
Jocul conține 43 de piese magnetice, din care pot fi asamblate copiii și 
animăluțele de pe diferite continente. Pachetul conține, de asemenea, 7 
cartonașe cu modele. Dimensiunea ambalajului: 19,5 x 26,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO58738 65 lei
Creaza-ți propria lume 
Jocul magnetic conține 106 piese pentru
crearea diferitelor imagini.
Dimensiuni: 20 x 26,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Magneți din lemn
Pachetul conține 35 de magneți din lemn 
în diferite forme și culori.
Dimensiune magnet: cca 7 x 6 cm.
Dimensiune pachet: 15 x 18 x 2,8 cm
Categoria de vârstă: 3+

DV21273 - Fructe și legume 63 lei
DV21275 - În pădure 63 lei

Puzzle-uri magnetice
Fiecare motiv este format din mai multe piese 
magnetice care sunt așezate una peste alta. Piesele 
de puzzle din placaj de mesteacăn sunt imprimate 
pe ambele părți. O temă conține 6 motive diferite de 
puzzle. Depozitat într-o cutie practică din lemn. 
Material: placaj de mesteacăn, magnet. 
Dimensiunea pachetului: 5 x 20 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

1. EPL120671 - Transport  365 lei
2. EPL120672 - Păsări  365 lei
3. EPL120673 - Animale sălbatice 365 lei
4. EPL120674 - Animale de companie  365 lei
5. EPL120675 - Animale de mare 365 lei
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EPL120620 490 lei
Puzzle magnetic cu șabloane
Copiii pot construi din 116 piese magnetice din lemn sute de 
obiecte în 8 forme. Șabloanele cu 6 motive sunt utile, dar desigur 
imaginația dvs. nu este limitată. Pentru o depozitare compactă, 
este folosită o cutie din lemn stabilă. Material: lemn de mesteacăn, 
placaj, metal. Dimensiuni: roată: Ø 4,4 cm, cea mai lungă piesă: 
10,3 x 2,5 cm, cutia: 27,5 x 12 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN50987 46 lei
Cifre magnetice
Set de 32 de cifre magnetice și 5 
simboluri într-o cutie de lemn cu un 
capac transparent. Dimensiune: 5 cm.
Dimensiune cutie: 16,5 x 14,5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN50986 56 lei
Litere magnetice
Set de 52 de litere magnetice - 26 mici și 
26 majuscule într-o cutie de lemn cu un 
capac transparent. 
Dimensiune: 5 cm.
Dimensiune cutie: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

MS3003 77 lei
Piese magnetice din lemn
44 de piese. Dimensiunea 
pătratului mare: 4 x 4 x 0,8 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Set magneți
Set împachetat în săculeț din plastic, 
conține 40 de magneți în 4 culori diferite.

VN77656 - Set magneți A (diametru: 20 mm) 35,5 lei
VN77657 - Set magneți B (diametru: 30 mm) 46 lei

Forme lipicioase
Forme lipicioase dintr-un material inovator 
care aderă la orice suprafață netedă, plană. 
Le puteți folosi în mod repetat fără să-și 
piadă proprietățile.
Categoria de vârstă: 4+

1. LR92857 - 47 buc 149 lei
2. LR92856 - 44 buc 105 lei
3. LR92859 - 74 buc 105 lei
4. LR92855 - 112 buc 105 lei
5. LR92860 - 51 buc 135 lei
6. LR92861 - 51 buc 81,5 lei
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GN2118 379 lei
Set discuri tactile 2
Conținut: 5 perechi de discuri (fiecare 
conținând aceeași culoare și structură), 
diametrul discului mare este de 27 cm, 
discul mic 11 cm, bandă pentru acoperi-
rea ochilor, săculeț. Capacitate: 100 kg. 
Categoria de vârstă: 2+

GN2117 379 lei
Set discuri tactile 1
Conținut: 5 perechi de discuri (fiecare conținând 
aceeași culoare și structură), diametrul discului 
mare este de 27 cm, discul mic 11 cm, bandă 
pentru acoperirea ochilor, săculeț. 
Capacitate: 100 kg.
Categoria de vârstă: 2+

Discuri tactile

Un material senzorial care le oferă copiilor posibilitatea de a atinge cu mâinile și picioarele. Discurile sunt realizate din cauciuc și sunt 
folosite în perechi cu aceeași structură - mici pentru mâini și mari pentru picioare. În același timp, ele sunt foarte plăcute la atingere. 

Scopul jocului nu este doar atingerea acestora, ci și descrierea modelului simțit. 
Forma jocului poate fi adaptată la vârsta fiecărui copil. Exercițile cu discuri sunt următoarele: 

- comparație și descriere / - dezvoltarea memoriei tactile / - recunoașterea structurii cu ochii închiși;
Discurile sunt împărțite în două seturi în funcție de dificultate, acestea pot fi amestecate.

TS1001 145 lei
Forme cu gel
Cu siguranță copiii vor îndrăgi aceste articole 
strălucitoare, cu care învață să recunoască formele. 
Acestea sunt umplute cu gel colorat, care își modifică 
forma în timpul manipulării. Pachetul conține 2 x 6 forme 
diferite. Dimensiune: 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO56968 52 lei
Joc de completare
Joc de 32 de piese din lemn, în care 
trebuie să se completeze piesele lipsă 
ale cartonașelor doar prin pipăirea lor 
din săculeț. 
Dimensiune cartonaș: 6 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE6570 119 lei
Ajutor pentru exersarea simțului tactil
Recunoașteti obiectele doar prin atingere? Peretele stabil 
din lemn are orificii cu două mâneci ce se termină cu un 
săculeț textil în care pot fi plasate diverse obiecte. Copiii, 
cu ajutorul simțului tactil, trebuie să ghicească ce au în 
mână. Un instrument excelent pentru practicarea simțurilor. 
Dimensiune: 40 x 20 x 20 cm. Categoria de vârstă: 3+
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GO56828 74 lei
Joc tactil - Pernuțe
Jocul educațional conține 20 
de pernuțe cu conținut diferit.
Dimensiune pernuță: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR9075 92 lei
Forme tactile
Buzunarul plin de distracție! Copiii exersează abilitățile motorii fine, 
recunoașterea formelor și a diverselor suprafețe. Pachetul conține 20 
de forme diferite și 10 carduri cu sarcini. Dimensiune formă: 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

AK20411 115 lei
Maxi joc tactil - Natura
Un joc popular îmbogățit cu imagini ale naturii și ale mediului 
înconjurător. Ajută la dezvoltarea memoriei, a percepției, a 
simțului tactil și a abilităților motorii. Scopul jocului este de a găsi 
perechi identice. Câștigătorul este cel care are la sfârșit cele mai 
multe perechi de cartonașe. Inspirat din metoda Montessori. 
Setul conține 34 de cartonașe. Dimensiune: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO59004 135 lei
Suprafețe II
Joc de memorie conceput pentru a distinge 
diferite tipuri de suprafețe. Săculețul din 
bumbac conține 32 de piese cu 16 suprafețe 
diferite pe care copiii le disting prin 
atingere și apoi caută perechea. 
Diametru: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20615 109 lei
Domino tactil - Forme diverse
Un instrument excelent pentru extinderea abilităților 
vizuale și tactile. O parte ilustrează domino clasic 
iar partea opusă diverse forme. Ambele părți sunt 
acoperite cu o textură groasă pentru recunoaștere. 
Setul conține 28 de cartonașe. 
Dimensiune: 13 x 6,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

DV262413 145 lei
Găsește prin atingere - Forme haioase 
Joc didactic al cărui scop este identificarea și descrierea 
obiectului pe care îl are copilul în mână. Există o mulțime de 
alternative pentru utilizarea acestor forme haioase în diverse 
moduri de joc. Dimensiune pachet: 15 x 16 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 2+

RO2995004 93,5 lei
Scrisul pe spate 
Jocul este conceput pentru dezvoltarea percepției tactile 
și a imaginației vizuale. Învață copiii să descrie direcțiile, 
formele și relațiile spațiale. În acest joc, sarcina copilului 
este de a identifica ce fel de imagine i-a fost desenată 
pe spate. Conține 64 de cartonașe și un manual.
Categoria de vârstă: 4+
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ED522821 196 lei
Set de tuburi cu greutăți
Set de tuburi cu greutăți, așezate sub formă de tabele, folosite de Maria Montessori. 
Acestea constituie grupe de câte 6 perechi cu greutate diferită, unde tuburile din 
aceeași grupă au aceeași greutate. Din punct de vedere didactic, se utilizează pentru 
a dezvolta idea copiilor despre greutate. Tuburile nu le cântărim pe cântar, dar le 
așezăm în palmă. „Cântărirea are loc cu mișcări verticale ușoare ale palmei prin
îndoirea ușoară a mâinii.“ Conținut: 6 perechi de tuburi de diferite greutăți, în total 
12 tuburi din plastic, suport din lemn cu găuri 38 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED522806 185 lei
Set de tuburi cu sunete
Îmbunătățirea auzului copiilor cu ajutorul acestor tuburi poate fi uimitoare. 
Kit-ul conține 12 tuburi care arată la fel, dar sunt umplute cu diferite materiale, 
astfel încât două tuburi emit același sunet. Unele sună încet și ușor, altele clar 
și tare. Din punct de vedere didactic, pot fi folosite în multe feluri. Modul clasic 
este de a crea perechi de tuburi - ca și în exercițiile cu tuburi Montessori. 
Treptat, copilul scutură tuburile și încearcă să găsească același sunet și să 
construiască perechile. Dacă dorim ca jocul să fie jucat de copii în mod 
independent, vom marca partea inferioară a tuburilor care aparțin perechii cu 
aceleași etichete (de ex. cercuri colorate sau diverse numere). Când sarcina 
a fost terminată, copilul poate vedea dacă a creat perechile potrivite. O dată 
ce copilul este capabil să genereze perechi - aliniem sunetele de la cele mai 
silențios la cel mai tare. Demonstrăm astfel semnificațiile termenilor: silențios 
- tare, silențios - mai silențios - cel mai silențios, tare - mai tare și cel mai tare. 
Conținut: 6 perechi de tuburi cu diferite materiale, în total 12 tuburi din plastic, 
suport din lemn cu găuri 38 x 3 cm. Categoria de vârstă: 3+

GO56683 108 lei
Joc cu sunete
12 piese cu sunete. Sarcina copiilor este 
de a găsi două sunete identice.
Dimensiune bloc: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE6766 165 lei
Joc cu sunete
Compară sunetele! Jocul exersează memoria 
auditivă. Sarcina copiilor este de a găsi 2 sunete 
identice. Pachetul conține 12 casete din lemn cu 
capac. În casete se regăsește același conținut. 
După scuturarea casetei, copiii trebuie să 
găsească 2 sunete identice, adică 2 casete cu 
același conținut. Casetele conțin biluțe metalice, 
mărgele din sticlă sau clopoței. Diametru: 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

PX0364A 95 lei
Joc pentru auz
Primul joc care se bazează pe auz și exersează memoria auditivă. Sarcina 
copiilor este de a găsi 2 sunete identice, care se ascund în blocurile cu sunete. 
Copiii pot juca și versiunea clasică ” joc pentru ochi” sau, de asemenea, o 
versiune mai provocatoare folosind 
plăcuțele de joc și zarurile. Acesta poate fi jucat și de copii nevăzători sau de 
copii cu deficiențe de vedere. Categoria de vârstă: 5+
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609
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

2. Sunetele naturii 
BO11040 119 lei

1. Sunetele animăluțelor 
BO11000 119 lei

3. Sunete zilnice
BO11010 119 lei

CD cu sunete - Ascultă și caută!
Cutia de plastic conține 1 CD cu 18 sunete 
originale și 32 de cartonașe din plastic - 18 
imagini (fiecare este de două ori) care pot 
fi atribuite sunetelor date. Ideea de bază a 
jocului este de a distinge sunetele și de a 
atribui cartonașele la sunetele corecte.
Cu aceste cartonașe se poate juca și 
lotto - 18 perechi de cartonașe.
Categoria de vârstă: 3+

BE30177 219,9 lei
Simțurile - Mediul înconjurător  
Jocul dezvoltă gândirea logică, abilitățile lingvistice 
și percepția senzorială. Acest joc poate fi jucat 
în diferite moduri, fie ca un joc de memorie sau 
folosind cuburi. În fiecare dintre aceste cazuri, 
rezultatul este o simplă explicație și înțelegere a 
modului în care simțurile servesc percepției noastre 
asupra fenomenelor din jurul nostru. Jocul este 
destinat copiilor de la 4 ani. Conține 48 cartonașe 
de lemn  (6,4 x 6,4 x 0,7 cm), 2 zaruri cu simboluri  
și o cutie din lemn. Jocul este conceput pentru a fi 
jucat de la 1 la 6 jucători. Categoria de vârstă: 4+

OT100 46 lei
Primul meu loto sonor
Un instrument potrivit pentru dezvoltarea 
memoriei sonore.
Conținut: 4 plăci de joc, 24 de cartonașe cu 
sunet, puzzle din șase piese.
Jocul este potrivit pentru 2 - 4 jucători.
Dimensiunile ambalajului: 19 x 14 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   
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CD846008 125 lei
Sunete din exteriorul casei
Sarcina copiilor este să recunoască sunetele pe care le aud în împrejurimile lor. 
Copiii fac asocieri între sunetele pe care le aud și imaginea care acestea o crează. 
Copiii ascultă CD-ul și așează jetoane pe imaginile care reprezintă sunetul pe care 
l-au auzit. Jocul conține 12 cartonașe de 14 x 21 cm cu 8 imagini, 120 de jetoane și 
CD. Categoria de vârstă: 4+

CD846006 125 lei
Sunetele de acasă
Sarcina copiilor este să recunoască sunetele pe care le aud 
în casă. Copiii fac asocieri între sunetele pe care le aud și 
imaginea care acestea le crează. Jocul conține 12 cartonașe 
de 14 x 21 cm cu 8 imagini, 120 de jetoane și CD. 
Categoria de vârstă: 4+

LR3776 95 lei
Sirene cu lumini
Setul include 4 sonerii care atunci când sunt 
apăsate scot sunete și luminează. Ele pot 
fi folosite în diferite activități de curs sau 
discuții. Soneriile sunt alimentate de 2 baterii 
AAA (nu sunt incluse). Diametru: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR3775 97 lei
Sirene - animale domestice
Setul include 4 sonerii care, atunci când sunt 
apăsate, scot sunetele animalelor domestice. 
Ele pot fi folosite la diferite activități de clasă 
sau discuții. Soneriile sunt alimentate de 2 
baterii AAA (nu sunt incluse). Diametru: 9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+  

RO2995010 85 lei
Trezește-ți simțurile
Copiii atribuie imaginea corespunzătoare simțului. Ei indică 
pe tăblița lor ce senzație au de la obiectul din imagine. În 
același timp, ei descoperă că nu toată lumea are același 
simț al mirosului și al gustului. Pachetul conține 5 cartonașe 
cu simțuri (5 x 7 cm), 40 cartonașe cu obiecte (5 x 5 cm), 50 
jetoane din plastic colorate si 6 tăblițe cu emoticoane.
Dimensiune pachet: : 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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AK20610 98 lei
Simțurile
Jocul este format din 50 de imagini cu simțuri. Este împărțit în: 
10 cartonașe principale (duplicate) cu fotografii ale fiecăruia 
dintre cele cinci organe senzoriale și 40 de cartonașe cu 
fotografii ale situațiilor perceptuale, care ilustrează cinci 
simțuri reale. Pe baza cărților principale, copilul ar trebui să 
identifice și să grupeze 8 imagini care corespund simțurilor 
individuale. Noutate este un cub cu imagini care determină ce 
asociere ar trebui să înceapă copilul și pe care să o continue. 
În acest fel, acest joc didactic este mai amplu. 
Dimensiune cartonaș: 9 x 9 cm. Categoria de vârstă: 3+

CUB TEMATIC 
ÎN PACHET 

AK20600 140 lei
Miros: fructele și mirosul lor
Jocul este conceput pentru a dezvolta simțurile, mai 
concret mirosul, pe baza distincției mirosului diferitelor 
tipuri de fructe. Conține 12 tuburi sigilate cu miros 
(mirosul durează cel puțin 3 ani), 12 feluri de fructe + 24 
de imagini cu cele 12 fructe (întregi și felii). Includerea 
fotografiilor reale permite construirea legăturii 
vizual-olfactive dintre fructe și aroma lor, ceea ce 
extinde cunoștințele despre ele. Pe părțile laterale ale 
cartonașelor există o centură colorată in 5 culori 
care servește ca sistem de autoverificare. Parfumul 
durează până la 4 ani dacă tuburile sunt închise după 
fiecare utilizare. Intensitatea mirosului scade în timp.
Dimensiune cartonaș: 7 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

SISTEM DE 
CONTROL
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