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LE2138 89 lei
Abacus colorat
Numărătoare din lemn pentru tinerii matematicieni. Pe 10 tije curbate în formă de,,U,,sunt 
înșirate bile colorate din lemn. Pe placa de lemn pe o parte sunt prezentate 55 de exemple 
pentru adunare iar pe cealaltă parte 55 de exemple pentru scădere, pe care copiii  ajutați de 
numărătoare le vor calcula rapid și ușor. Dimensiuni: 30 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 6+

LR3311 175 lei
Pinguini pe gheață - set matematică
Setul îi ajută pe copii să învețe bazele matematicii prin joc. Baza de plastic este 
folosită ca o numărătoare pe care se așează pinguinii colorați, ceea ce ajută vizual 
copii să-și imagineze un sistem zecimal, scăderea și adunarea. De asemenea jocul 
dezvoltă abilități motorii fine și recunoașterea culorilor. Pachetul conține 10 sloi de 
gheață din plastic (30 x 2,5 cm), 100 pinguini din plastic în 10 culori, ghid de activitate 
si foi de lucru cu posibilitate de copiere. Categoria de vârstă: 5+

VN85037 28 lei
Numărătoare
Numărătoarea este un instrument excelent pentru 
predarea matematicii. Are un cadru de lemn stabil, 
bilele sunt realizate din plastic (diametru 11 mm). 
Lungime: 24 cm. Categoria de vârstă: 6+

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

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

Litere și cifre magnetice
Litere și cifre magnetice de plastic. 
Categoria de vârstă: 4+

PP5461 Alfabet Mare 32 lei
PP5463 Cifre 32 lei

GO58926 75 lei
Numărătoare 
Numărătoarea din lemn conține 100 de bile 
pentru numărare.
Dimensiuni: 25,8 x 10,4 x 29,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BN88109 25 lei 
Cifre puzzle cu animale
Dimensiuni: 30 x 22 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV25459 130 lei
Puzzle inserat - numere, culori, forme 
Jocul sprijină abilitățile motorii ale mâinilor, de 
coordonare a ochiilor, de învățare a culorilor, formelor 
și numerelor de la 1 - 5. 
Dimensiuni: 38,5 x 22,5 x 5 cm. 
Pachetul conține 26 de elemente. 
Categoria de vârstă: 3+

LU02706  82 lei
Puzzle longitudinal - Numere colorate 
Puzzle orizontal din lemn cu numere. Numărați câte 
animale sunt într-un interval și aranjați-le în ordinea 
corectă. La final, adăugați numărul corect. Jocul 
sprijină predarea numerelor și dezvoltă abilități motorii 
fine. Kit-ul conține 10 piese de puzzle din carton și 10 
figurine din lemn. Dimensiuni: 100 x 12 x 1,1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

OT219  45 lei
Găsește numărul corect 
Învață număratul de bază de la 1 la 20. Sarcina 
este aceea de a găsi și asocia numărul corect 
din imagine cu numărul - doar piesele corecte 
se vor potrivi. Pachetul conține 20 de bucăți 
deja asociate. Fabricat din carton.
Dimensiunea pieselor asociate: 18 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57594 60 lei
Atribuie numărul corect
Familiarizarea distractivă cu numere și 
sume. Creați perechi de trei, atribuind 
numerele corecte imaginilor în funcție de 
suma și imaginea corespunzătoare. Jocul 
are un sistem de 
auto-control, se potrivesc doar piesele 
corecte. Dimensiunile unei perechi de trei 
elemente: 18 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21535 39 lei
Puzzle inserabil
Piese inserabile din lemn, familiarizează 
copiii cu numerele și sumele. 
Dimensiuni: 30 x 22,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

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+
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GO58941 41,9 lei
Cercuri Magice și numere 
Copiii învață să numere cu cercuri și să le 
sorteze după culoare. 
Dimensiuni: 27 x 5 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LE3405 95 lei
Piramida cu numere 
Introducere jucăușă în matematică. 
Inelele de lemn sunt plasate pe pini la care 
se adăugată plăcuța cu numărul potrivit. 
Dimensiuni: 41 x 10 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

DV22107 99 lei
Turnul cu numere
Prin construcție, copiii învăță cum să numere 
de la 1 la 10, să recunoască culori și forme. 
Fiecare cub are o formă specială, astfel 
încât acestea să se potrivească precum sunt 
numerotate. Turnul este prevăzut fără tijă. 
Pachetul conține 11 elemente.
Dimensiuni: 10 x 10 x 23 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

MD19275 145 lei
Turnul de figurine
Format din 66 de piese, setul 
din lemn, invită copiii să 
descopere elementele de bază 
ale număratului, prin culori și 
forme, să dezvolte abilității motorii 
fine și să antreneze imaginația. 
Dimensiuni: 46,5 x 14 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MD19274 76,5 lei
Să numărăm cu omida
Formată din 10 piese, omida, prin culorile sale vesele îndeamnă 
copiii către bazele calculelor, distincția culorilor și, în același timp, 
să își exerseze abilitățile motorii fine și să își dezvolte imaginația. 
Dimensiuni: 27,5 x 9 x 8 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

LR6315 109 lei
Înghețată matematică
Set distractiv de matematică conceput 
pentru sortarea, numărarea și primul 
contact cu calculele. Kit-ul conține 4 
castroane, 4 cornete, 20 cupe de înghețată, 
spatulă, 23 de cărți de joc și o rozetă de 
joc. Dimensiuni: 14 x 10 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN88212 78 lei
Joc educativ pentru copii 
Joc educativ din lemn pentru dezvoltarea 
abilitatilor motorii fine. Ajută la recunoașterea 
culorilor, formelor și numerelor.
Dimensiuni: 45 x 20 x 1 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

H - RO - 3A Didakticke-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd   656 26. 7. 2021   9:35:20



657
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT

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
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Forme
Forme din plastic pentru nisip prin care se 
practică recunoașterea cifrelor și a literelor. 
Dimensiuni: 9,5 x 6 x 2,5 cm.

EPL160179 - Litere (A-Z)  36,9 lei
EPL160180 - Cifre  (0-9)  17,9 lei

ED90091 120 lei
Numărați merele
Umpleți copacii cu câte mere indică numărul și punctele de 
pe card. Copiii practică numărarea de la 1 la 10 și abilitățile 
motorii fine. Conține 10 carduri din lemn (12 x 9,5 x 0,8 
cm), 30 de pini roșii, 30 de pini verzi și instrucțiuni. Ambalat 
într-o cutie practică. 
Dimensiunile pachetului: 31 x 23 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

ED90089 110 lei
Numărăm de la 1 la 10
Găsiți și asociați cardurile cu aceleași valori. 
Numerele de la 1 la 10 sunt reprezentate în 
moduri diferite: numere, simboluri, cercuri 
și părțile lor, stele și dreptunghiuri. Pachetul 
conține: 40 de carduri din lemn (5 x 5 cm) și 
instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică. 
Dimensiunea pachetului: 21 x 12 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EI1918 73 lei
Set numeric din spumă 
Setul conține opt blocuri de spumă colorate și 13 cărți față-verso 
pentru exersarea calculelor, succesiunilor și crearea numerelor. 
Dimensiune 1 culoare: 6 x 5 x 2,5 cm. Dimensiune carte: 13 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EI1917 73 lei
Play Foam - Literele
Setul conține opt blocuri de spumă colorate 
și 13 cărți față-verso pentru a exersa forma 
literelor. Dimensiunea 1 culoare: 6 x 5 x 2,5 cm. 
Dimensiuni carte: 13 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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MI31867 65 lei
Activity - 123 ABC cu sarcini
Material didactic de ajutor în recunoașterea 
numerelor și literelor, în timp ce exersează 
abilitățile motorii fine. Pachetul conține 10 numere 
(0-9), 27 litere mari ale alfabetului, 10 șnururi 
colorate pentru înșirat și 2 broșuri cu sarcini. 
Totul este ambalat într-o geantă practică. 
Înălțime: 7 cm. Categoria de vârstă: 3+

Ștampile cu litere
Set de ștampile cu litere, cu care copiii pot 
compune primele cuvinte. 
Fiecare pachet conține 34 de piese.
Dimensiuni: 2,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

LR0597 - litere mari 65 lei
LR0598 - litere mici 65 lei

GO57672 35 lei 
Alfabet A - Z 
Puzzle-ul conține 26 de litere ale alfabetului. 
Fiecare dintre ele are o suprafață de culoare 
diferită. Dimensiuni puzzle : 30 x 21 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 un 
instrument didactic pentru învățarea numerelor și a literelor. 
Dimensiune: 3 cm. Categoria de vârstă: 2+

LR4113EI 140 lei
Joc de construit Litere și numere 
Un ajutor ideal pentru copiii preșcolari. Copiii vor învăța să 
recunoască literele și cifrele. Include: placa de joc, bormașină, 
șurubelniță, 50 șuruburi, 10 cartonașe cu cifre și 26 de cartonașe cu 
litere. Bormașina necesită 3 baterii AAA (nu sunt incluse în pachet).
Dimensiuni: 20 x 22 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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VN52426 425 lei 
Litere mari textile
Aceste litere moi, prin forma jucăușă, induc copiii 
în lumea alfabetului. Literele sunt prin formă, 
dimensiune și material, atractive iar copiii doresc 
să le atingă, astfel încât își amintesc cu ușurință 
forma literelor. 
Posibile moduri de întrebuințare: 
- copiii pot mima literele prin utilizarea altor 
materiale
- copiii crează serii generale
- copiii caută în clasă, lucruri care încep cu „M“ 
- copiii crează cuvinte scurte
Conținut: 26 litere textile (înălțime 25 cm), într-o 
geantă. 
Categoria de vârstă: 4+

ED522102 105 lei
Număratul cu gărgărița
Joc de învățare și recunoaștere a numerelor. Copiii 
atribuie aripile gărgărițelor cu aceeași valoare numerică: 
la fiecare număr - numărul de puncte. 
Depozitate în cadru de fag cu dimensiunile de 40 x 40 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

ED522053 155 lei
Cercul cu numere
30 de bucăți de lemn. 
Dimensiuni: 33,5 x 33,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR1764 61 lei
Număratul cu gărgărițele până la 10 
Joc interesant în care copiii exersează număratul până la 10. 
Scopul jocului este de a umple primul cartea cu jetoanele corecte. 
Nu căutați însă, dublurile identice, ci numerele, care adunate 
rezultă numărul10 - jocul este potrivit pentru 2 - 6 jucători. 
Dimensiunea carților de joc: 20 x 15 cm. 
Categoria de vârstă: 5+ 

LE2841 80 lei
Animale în numere 
Pe o parte a animalelor sunt numere de la 1 la 26 cm, 
iar pe cealaltă parte litere ale alfabetului. Mărimea 
întregului puzzle construit din animale: 58 cm. 
Categoria de vârstă: 6+ 

ED522969 109 lei 
Puzzle tălpile și palmele
Dimensiuni: 37 x 37 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

ED523001 210 lei
Număratul pe degete
Folosirea degetelor este o activitate naturală a copiilor care 
învață să numere. Acest set include două palme care fac 
număratul mai ușor. Copiii învață treptat să recunoască 
numerele și cantitățile / mulțimile până în momentul în care 
degetele nu mai sunt necesare. Palmele sunt realizate din 
placaj dur și pot fi puse pe masă sau în fața unei table. 
Degetele palmelor sunt flexibile. Categoria de vârstă: 3+
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ED522177 73 lei 
Calcule 6 - 10
Categoria de vârstă: 3+

ED522176 73 lei 
Calcule 1 - 5  
Categoria de vârstă: 3+

Diagramă de calcul
Joc pentru înțelegerea numerelor de la 1 la 10. Fiecare număr 
prezintă 4 simboluri, care sunt incluse lângă număr în tabel. 
Cartonașele sunt realizate din material dur, grosimea este de 
2,5 mm, și toate sunt stocate într-un cadru de fag 34 x 34 cm.

MI31785 262 lei
Activități cu ciuperci - set mare 
Joc matematic vesel, cu ajutorul căruia se dezvoltă gândirea logică și capacitatea de 
concentrare. Ciupercile sunt în trei forme de bază - un cerc, un pătrat și un triunghi, în 
trei culori de bază - roșu, albastru, verde. Pachetul conține 4 plăci de lucru, 18 modele de 
cartonașe (pentru exersarea numerelor, sortării, secvențelor și  abilităților motorii fine), 144 
ciuperci, 10 șnururi. Totul este ambalat într-un cufăr practic. 
Dimensiune placă: 19 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

VN35469 23,5 lei
Zar mare din spumă cu numere 
Zarul are o suprafață rezistentă din spumă moale.
Poate fi folosit în diverse jocuri sau activități didac-
tice, ori ca o minge. Are un impact moale și liniștit. 
Numerele de la 1 la 12 sunt scrise pe zar foarte clar. 
Lungimea muchiei: 10 cm.  Categoria de vârstă: 6+

VN35491 22 lei
Zar mare din plastic
cu numere  
Zarul are o suprafață rezistentă. 
Poate fi folosit în diverse jocuri sau 
activități didactice. Cifrele de la 1 
la 6 sunt scrise pe zar foarte clar. 
Lungimea muchiei: 10 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN35460 22 lei
Zar mare de plastic cu 
puncte 
Zarul are o suprafață rezistentă. 
Acesta poate fi folosit în diverse 
jocuri și activități didactice. Are un 
impact moale și liniștit. Punctele sunt 
clar evidențiate pe zar. Lungimea 
muchiei: 10 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN1698 106,5 lei
Zar maxi - galben 
Zarul de joc de dimensiuni mari are 12 margini - 
numerele de la 0 la 10 și un joker. Este realizat 
din spumă acoperită cu un strat de plastic 
non-toxic. Potrivit pentru o varietate de activități 
atât în interior cât și în exterior. Disponibil  în 
diferite culori în funcție de stoc. 
Dimensiuni: 20 x 20 cm. Categoria de vârstă: 3+

VN35966 22 lei 
Zar colorat mare 
Fabricat din plastic rezistent. 
Dimensiuni: 10 x 10 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LR7699 63,9 lei
Zar în zar Jumbo - 12 bucăți 
Zarul în zar explică conceptul probabilităților de două 
ori mai bine față de zarul clasic. Un instrument bun 
pentru statistici didactice, prognoze, numere și alte 
operații matematice. Pachetul conține 12 piese în 6 
culori, de dimensiuni potrivite și pentru mâinile mici. 
Lungimea muchiei: 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Cartonașe matematice 
Cartonașe de autotestare care exersează adunarea sau scăderea până 
la 20. Exemplul este tipărit în verde și rezultatul în roșu, se poate vedea 
abia după descoperirea cartonașului roșu translucid. Pachetul conține 
10 cartonașe cu sarcini, 3 cartonașe roșii translucide și o cutie, toate 
realizate din plastic. Dimensiuni: 8 x 4,5 cm. Categoria de vârstă: 6+

JE1352 - Adunarea 50,6 lei
JE1353 - Scăderea 50,6 lei

PX0466A 65 lei
Supermatematic
Joc educativ, care învață copiii să numere și să gândească. 
Asamblează cu adversarii exemplul numeric, pentru a ajunge la 
rezultatul care este pe cartea aleasă. Din pungă se extrag treptat 
numere și simboluri matematice. Sarcina este de a forma cât mai rapid 
un exercițiu matematic, al cărui rezultat să fie unul dintre numerele 
care sunt afișate pe spatele cărții. Câștigătorul este cel care compune 
cele mai multe exemple corecte. Dimensiuni: 28,5 x 4 x 19 cm. 
Categoria de vârstă: 7+

EDF18001 1055 lei
Cuburi cu numere împachetate
Set  20 de zaruri cu numere (două seturi de numere de la 0 la 9), completat cu patru zaruri 
cu semnele +, -, x, :, =, ≠. Un total de 24 de cuburi ambalate într-un pachet practic, este un 
instrument de mare ajutor, la primul contact cu numerele, activități motorii și diverse alte 
jocuri didactice. Cuburile sunt realizate dintr-o spumă rezistentă, acoperite cu imitație de 
piele rezistentă. Pachetul este fabricat din material textil rezistent. 
Dimensiuni cuburi: 15 x 15 x 15 cm. 
Dimensiuni pachet: 60 x 45 x 30 cm.

HK13009 400 lei
Covorul trenul Alfabet
Covor cu dimensiuni mari. 
Instrument adecvat pentru 
familiarizarea cu numerele. Stratul 
suport este antiderapant. 
Material: poliamidă. 
Dimensiuni: 200 x 200 cm.

KS1005M 1285 lei
Covor Buburuzele 02 
Covor colorat cu motive drăguțe. Poate fi folosit pentru diverse activități 
didactice axate pe numărat sau lectură. Covorul este produs printr-o 
tehnică specială, datorită căreia este foarte moale și delicat. Stratul de jos 
este antiderapant. Material: nailon. Dimensiuni: 300 x 200 cm.

H - RO - 3A Didakticke-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd   661 26. 7. 2021   9:36:02



662
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Ci

fr
e,

 a
lfa

be
t

LR7731 85 lei
Activități matematice cu mașini 
Porniți mașina și învățați să numărați până la 20, 
să adunați, scădeți, sortați și multe alte lucruri 
folositoare. Pachetul conține 25 de mini mașini    
în 5 culori, 2 benzi și zaruri. Lungime traseu: 30,5 
cm. Lungime mașină: 2,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LR7732 110 lei
Activități matematice cu bufnițe
Jocul educativ cu bufnițe vă învață să numărați până la 10, să clasificați, 
să precizați cantitatea și să recunoașteți culorile. Pachetul conține 25 
de bufnițe colorate, o ramură, ruletă și 10 cartonașe cu sarcini. Lungime 
ramură: 33,5 cm. Înălțime bufniță: 4,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

Jetoane de plastic 
100 jetoane. Ajutorul în 
sortare și numărare.
Diametru: 2 cm 

JE2061001 - albastru 18,5 lei
JE2061002 - galben  18,5 lei
JE2061003 - verde 18,5 lei
JE2061004 - roșu 18,5 lei

VN35838 45 lei
Cuburi de construit 
2 cm
Acest set conține 100 cuburi de mărimea 2 cm în 10 
culori. Este un instrument ideal pentru descoperirea 
matematicii timpurie, compararea cantităților, sorta-
rea, atribuirea, numărarea.
Categoria de vârstă: 5+

LE1136 169 lei
Bare colorate 2 în 1  
Aceste bare colorate din lemn pot fi folosite 
pentru teme matematice sau ca și kit de 
construcții. Acestea sunt împachetate într-o 
cutie de lemn. Dimensiuni: 32 x 4 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN86528 289 lei
Sistemul zecimal - kit pentru clasă
Ajutor, care învață în mod clar sistemul zecimal și percepția 
vizuală adecvată pentru munca în echipă. Conținut: 100 cuburi, 50 
dreptunghiuri, 30 tăblițe, 4 cuburi mari. 
Dimensiune cuburi roșii: 1 x 1 cm.
Categoria de vârstă: 7+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LR4286-UK 92 lei
Cuburi matematice - activități
Setul matematic colorat include 15 cartonașe 
față-verso și 100 de zaruri de plastic colorate în 
10 culori, care pot fi stivuite. Acest joc exersează 
formele, sortarea, gruparea, aritmetica de bază, 
măsurarea, recunoașterea de forme și dimensiuni. 
Pachetul include un manual cu o mulțime de idei. 
Dimensiuni zar: 2 x 2 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

GO58535 75 lei
Blocuri numerice 
Lumea numerelor este importantă. Cu aceste 
blocuri de lemn, copilul însușește într-o formă 
atractivă, elementele de bază ale matematicii. 
Pachetul conține 36 de piese.
Dimensiune bloc: 24 x 1,2 x 2,3 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

BE22614 175 lei
Prăjiturele - joc 
Un joc distractiv în timpul căruia copiii 
antrenează număratul de la 1 la 10, adunarea, 
scăderea și memoria. Jocul este conceput 
pentru 2 - 4 jucători.
Dimensiunea ambalajului: 12 x 12 x 51 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR0949LSP 110 lei
MathLink - Cuburi vesele 
Cuburile vesele îi ajută pe copii să învețe să 
numere și să rezolve operații matematice 
elementare. Jocul conține 100 de cuburi cu 
numere, 59 de table de joc, 54 de autocolante 
și cărți de joc.
Dimensiuni: 30 x 23 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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LE3459 105 lei
Înmulțirea cu cilindrii 
Ramă din lemn cu agățătoare și tabla 
înmulțirii. Copiii o pot avea mereu  în 
fața ochilor. Cilindrii din lemn rotativi 
afișează sarcini și soluții. În acest 
mod, copiii pot practica înmulțirea 
prin rezolvarea sarcinii, și vice-versa 
pentru a afla cum s-a ajuns la rezultat. 
Dimensiuni: 29 x 29 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 7+

VN87566 299 lei
Tabel de conversie a unităților
Ajutor în predarea conversiei unităților de 
lungime, volum și greutate. Pachetul conține 
1 tablă magnetică (105 x 33 cm), 40 de 
cartonașe cu unități (cm, g, dm, etc. - 8 x 
4 cm), 46 de cartonașe cu numere (8 x 4 
cmi), 1 linie magnetică și semnul întrebării. 
Categoria de vârstă: 8+

Axa numerelor
Este realizată dintr-un material plastic subțire
și rigid. Pachetul conține pini de marcat,
10 albaștrii și 10 roșii.
Categoria de vârstă: 6+

VN81902 - la 0 la 100 (lungime 1 m) 20 lei
VN81903 - la 0 la 1000 (lungime 1 m) 20 lei

VN85738 65 lei
Șabloane de exersat cu jetoane magnetice 
Șabloane magnetice pentru exerciții cu jetoane la orele de 
matematică. Pachetul conține 4 șabloane cu cercuri goale (30 x 8 cm), 
1 șablon cu cercuri numerotate de la 1 la 10 (60 x 8 cm) și un șablon 
cu cercuri numerotate de la 11 la 20 (60 x 8 cm). Jetoanele magnetice 
se comandă separat (VN1756). 
Categoria de vârstă: 6+

VN1756 195 lei
Jetoane și semne magnetice
Pachetul conține 100 de jetoane în două culori și 20 
de jetoane cu semne matematice. Acestea servesc ca 
ajutor pentru lecțiile de matematică. 
Diametru jeton: 5 cm.Categoria de vârstă: 6+

VN86234 29 lei
Jetoane magnetice în două culori 
Setul include 20 de jetoane (roșii / albastre). 
Diametru: 5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

ED90108 169 lei
Autobuzul matematic 
Câți pasageri vor ajunge la destinație? Lăsați pasagerii să urce 
sau să coboare din autobuz și exersați adunarea și scăderea 
până la 10. Include: autobuz din lemn (18 x 10 x 7 cm), 
5 figurine roșii, 5 figurine albe, 22 carduri 
(7,5 x 5 cm) și 3 zaruri din lemn (2,5 cm). 
Dimensiunea pachetului: 21 x 12 x 9,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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TS02677MA 279 lei
Fracții matematice - magnetice
Ajutor vizual, datorită căruia copiii pot înțelege 
cu ușurință fracțiile și diviziunea. Partea colorată 
a dimensiunilor sale se potrivește bine în 
mână. Pachetul conține în total 123 de piese. 
Diametrul celei mai mari piese: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN85031 52,5 lei
Set de fracții 
Mod practic pentru a înțelege fracțiile. Instrumentul ideal pentru o 
învățare independentă a  fracțiilor. Ușor de manevrat. Kit-ul include 
1/2 , 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Grosimea pieselor este de 
3 mm. Fracțiunile individuale sunt imprimate în plastic. Pachetul 
conține 51 de piese. Diametrul cercului complet: 10 cm.

VN86403 205 lei
Fracții magnetice 
Ajutor pentru o mai bună înțelegere și explicație a fracțiilor. 
Setul include 9 cercuri împărțite în 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,1/6,1/8, 
1/10, 1/12 și 1/1, care pot fi sortate și clasificate într-un 
ambalaj rigid. 
Diametrul cercului complet: 20 cm.

VN87595 45 lei
Ștampilă fracții
Ștampilele ajută la rezolvarea exemplelor cu fracții. 
Conținut: 9 ștampile cu cercuri divizate de la 1/1 la 1/12. 
Pachetul nu conține creioanele colorate. Diametru: 2,5 cm. 
Categoria de vârstă: 6+

LR93399 130 lei
Fracțiuni volumetrice curcubeu 
Măsurile îi vor ajuta pe copii să înțeleagă 
fracțiile, volumul și conținutul. Conține 9 măsuri: 
1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Dimensiuni: 10 x 21 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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VN86668  92 lei
Set de fructe - numărare și sortare
Suport pentru numărarea, sortarea și măsurarea cu ajutorul 
unui fruct de cauciuc. Pachetul conține: 108 bucăți de fructe 
3D într-o cutie de plastic. Lungimea de la 3 la 5,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LR6216 120 lei
Plăcintă din fructe pentru sortare
Acestă plăcintă colorată va învăța copiii elementele de bază de 
sortare și de numărare. Simultan, în timp ce se joacă, practică 
abilitățile motorii fine. În partea de jos a plăcintei, așezați 
cartonașul de sortare, iar apoi, cu ajutorul unor pensete mari, 
copiii sorteaza fructele în funcție de criteriile specifice. Pachetul 
conține 60 bucăți de fructe (7 feluri în 5 culori diferite), plăcinta din 
plastic cu compartimente demontabile, 3 cartonașe cu două fețe 
de sortare și 2 pensete mari. Categoria de vârstă: 3+

LR0180 85 lei 
Animale
Setul conține următoarele animale: vacă, cal, oaie, porc, 
iepure și rață. Animale sunt disponibile în 6 culori și două 
dimensiuni (mare și mic). Un total de 72 de bucăți. 
Categoria de vârstă: 3+

VN87259 91,9 lei
Animale pentru joc, 
numărare și sortare
Ambalajul conține 72 de figurine / piese din 
cauciuc în 6 forme și culori diferite.
Dimensiune: aproximativ 3,3 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LR3660 42 lei
Familia mea - figurine
Mulțumită acestor figurine, copii învață să vorbească despre ei 
și despre familia lor. De asemenea, acestea pot fi folosite pentru 
sortare și numărare. Pachetul conține 24 de figurine, 6 forme 
diferite în 4 culori diferite. Înălțimea cele mai mari figurine: 6 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LR3377 65 lei
Cartonașe de lucru pentru figurine - Familia mea
Conține 21 de cartonașe față-verso, care ajută copiii să înțeleagă sortarea, 
modelele, aspectul și dimensiunea vizuală. Copiii pot folosi cărțile singuri sau cu 
ajutorul unui profesor. Ele sunt destinate pentru a fi utilizate cu figurinele Familia 
mea (LR3660) din oferta noastră. Dimensiuni: 29 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN85055 90 lei
Ursuleți pentru numărare
Setul conține un număr de 96 de ursuleți în 3 dimensiuni 
și 4 culori. Ursulețul mic cântărește 4 g, cel mijlociu 8 g, 
iar cel mare 12 g. Setul ajută la dezvoltarea recunoașterii 
culorilor, dimensiunilor și numerelor și este ambalat într-o 
găleată de plastic. Categoria de vârstă: 5+

LR0190 85 lei
Vehicule colorate
Setul conține 6 tipuri de transport: avion, locomotivă, 
barcă, autobuz, mașină de pompieri și mașină personală. 
Fiecare vehicul este în 6 culori. Un total de 72 de bucăți. 
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LR0217LSP 305 lei
Set mare pentru clasificare
Conține 600 de componente diferite, cum ar fi animale, forme, 
fructe, forme de consolidare, vehicule, 6 tăvi de plastic colorate 
pentru sortare, tavă de sortare și propuneri de activități. 
Totul este ambalat într-o cutie de plastic. 
Categoria de vârstă: 3+

LH14059 81 lei
Tăvițe pentru sortare și nu numai - set de 6 buc 
Setul conține 6 farfurii / tăvițe de culori diferite. Acestea sunt 
potrivite pentru sortare, pentru pictură, dar și pentru servirea 
anumitor gustări. Dimensiuni: 40 x 40 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Pahar colorat
Dimenisiune / Volum: 0,3 litri. 
Prețul este pentru 1 bucată.

BT10301  5,5 lei
BT10302  5,5 lei
BT10303  5,5 lei
BT10304  5,5 lei
BT10305  5,5 lei
BT10306  5,5 lei
BT10307  5,5 lei

VN85032 48 lei 
Cântar
Prin folosirea cântarului, copiii pot face comparații simple 
și operații numerice. Deasupra se găsește un ecran 
numeric de la 1 la 10. Fără ursuleți. Pachetul conține 10 
cuburi albe pentru cântărire. Dimensiuni: 55 x 12 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

GO51891 210 lei
Cântar                                        
Fabricat din metal cu 7 greutăți. 
Dimensiuni: 25,5 x 14,5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR9092 67,9 lei
Ren pentru sortare 
Pachetul conține 12 inele pentru sortare în 4 
culori. Diametrul inelelor este de 5 cm.
Dimensiuni: 21 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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VN50698 87 lei 
Calcule cu maimuțica
Calculele cu maimuțica fac matematica mai 
distractivă! Atârnă același număr de banane 
pe brațele maimuței - dacă este corect, 
maimuța este echilibrată iar mâinile sunt 
drepte. În cazul în care numărul de banane 
este incorect, maimuța își rotește ochii iar 
brațele sunt oblice. Înălțime: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN57238 75 lei
Cântar din plastic
Cântarul este proiectat pentru a compara 
greutatea obiectelor solide sau a celor 
lichide. Este fabricat din plastic dur, iar 
bolurile alcătuiesc măsura. Dimensiunea 
cântarului: 36 x 28 cm (W x H). Dimensiune 
bol: diametru 18 cm, înălțimea de 7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

VN85752 110 lei
Greutăți metalice, 10 bucăți
Pachetul conține 10 greutăți. 
Conținut: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 
2 x 10 g, 1 x 20 g 1 x 50 g. 
Categoria de vârstă: 6+

VN2467 71 lei 
Cântar matematic
Pe cântar puteți agăța 20 de greutăți a câte zece 
grame fiecare cu numerele de la 1 la 10. Este 
potrivit pentru adunări, scăderi și comparații simple. 
Dimensiuni: 65,5 x 22 cm. 
Categoria de vârstă: 6+

VN766 30 lei 
Cântar cu arc
Încercați aceast cântar cu arc 
pentru orice greutate 
de la 0 - 1000 g. 
Categoria de vârstă: 8+

VN85283 27 lei 
Clepsidră mică
Înălțimea: 9 cm. Conținut: 4 clepsidre: 
30, 60, 120 și 180 de secunde. 
Categoria de vârstă: 6+

VN42041 38,5 lei
Clepsidre - 5 bucăți
Set de 5 clepsidre, cu care se vor măsura 30 de secunde, 1, 3, 5 sau 10 
minute. Instrument excelent pentru a înțelege trecerea timpului. Ceasurile cu 
nisip, diferit colorate, ajută ca percepția timpului să devină distractivă și ușor 
de recunoscut. Dimensiuni: înălțime: 9 cm, diametru: 2,5 cm. 
Ce reușiți să faceți înainte ca nisipul să se scurgă? 
Categoria de vârstă: 6+

EPL120166 299 lei
Mega clepsidre, 5 bucăți 
Set de 5 clepsidre, prin care se vor măsura 30 de secunde sau 
1, 5, 10 sau 15 minute. Instrument excelent pentru a înțelege 
trecerea timpului. Clepsidrele cu nisip, diferit colorate, ajută ca 
percepția timpului să devină distractivă și ușor de recunoscut. 
Înălțime: 16,3 cm. Diametru: 7,3 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Ceas pentru școala 
Ajutor practic pentru copii în predarea noțiunii 
timpului, din hârtie laminată rigidă. 
Categoria de vârstă: 6+

KP89461 - colorat (21 x 30 cm)  5,5 lei
KP89478 - alb-negru (21 x 21 cm) 3,5 lei

LR0572 37,9 lei
Ceas pentru elevi - set
Ceas de plastic pentru învățarea precizării 
timpului. Are arătătoarele mobile și pe partea 
inferioară un spațiu în care se notează timpul 
în format digital - suprafața poate fi ștearsă, 
de aceea ceasul poate fi utilizat în mod 
repetat. Setul conține 10 ceasuri. 
Dimensiuni: 11 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR0573 18 lei
Ceas pentru profesori 
Ceas din plastic pentru învățarea precizării 
timpului. Are arătătoarele mobile și pe partea 
inferioară un spațiu în care se notează timpul 
în format digital - suprafața poate fi ștearsă, de 
aceea ceasul poate fi utilizat în mod repetat. În 
partea  superioară sunt două orificii din metal, 
cu ajutorul cărora, ceasul poate fi agățat pe 
perete. Dimensiuni: 30,5 x 30,5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN87289 295 lei
Orele și rutina de zi cu zi
Ajutor cu care copiii învață ușor cum este divizată ziua și când se 
efectuează diferite activități. Pachetul conține o tablă magnetică, 
arătătoarele ceasului și 26 de cartonașe magnetice cu imagini cu 
diferite activități. Dimensiune tablă: 71 x 71 cm. 
Dimensiunea cărților 8 x 8 cm. Categoria de vârstă: 6+

MI45311 41 lei
Ceas cu activități
Folosind roata pe ceas, copiii mișcă mâinile 
ceasului în funcție de cărțile de joc și îl atribuie 
activității corespunzătoare. Jocul îi ajută pe copii 
să înțeleagă conceptul de timp. Pachetul conține 
1 ceas din plastic și 10 cărți de joc din carton. 
Lățime: 12 cm. Categoria de vârstă: 3+

VN85444 19,9 lei
Ceas pentru învățat
Diametru: 13 cm. 
Categoria de vârstă: 6+

LR3220 85 lei
Cunoașterea timpului - set de activități
Activitățiile sunt concentrate pe dezvoltarea vocabularului și a 
exprimării în procesul de învățare și de cunoaștere a noțiunii timpului. 
Pachetul conține: 1 ceas de plastic cu arătătoare mobile, 1 ceas pe 
care se poate scrie, 24 de cărți față-verso cu ceas digital și analogic, 
12 cărți față-verso cu activități zilnice (pe care se poate scrie) și 3 
zaruri cu ore. 
Înălțime ceas din plastic: 13 cm. Categoria de vârstă: 5+
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Ceas pentru școală
Ceas din plastic practic pentru precizarea timpului. 
Categoria de vârstă: 5+

RO2306000 - galben - Ø 14 cm 11 lei
RO2306001 - alb - Ø 28 cm 33 lei

MD18593 79 lei
Ceasuri și forme
Setul de 13 piese colorate din lemn îi ajută pe copii să se 
familiarizeze cu conceptul de timp. În plus față de manipularea 
diferitelor forme, își dezvoltă abilitățile motorii fine imaginația. 
Dimensiuni: 25,5 x 25,5 cm x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

Time Domino
Poziția arătătoarelor este comparată cu timpul digital, iar atunci 
când timpul este același, piesele de domino se pot alătura. 
Pachetul conține 16 cărți domino. 
Categoria de vârstă: 6+

SC23928 - până la miezul zilei 82 lei
SC23929 - după miezul zilei 82 lei

ED90110 62 lei
Ce oră este?
 Învățați să determinați ora potrivită folosind jocul. Include: ceas din 
lemn (14 x 14 cm) și 48 de carduri care indică timpul (6 x 6 cm). 
Dimensiunea pachetului: 23 x 21 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR2981 190 lei
Covor - Ceas
Activitatea pe acest covoraș îmbunătățește capacitatea de a distinge ceasul 
și timpul, într-un mod distractiv. Ambalajul cuprinde: un substrat colorat care 
indica arătătoarele ceasului, 4 cuburi gonflabile (cele roșii pentru ore și cele 
albastre pentru minute). Copiii au ca sarcină aruncarea  zarurilor, apoi să 
pună arătătoarele din plastic, sau corpul/brațele lor,  pe saltea, astfel încât să 
afișeze timpul/ora. Pachetul conține 20 de cartonașe cu întrebări și activități 
în limba engleză. Salteaua din vinil are dimensiunea: 137 cm, și conține găuri 
pentru o posibilă agățare pe perete. Dimensiuni cuburi gonflabile: 12 cm. 
Categoria de vârstă: 5+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO58980 25,5 lei 
Ceas
Diametru: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

Cronometru
Cronometrele sunt concepute pentru diferite activități de grup sau activități 

individuale, care necesită măsurarea timpului. 
Pe cadran sunt numere mari, vizibile în mod clar, care ajută chiar si copiii cu 
probleme vizuale. Copiii pot vedea cu ușurință cât timp a mai rămas până la 
expirarea timpului. Dacă este necesar, se poate regla și semnalul audio care 

indică atunci când expiră timpul. 
Cronometrul mare și cel mijlociu pot fi agățate pe un perete sau puse libere pe 
o suprafață plană. În ofertă găsim, de asemenea, cadrane goale, care se pot 

marca cu semne diferite (autocolante sau marker nepermanent).
Cronometrul este potrivit și pentru copiii care încă nu recunosc cifrele.

1. RT5000C 295 lei
Cronometru Time Timer - mare
Dimensiuni: 30 x 30 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

2. RT5008C 228 lei
Cronometru Time Timer - mijlociu
Dimensiuni: 18 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MS5042 110 lei
Magnet Box - Zi și ceas
Cutia metalică conține 65 de piese magnetice din lemn 
cu imprimeu, precum și limbile ceasului de minut și o oră. 
Copiii învață despre timp și în același timp stăpânesc 
activitățile care aparțin fiecărei părți a zilei. 
Dimensiune: 19 x 20 x 1 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR6900 165 lei
Cronometru cu display
Cronometrele sunt de mare ajutor în fiecare clasă. Stabiliți un timp specifc 
pentru orice activitate și cu ajutorul a 3 culori, observați cum trece timpul și cât 
timp a mai rămas până la sfârșit. Aveți la alegere 6 semnale audio, care indică 
trecerea timpului. Cronometrele pot fi setate pe intervale de la 1 secundă la 72 
de ore. Afișajul digital arată timpul rămas. Cronometrul necesită 4 baterii AA, 
care nu sunt incluse. Înălțime: 20 cm.

LR0808 55 lei
Cronometru simplu
Cronometre cu comenzi simple, pot mă-
sura timpul în activități sportive sau alte 
activități. 
Au un ecran mare și 3 butoane pentru por-
nire, oprire și pentru resetare. Necesită o 
baterie de 1,5 V, 
care este inclusă în pachet. 
Dimensiune: aproximativ 7 cm. 
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BE11012 169,9 lei
XXL Puzzle - Ziua mea
Puzzle-urile educative vor conduce copii prin întreaga lor zi - vor prezenta activitățile 
lor și momentele în care aceste activități sunt efectuate în timpul zilei. Astfel, într-un 
mod jucăuș, copiii sunt familiarizați cu precizarea orelor și de asemenea își îmbogățesc 
vocabularul. Pachet: 48 bucăți, 1 ceas analogic, 1 suport pentru ceas. 
Dimensiune puzzle: diametru 49 cm x 0,6 cm. Dimensiuni pachet: 30 x 21 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

RO2405469 555 lei
Planificarea activităților
- Tablă
Dimensiuni: 84,5 x 54,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

RO2402100 90 lei
Planificarea activităților - Cartonașe magnetice
Pachetul conține: 25 de cartonașe cu dimensiunile 10 x 10 cm, 21  
de  cartonașe cu activități, 4 cartonașe goale. 
Categoria de vârstă: 3+

RO2402101 259 lei
Planificarea activităților 
- Cartonașe magnetice
Pachetul conține 30 de cartonașe 
magnetice cu imagini (20 x 20 cm). 
Categoria de vârstă: 3+

RO2404041 126 lei
Planificarea activităților 
- Forme magnetice
Pachetul conține 42 de magneți: 
6 forme în 7 culori. 
Categoria de vârstă: 3+

RO2995412 13,5 lei
Planificarea activităților 
- Forme autocolante
Pachetul conține 42 de diverse forme 
autocolante. Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LE4768 95 lei
Tablă educațională - data, timpul și 
anotimpurile în limba engleză
Tabla din lemn îi învață ușor și clar pe copii să determine ora, data, 
zilele săptămânii, vremea și anotimpurile anului în limba engleză. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 1,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

AK39010 185 lei
Planificator temporar al activităților
Placă agățătoare pentru planificarea activităților pe tot parcursul zilei. Astfel, copiii învață în 
mod natural cu ajutorul activităților care îi ajută la familiarizarea cu timpul - cu determinarea 
lui corectă și formatele de timp (în format analogic și digital). Activitățile sunt reprezentate 
folosind fotografii reale atât de la școală cât și de acasă - activități de igienă, activitățile 
desfășurate în comun sau individual. Pachetul conține: placă agățătoare (105 x 35 cm), 36 
cartonașe care prezintă timpul în format analogic (9 x 9 cm), 72 cartonașe care prezintă 
timpul în format digital (9 x 4,5 cm), 12 cartonașe cu abrevieri în engleză pentru exprimarea 
timpului înainte de masă - a.m. și după masă - p.m. (9 x 9 cm), 36 cartonașe cu fotografii 
ale activităților obișnuite (9 x 9 cm). Ambalate într-o cutie din plastic. 
Categoria de vârstă: 3+

AK39000C 152 lei
Calendar săptămânal
Calendar săptămânal ce familiarizează copiii cu conceptul de trecere a timpului. 
Prezintă copiilor termenii de azi, ieri, mâine, zilele săptămânii și lunile. 
Pachetul conține: placă agățătoare pentru perete (78 x 43 cm), 7 cartonașe 
cu denumirile zilelor săptămânii, 31 de cartonașe cu numere de la 1 la 31, 
12 cartonașe cu numele lunilor din an, 18 cartonașe cu secvențe de timp, 12 
cartonașe cu diferite stări ale vremii, 3 cartonașe cu conceptele de azi, de ieri și 
de mâine. Ambalate într-o cutie din plastic.
Categoria de vârstă: 3+
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ZA1321 95 lei
Globul conturat
Globul ilustrează țările lumii în diferite culori. Pe tot globul se poate 
scrie cu maker nepermanent, care, împreună cu un burete pentru 
ștergere, sunt incluse în pachet. Baza este realizată din plastic. 
Diametru: 25 cm. Înălțimea cu suport: 38 cm.

GO57666 32,5 lei
Puzzle - Globul pământesc
Puzzle în formă de cerc, reprezintă un instrument de ajutor în 
învățare. Copiii învață într-un mod simplu și distractiv despre 
continente și locuitorii lor. Piesele se ansamblează într-un 
cadru de lemn. Conține 57 de piese. Diametrul cercului: 30 cm. 
Categoria de vârstă: 6+ 

LR7735 148 lei
Puzzle - glob
Glob colorat cu continente 
detașabile, este un ajutor excelent 
pentru fundamentele geografiei. 
Pe fiecare piesă este prezentat un 
moment istoric tipic și animalele 
care trăiesc în zona respectivă. 
Diametru: 20 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21048 62,5 lei
Puzzle incastru
- Harta Europei 
Puzzle inserabil din lemn, cu care 
copiii învață țările din care este 
formată Europa. 
Include 25 de piese. Numele țărilor 
este în limba engleză.
Dimensiuni: 30 x 38 x 0,9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

BE10151 129,9 lei
Puzzle incastru - Lumea noastră
Puzzle din lemn, învață copiii informațiile de 
bază despre lumea noastră - continentele, 
unde trăiesc unele animale și alte curiozități. 
Puzzle-ul conține 21 de piese. 
Dimensiuni: 42 x 33,5 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

BE22730 119,9 lei
Joc în echipă - Călătoria animalelor 
Pregătiți-vă pentru aventură! Copiii au sarcina să aducă în siguranță 
animăluțele în locul de care aparțin, și în același timp să exploreze lumea. 
Jocul este pentru 2 - 4 jucători. Pachetul conține placa cu compas rotativ 
cu diametrul de 42 cm, 4 figurine copii (3,4 x 5,5 cm), 16 cartonașe cu 
animale, 1 cartonaș cu nori, 1 zar, 1 sac de bumbac.
Dimensiuni pachet: 32 x 24 x 5 cm. Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

HK11315 235 lei
Covor puzzle - Națiuni
Material: poliester. 
Setul conține 15 bucăți. 
Mărimea unei bucăți: 29 x 29 cm.

HK88411 170 lei
Covor - Copiii lumii
Covorul ilustrează pământul și copiii lumii. Prin acest mod jucăuș, pot 
învăța cu ușurință să recunoască diferitele națiuni sau saluturile 
din diferite țări. Covorul este antiderapant. Material: poliester. 
Dimensiuni: diametru 100 cm.

BE11130 90 lei
Puzzle atributiv
- Copiii din diferite colțuri ale lumii 
Puzzle de atribuire, distractiv, conține 30 de piese cu 
ajutorul cărora este posibil să se atribuie copiilor diferite 
articole vestimentare și astfel să creeze combinații 
amuzante. Se pot juca și cine are o memorie mai bună. 
Dimensiuni pachet: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LS076P 229 lei
Copiii lumii
Cărțile magnetice familiariză copiii cu prietenii din întreaga lume, 
le arată casele lor, plantele și animalele tipice țării respective. 
Pachetul conține 32 de cartonașe magnetice din carton rezistent. 
Dimensiuni: 18 x 18 cm (8 bucăți), 18 x 13,5 cm (8 bucăți) și 9 x 9 
cm (16 bucăți). Categoria de vârstă: 4+
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Tăbliță geometrică față-verso
O parte conține 11 x 11 piciorușe distanțate la 2 cm, cea de-a doua parte 
cuprinde piciorușe într-un aranjament izometric. Tăblița este realizată din 
polipropilenă rezistentă la impact. Potrivit pentru utilizarea împreună cu 
Elasticele din oferta noastră (VN914 și VN40264). 
Dimensiuni: 20 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 5+ 

VN86246 - 1 bucată 22 lei

LR9863 109 lei
Forme geometrice
magnetice mari
Setul poate fi folosit ca un ajutor 
în geometrie sau pentru aranjarea 
diferitelor imagini. Pachetul conține 
47 de figuri magnetice. 
Dimensiunea hexagonului: 15 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LR5440 37,5 lei
Șabloane pentru începători 
Figurile de bază în diferite dimensiuni ajută în recunoașterea 
formelor, compararea mărimilor și recunoașterea proprietăților. 
Conturați șablonul pentru a obține cea mai mare figură. 
Conține 5 șabloane din plastic: cerc, triunghi, dreptunghi, 
pătrat și hexagon. Dimensiune dreptunghi: 18 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

MS3003 77 lei 
Piese magnetice din lemn
44 bucăți. Dimensiunea pătratului 
mare este de 40 x 40 x 8 mm. 
Categoria de vârstă: 3+

LR9280 129 lei
Viziune spațială
Aranjați și combinați piesele colorate așa cum 
arată cartonașele. Douăzeci de sarcini / teme 
antrenează imaginația spațială și gândirea logică a 
copiilor. Pachetul conține 4 forme diferite în culori 
diferite - total 40 piese. Dimensiune: 5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

VN87269 71 lei
Set de corpuri geometrice spațiale
Instrument excelent pentru predarea geometriei. Diferite elemente geomet-
rice pe care copiii le pot sorta, compara sau studia. Pachetul conține 40 de 
obiecte geometrice tridimensionale din plastic rezistent (10 forme diferite în 
4 culori). 
Dimensiuni: înălțime de aproximativ 2,5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR1776 189 lei
Crearea de corpuri și forme (2D și 3D) 
Seturi pentru construcții, care oferă posibilități nelimitate pentru 
a crea diferite forme. Cu ajutorul bețișoarelor și a conectorilor,  
creați  un model 2D, urmat de combinarea modelelor  2D, creați  
forma modelului 3D. Jocul ajută în redarea dezvoltării percepției 
spațiale, abilităților motorii fine și a imaginație. Pachetul conține 
122 de bețișoare colorate în 3 dimensiuni (5.5 / 9 / 13 cm), 48 
conectori de două tipuri având un diametru de 2,5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR6120 95 lei
Forme geometrice din spumă
Ajutor pentru prezentarea figurilor geometrice. 
Setul conține 12 corpuri în trei culori diferite. 
Înălțimea de aproximativ 6 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

VN86295 209 lei
Corpuri geometrice, 17 piese 
Adecvate pentru munca în grupuri sau instrument de demonstrație. Partea 
inferioară a carcasei este detașabilă. Corpurile pot  fi umplute cu lichid, care 
ajută în procesul de predare și calcul al volumului. Toate elementele sunt 
realizate dintr-un plexiglas solid  cu o grosime  de 2 mm. Pachetul conține 17 
forme geometrice. Înălțime: până în 10 cm.
Categoria de vârstă: 6+

VN89022 69 lei
Corpuri geometrice din lemn
Pachetul conține 12 corpuri geometrice diferite, 
realizate din lemn. Acestea servesc ca ajutor 
vizual la orele de geometrie. Înălțimea maximă: 
7,5 cm. Diametrul maxim: 5 cm. 
Categoria de vârstă: 6+

AK20535 129 lei 
Căutarea corpurilor geometrice 
Jocul este format din 7 corpuri geometrice 
solide și 35 de cartonașe cu fotografii. Aceste 
35 de fotografii se compun din 7 cartonașe cu 
fotografii ale obiectelor geometrice solide și 28 
de cartonașe cu fotografii ale obiectelor aflate 
în jurul nostru, reprezentând corpurile 
geometrice pe care le întâlnim în viața de zi cu 
zi. Pe partea din spate a fiecărui cartonaș se 
află un sistem de control de autocorectare. 
Jocul conține, de asemenea, un sac din 
material opac utilizat pentru recunoașterea 
obiectelor geometrice prin atingere. 
Dimensiunea cărților: 9 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

SISTEMUL DE 
CONTROL CORECTARE
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LR2906 145 lei
Cilindrii pentru măsurare 
Cilindrii gradați sunt realizați din plastic 
rezistent și sunt utilizați pentru a măsura 
volumul. Setul conține 7 cilindrii cu volumul 
cuprins în intervalul 10 ml până la 1 litru. 
Categoria de vârstă: 9+ 

VN52102 77 lei
Tuburi de testare în suport
Setul conține 14  tuburi de testare din plastic, cu capac de 
închidere, într-un suport. Dimensiuni: diametrul de 2,4 cm, 
înălțimea de 10,5 cm. Categoria de vârstă: 8+

VN85044 42 lei
Cupe de măsurare
Setul conține 5 cupe transparente de măsurare, din plastic, 
cu un volum de la 50 până la 1000 ml. În partea laterală a 
fiecărei cupe se gasește o scală gradată. 
Categoria de vârstă: 6+

VN87567 30 lei
Recipient pentru măsurarea volumului 
Recipient de măsurare sub formă de cub din 
plastic rezistent. Volum este de 1 l, însă 
este gradat pentru fiecare 100 ml. 
Categoria de vârstă: 6+

EPL120036 225 lei
Set științific - Apă
Set de 43 piese, oferă copiilor multe posibilități de a explora și experimenta 
în ceea ce privește apa. Arătați copiilor că gheața plutește, și multe alte 
experimente interesante cu apa. Setul conține: 5 cupe de măsurare, 8 
tuburi, 5 pipete, 5 seringi, 5 pâlnii, 3 termometre, dopuri de plută, tuburi și 
rafturi pentru tuburi. Toate piesele sunt realizate din plastic sau cauciuc, 
ceea ce face ca setul să fie în siguranță. 
Dimensiuni suport, tuburi de testare: 15,5 x 5 x 5 cm.

VN52109 16,5 lei
Pâlnii
Setul conține 5 bucăți de pâlnii
mici de plastic.
Diametru: 4 cm.
Categoria de vârstă: 8+

LR3963 66 lei
Pipete pentru cei mici
Exersați-vă puterea în mâini. Pipeta este minunată pentru 
joaca cu apă. Capătul moale este ideal pentru mâinile 
copiilor, iar culoarea strălucitoare face jocul sa fie mai 
distractiv. Pachetul conține 4 piese. 
Dimensiuni: 15 cm. Categoria de vârstă: 2+

VN51350 8 lei
Pipete - 6 bucăți 
Setul conține 6 bucăți de pipete din plastic. 
Dimensiuni: lungime 14,5 cm, volum de 3 ml. 
Categoria de vârstă: 8+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

AK20590 125 lei 
Joc magnetic
Un joc de observare și manipulare care ajută 
copiii să descopere „secretele“ magneților. Prin 
acest joc, abilitățile de atenție, psihomotorii și cel 
de rezolvare sunt dezvoltate, astfel încât copiii 
învaţă tainele magneţiilor. Conține: 2 suporturi 
magnetice (10,5 cm), 8 cercurile magnetice, 35 
de poze cu imagini faţă + verso și 2 suporturi din 
lemn. Ambalat într-o servietă.
Categoria de vârstă: 3+

LR2064 170 lei
Joc cu magneţi
Acest Mega set cu magneți este îndeajuns pentru o clasă 
cu 25 de elevi. Setul de magneți coloraţi de diferite 
dimensiuni și mai multe accesorii permit copiilor să se 
familiarizeze cu proprietățile de bază ale magneților și 
obiectelor de fier. Setul este compus din 224 de piese.
Categoria de vârstă: 5+

VN87608 118 lei 
Set magnetic
O colecție fantastică cu diferite obiecte magnetizate colorate pentru noi descoperiri. Conține: 1 magnet 
mare în formă de potcoavă, 4 tije magnetice, 14 bile magnetice mici, 40 inele magnetice, 1 magnet mic în 
formă de potcoavă. Categoria de vârstă: 6

VN9997 17 lei
Busolă
Un instrument practic care vă ajută să 
găsiți întotdeauna direcția cea bună.
Dimensiune: 9 x 6,5 cm.

VN85593 28 lei
Potcoavă magnet
Magnet mare în formă de 
potcoavă împachetat într-un 
ambalaj din plastic, poate 
ridica obiecte cu greutatea de 
până la 500 g.  
Înălţime: 20 cm.
Categoria de vârstă: 8+

VN85591 16 lei
Magneţi
Copiii vor învăţa că magneţii au 2 poli care 
se atrag şi se resping. Setul conține un 
suport pentru magnet şi 4 magneţi coloraţi.
Dimensiuni: diametru magnet 3,2 cm.
Înălţime suport: 10 cm.

VN85141 120 lei 
Primele cunoştiinţe de bază 
despre magneţi
Acest set îi învaţă pe cei mici principiile 
de bază ale magneţilor. Copiii învaţă cum 
lucrează magneţii, împreună cu obiectele 
metalice.
Setul conține: 8 magneţi circulari în 2 culori, 
2 magneţi verticali (8 cm), 2 maşini (10 
cm),1 suport, 2 tije magnetice, 1 riglă, suport 
pentru depozitarea setului. Categoria de 
vârstă: 8+
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VN52111 46,5 lei 
Studioul insectelor
Oare despre ce vorbesc insectele? Cu ajutorul studioului nostru 
pentru insecte, copilul învaţă care este mediul și sunetul insectelor. 
Cuprinde: 2 lentile de mărire și căști.               
Înălțime: 9 cm. Bateriile nu sunt incluse.             
Categoria de vârstă: 6+

VN89180 6 lei 
Cutie cu lupă
Fabricată din plastic acrilic transparent cu o lupă 
deasupra. Excelent pentru cercetarea / observarea 
insectelor, mineralelor și altor obiecte mici.
Dimensiune: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm.
Categoria de vârstă: 6+

VN6639 13,5 lei 
Recipient pentru insecte
Recipientul cu capac, cu găuri pentru  
aerisire, cu sită și două lentile.
Dimensiunile lentilelor: 45 și 30 mm.
Mărire de 2 și 4 ori.
Categoria de vârstă: 6+

VN85143 15,5 lei 
Lupă dublă
O lupă la îndemână, care are două lentile 
care măresc de 2 și 4 ori. Recipientul este 
prevăzut cu găuri care permit insectelor 
să respire. Categoria de vârstă: 6+

LH22015 41,5 lei 
Microscop
Obiectul plasat în interiorul 
acestui recipient vă permite ob-
servarea in detaliu a obiectului 
cu ajutorul lupei ataşate.
Dimensiune: 10 x 18 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN85801 95 lei 
Set „Descoperă Natura“
Observând natura copilul învață       despre mediul înconjurător. 
Setul conţine recipient pentru animăluţe cu lupă, o plasă pentru 
animale, lupă, pensetă.
Categoria de vârstă: 6+

EPL150112 8 lei
Lupă reglabilă şi pliabilă
Lupa oferă o mărire de până la 8 ori. 
Mânerul ajustabil pentru mărire sau 
micşorare le permite copiilor să aibă 
amândouă mâini libere. Ideal pentru interior 
cât și pentru exterior. Fabricat din plastic.
Dimensiunea luptei pliate: 5,8 x 3,7 x 1,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KP65800060 7 lei
Lupă 
Lupă din plastic cu mărire de 5 
ori. Diametru: 7,5 cm

LR1963 65 lei
Pensetă pentru copii
Dimensiuni perfecte pentru mâinile copi-
ilor. Antrenează dezvoltarea abilităţiilor 
motorii la copii şi este un instrument ideal 
pentru cercetăriile ştiinţifice. Pachetul 
conţine 6 pensete colorate ambalate într-
-o găletuţă transparentă. 
Dimensiune pensetă: 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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VN85908 545 lei
Microscop
Cu ajutorul acestui microscop, elevii își pot urmări părul 
sau frunzele și astfel respectă structura elementelor 
naturale individuale. Obiectivul oferă o mărire de 4x, 10x 
și 40x. Pachetul este format din: 4 diapozitive pentru 
preparate, 5 diapozitive cu vârf din sticlă, pensete, 
bisturiu, pipetă, un vas cu capac, 2 coloranți, ac, tub 
mic, manual. Pachetul nu conține baterii (3 x AA).
Dimensiune: 16,5 x 11,5 x 29,5 cm.
Categoria de vârstă: 6+

EPL120310 108 lei
Preparate pentru microscop
Pachetul conține 12 benzi cu 36 de preparate, 
inclusiv alge, vitamine, ciuperci și multe alte
substanțe naturale care pot fi observate cu 
microscopul. Este ambalat într-o cutie din 
plastic. Dimensiunea preparatului: 7,5 x 2,5 
cm. Dimensiune cutie: 8 x 8 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR5117EI 200 lei
Microscop pentru copii 
Microscop cu 60 de imagini mărite, tipărite în 
calitate superioară. Copiii pot la microscop să 
introducă și propriile probe și să le examineze 
cu ajutorul microscopului care mărește de 3 
ori. Lumina LED îmbunătățește examinarea 
probelor. Necesită 3 baterii AAA (nu sunt 
incluse în pachet).
Dimensiuni: 15 x 21 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 5+ 

LR5303EI 380 lei
Microscop geologic 
Microscop ușor de utilizat cu obiectiv dublu și 
lumină. Permite mărire de  10 și de 20 de ori. 
Pachetul include deasemenea și 12 tipuri de pietre 
de explorat. Necesită 2 baterii AA (nu sunt incluse în 
pachet).
Dimensiuni: 25 x 15 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 8+

LR5112EI  112 lei
Primul meu microscop
Microscop complet funcțional pentru mâini mici. Conține 2 
oculare, eliminând necesitatea închiderii unui ochi și face mai 
ușoră concentrarea asupra observării obiectului sub microscop. 
Lumina LED permite observarea în detaliu. Necesită 3 
baterii AAA, care nu sunt incluse în pachet.
Dimensiune: 18 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 3

LR2760 109 lei
Microscop verde 
Microscopul este potrivit pentru micii cercetători. 
Ocularul este moale, iar microscopul oferă până la 
20 ori mărirea obiectului, focalizarea pe partea cu 
roțile, este pentru experimentele în aer liber.
Dimensiune: 20,5 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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LR2446 40 lei
Ochelari cu lentile colorate
Ochelarii ideali pentru copii la care lentilele 
sunt ușor de înlocuit. Pachetul conține: două 
lentile roşii, albastre, galbene și două lentile 
deformatoare (veți vedea precum insectele) din 
plastic. Combinați experimentul diapozitivelor 
cu culori. Pachetul conține, de asemenea idei 
pentru amestecarea culorilor.
Categoria de vârstă: 3+

LR0352 35 lei
Obiective colorate 
Aceste obiective colorate vor arăta copiilor cum 
funcționează mixarea culorilor și ce culori sunt 
create prin amestecarea a două tipuri diferite de 
culori. Pachetul conține 18 obiective în 6 culori 
diferite. Dimensiune: 15 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO60857 105 lei
Set de caleidoscoape Univers
Setul conține 12 caleidoscoape în 3 culori 
diferite. Lungime: 15 cm. Diametru: 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN85803 35 lei
Lupă mare
Lupă cu diametrul de 8 cm, cu mărire de 
2 ori. Ideal pentru mărirea insectelor și a 
altor lucruri interesante.
Categoria de vârstă: 6+

EI5260 67 lei
Binoclu pentru cei mici
Singurul binoclu adaptat pentru copiii mici. 
Este ușor, robust și durabil, larg la ochi pentru 
o utilizare mai confortabilă. Firul care atârnă în 
jurul gâtului previne căderea binoclului. Măreşte 
de 2 ori. Categoria de vârstă: 3+

LR93386 165 lei
Amestecarea culorilor - tuburi 
Agitați tuburile și amestecați culorile. Apoi 
urmăriți cum se culorile separă din nou. 
Conține 3 tuburi cu diferite variații de culori.
Dimensiuni: 20 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO58603 47,5 lei
Cutie pentru
presat flori
Cu ajutorul presei puteţi 
usca ușor flori sau frunze 
pentru ierbar.
Dimensiune:
17,5 x 17,5 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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EI5287 190 lei
Sistemul solar
Sistemul solar este format din Soare și 8 planete. 
Micii oameni de știință pot explora modul in care 
funcționeaza sistemul solar, Pământul și alte planete 
cu privelişte la Soare, mișcarea Lunii în relația cu 
Pământul sau vă puteţi crea propriul sistem solar. 
Soarele servește și ca lampă de noapte cu oprire 
automată, în întuneric, este proiectată pe perete 
constelația. Necesită 4 baterii AA (nu sunt incluse).
Categoria de vârstă: 8+

BE11020 169 lei
XXL Puzzle Planet
Faceți o călătorie în univers. Puzzle-ul îi ajută pe copii să 
cunoască sistemul solar, planetele, stelele și luna.
Diametru: 49 cm. Categoria de vârstă: 4+

LR6040 109 lei
Planete magnetice
Pachetul conține 12 corpuri spaţiale 
magnetice în culori reale.
Dimensiunea celei mai mari piese 
(Soare): 25 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LS081P 279 lei
Universul misterios
Faceți cunoștință cu navele spațiale, viața și munca cosmonautului, cu cei mai 
apropiați vecini ai planetei Pământ. 34 de ilustrații vor reuşi să dezvolte diferite 
dezbateri pentru vârstă copiilor, de asemenea îi va ajuta să îşi îmbogăţească 
vocabularul și cunoașterea în această zonă interesantă. Setul conține 34 de 
imagini de dimensiuni diferite.
Dimensiuni: 29 x 20 cm, 18 x 18 cm, 18 x 13,5 cm, 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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