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an LR1905 78 lei
Model lalea 
Pe acest model din spumă puteți învăța 
părțile componente ale unei lalele. 
Înălțime: 15 cm.
Categoria de vârstă: 7+ 

EPL150083 95 lei
Observator pentru creșterea plantelor 
Datorită acestui recipient transparent, copiii pot observa 
creșterea plantelor nu doar la exteriorul solului, ci și în 
interiorul acestuia. Conține un recipient din plastic, suport, 
capac cu găuri și o carcasă întunecată pentru protecție.  
Dimensiuni: 30 x 19 x 4 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

LR2437 69 lei
Modelul Pământului
- din spumă
Descoperiți tainele Pământului cu acest 
model ușor din spumă. Modelul este 
împărțit în 2 emisfere și arată 4 straturi 
de bază. Pământul cu temperatura și 
grosimea sa. Diametru: 13 cm.
Categoria de vârstă: 6+

VN84760 109 lei
Set de filtrare a apei
Pachetul conține toate componentele 
pentru filtrarea apei. Conținut: vasul de 
filtrare cu 4 containere pentru filtrare (22 
x 7 cm), pietriș pentru filtrare (reutilizabil), 
cărbune activ (reutilizabil), hârtie de 
filtrare (diametru 77 mm), instrucțiuni, 
cutie de plastic pentru depozitare.
Dimensiunile cutiei: 7 x 19 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 6+

MS5059 245 lei
Imagini ascunse - Natura
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+

EPL120495 365 lei
Lumea insectelor
Fiecare insectă are propriul său mediu: libelule se simt bine în iaz, omizile mănâncă 
salată și albinele colectează nectarul din flori pentru mierea lor. Animalele intră în 
grădinile vecine prin deschiderile din pereții despărțitori. Diferitele spații de locuit constau 
dintr-o placă de podea cu 6 zone și trei pereți, care pot fi conectate între ele. 11 piese 
din lemn sunt imprimate pe ambele părți cu imagini de insecte. Material: lemn masiv, 
placaj, MDF. Dimensiuni: spațiu de locuit: 45 x 30 x 15,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

ED90119 295 lei
Ciclul de viață 
Prin joc, copiii învață ciclul de viață al unei 
persoane, al unui câine, fluture, broască, albină, 
pasăre, floare, morcov, măr și orez. Jocul conține 
două suporturi din lemn (10 x 14,5 x 33 cm) și 
50 de imagini din plastic (7 x 6 cm) cu sistem de 
auto-verificare.
Dimensiunea cutiei: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

VN85138 440 lei
Machetă - Trunchiul uman, 50 cm
Modelul de plastic al corpului uman cu 11 componente 
detașabile. Capul se poate descompune în două părți. Un model 
anatomic corect îi ajută pe copii să rețină mai bine informațiile 
despre corpul nostru și diferite organe. Înălțimea: 50 cm. 
Categoria de vârstă: 10+

VN81895 179 lei
Machetă - Trunchiul uman, 27 cm
Model de plastic al corpului uman cu componente detașabile. Ajută copiii 
să-și cunoască mai bine corpul - din ce se compune, unde se află fiecare 
organ și care este funcția fiecăruia. Înălțime: 27 cm.
Categoria de vârstă: 10+

Modele din spumă
Secțiunea transversală a organelor umane oferă o înțelegere 
mai bună a funcțiilor și descoperirea componentelor acestora. 
Dimensiuni: 13 cm. Dimensiuni: o jumătate: 12,7 x 10,16 x 5,08 cm, 
împreună: 12,7 x 10,16 x 10,16 cm.
Categoria de vârstă: 7+

LR1902 - Inima 80 lei
LR1903 - Creier 80 lei
LR1907 - Ochi 80 lei

VN86376 259 lei
Machetă - Urechea 
Modelul uriaș al urechii arată toate părțile importante 
ale auzului și echilibrului. Conține o secțiune a osului 
detașabilă, care dezvăluie osul auzului cu timpan și 
labirint. Dimensiuni: 44 x 28 x 14 cm.

VN86192 215 lei
Machetă - Ochiul
Un model al ochiului foarte detaliat. Se poate 
descompune în 6 părți: partea interioară, vitros, partea 
inferioară, retina, irisul, corneea. Modelul este fixat pe un 
suport.
Dimensiuni: diametru 16 cm. Înălțime: 21 cm.

LR3335 110 lei
Minimachetă - Creierul
Modelul real al creierului va arăta copiilor cum arată creierul 
lor, din ce părți este compus, ce funcții are fiecare parte și cum 
părțile funcționează împreună. Modelul se poate descompune în 
câteva părți. Pachetul conține 31 de componente, un suport și o 
foaie volantă cu diferite curiozități. Înălțimea modelului: 22,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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VN86178 190 lei
Machetă detaliată a inimii 
Modelul detaliat al inimii, care este aproximativ 
de 3 ori mai mare decât inima adevărată. Se 
poate descompune în 3 părți. Modelul este 
fixat pe un suport. Dimensiuni: 28 x 28 cm.

LR3334 110 lei
Minimachetă - inimă
Modelul 3D al inimii umane, care se poate descompune în 
diferite părți, îi ajută pe copii să înțeleagă cum funcționează 
inima lor. Pe model vor vedea aorta, camerele inimii și alte 
părți ale inimii. Pachetul conține împreună 29 de componente, 
un suport și o foaie volantă cu diferite curiozități. 
Înălțimea modelului: 12,7 cm. Categoria de vârstă: 7+

LU05491J 190 lei
Puzzle magnetic - Corpul uman
Tabla magnetica Corpul uman este un material pedagogic 
excelent. Pachetul conține 76 de bucăți de puzzle cartonat 
și magnetic, un indicator din lemn și patru modele în 
diferite limbi. Dimensiuni: 43 x 5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 7+

VN2038 160 lei
Cum te speli corect pe dinți?
Setul pentru demonstrarea unei igiene 
corecte a dinților. Dinții sunt uniți cu o sârmă 
flexibilă, datorită căreia periuța poate „curăța” 
și părțile mai dificile ale danturii. 
Dimensiuni: 24 x 19 x 14 cm. Lungimea 
periuței: 36 cm. Categoria de vârstă: 5+

VN85456 66 lei
Machetă - Dantură
Produsul care le va arăta copiilor cum arată dantura unui adult. Are 
formă și detalii reale. Dimensiuni: 11 x 9 x 7 cm.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

VN86188 269 lei
Scheletul corpului uman, 80 cm
Un material didactic pentru explicarea 
construcției corpului uman. Modelul are 
extremitățile mobile și este fixat pe un 
suport stabil. Înălțime: 80 cm.
Categoria de vârstă: 8+

LR3535 205 lei
Sistemul circulator al inimii
Modelul prezintă într-un mod simplu, cum inima și 
plămânii colaborează pentru a asigura corpului destul 
oxigen. Modelul este transparent și arată venele, 
arterele, camerele inimii și plămânii. Pachetul conține 
10 pachețele cu colorant, cu ajutorul căruia se poate 
vedea circulația sângelui. Dimensiuni: 30 x 27 cm.
Categoria de vârstă: 8+

RY59270 75 lei
Corpul uman în interior
Cartonașe interesante pentru a învăța 
funcțiile organelor corporale. Mișcați 
cartonașele într-o parte și urmăriți diferite 
activități: de exemplu, cum intră lumina în 
ochi, cum circulă sângele prin vene și alte 
lucruri interesante. Pachetul conține 10 
cartonașe. Dimensiuni: 22 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LR6044 125 lei
Magneți cu două părți - Corpul uman
Magneții au două părți, într-o parte se află scheletul uman 
și pe cealaltă parte sunt organele și mușchii omului. 
Componentele reale și detaliate oferă posibilitatea 
construirii unui om de 90 cm. Pachetul conține 17 bucăți. 
Categoria de vârstă: 5+

RY59257 265 lei
Corpul uman - Organe
Prin deschiderea toracelui păpușii de pluș, îi introduceți pe copii în 
lumea organelor de bază și a sistemului corpului uman. Strângeți 
inima, plămânii, stomacul, ca să auziți diferite sunete. Pachetul 
conține păpușa și 7 organe. Dimensiuni: 46 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR3332 136 lei
Scheletul uman - Puzzle
Puzzle din burete, după așezarea lui 
pe podea formează un schelet de 
130 cm. Este format din 15 părți.
Categoria de vârstă: 3+
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RY5910 90 lei
Radiografii ale scheletelor animalelor
Pachetul conține 14 imagini care arată detaliat 
scheletul diferitelor animale. Ajunge să fie ținute 
împotriva luminii sau puse pe o tablă luminată. 
Imaginile sunt făcute dintr-un plastic rezistent și 
flexibil. Dimensiuni: 25 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY5911 145 lei
Radiografii ale scheletului uman
Pachetul conține 18 imagini care arată 
detaliat toate oasele din corpul uman. 
Ajunge să fie ținute împotriva luminii sau 
puse pe o tablă luminată. Din aceste 
imagini se poate construi un schelet de 
1,5 m. Imaginile sunt făcute dintr-un 
plastic rezistent și flexibil. 
Categoria de vârstă: 4+

RY59251 109 lei
Interiorul uman
Prin situarea imaginii pe o masă luminată sau în fața unei surse 
de lumină, se va arăta o imagine a celor mai importante sisteme 
umane: osos, muscular, nervos, endocrin, respirator, imunitar 
și urinar. Pe două cartonașe este arătată o femeie însărcinată. 
Pachetul conține 16 cartonașe cu două părți. Dimensiuni: 22 x 
28 cm. Categoria de vârstă: 4+

RY59258 58 lei
Interiorul omului
- RGR și RMN
Țineți imaginea împotriva luminii sau 
puneți pe panoul luminat și cercetați 
corpul uman din interior. Pachetul 
conține o imagine RGR și o imagine 
RMN. Dimensiuni: 25,5 x 40,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

RY59250 115 lei
Scheletul animalelor 
Un ajutor potrivit pentru explicarea diferențelor între diferite animale. Ajunge ca 
fotografia să fie pusă pe o tablă luminată si copiii o să vadă toate oasele care se 
află în corpul diferitelor animale. Fotografiile au suprafața rezistentă la zgârieturi. 
Pachetul conține 16 fotografii cu ambele părți. Dimensiuni: 20 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY59255 99 lei
Radiografii ale oaselor regenerate 
Imaginile reale arată ce se folosește la fixarea părților rupte 
ale corpului (tije metalice, șuruburi, cuie). Pachetul conține 
14 radiografii și 14 imagini cu părțile rupte ale corpului. 
Dimensiuni: 19 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 5+

RY5914 135 lei
Radiografii ale oaselor rupte 
Imaginile reale arată părțile rupte ale corpului. 
Pachetul conține 15 radiografii. 
Dimensiuni: 20 x 26,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Panoul luminos
Panoul luminos este ideal pentru experimente cu obiectele 
luminate la suprafață. Examinați construcția unei frunze, 
unei flori sau chiar a unei radiografii. Disponibil în două 
mărimi. Pachetul conține un panou luminos, 4 agrafe 
metalice, adaptor de 12 V.  Dimensiuni: 480 x 360 x 120 
mm. Categoria de vârstă: 3+

TS01101SC - A2: 660 x 480 x 10 mm 925 lei
TS07122EY - A3: 480 x 360 mm 469 lei

TSSC00837 725 lei
Panoul luminos
Panoul luminos este un ajutor potrivit pentru observarea 
obiectelor transparente (frunze, radiografii) sau pentru 
redesenarea diferitelor motive. Culoarea luminii se poate 
schimba prin simpla rotire a butonului - se poate alege între 
10 culori. De asemenea, panoul oferă posibilitatea de a 
înregistra sunete cu durata de 30 secunde. Dimensiuni: A3.
Categoria de vârstă: 4+

TS06939EY 1090 lei
Tăbliță luminoasă pentru scris
Bucurați-vă de o distracție fără sfârșit cu o suprafață lumionoasă pentru scris cu 
reîncărcare. Luați de la încărcat și alegeți o culoare din cele 7. Încurajați creativitatea, 
notați descoperirile și lăsați-le să lumineze. Patru ore de încărcare vă oferă 10-12 ore 
de utilizare. Pe tăbliță utilizați doar stilourile uscate ce se pot șterge. Pentru un efect și 
mai bun utilizați culori fluorescente. Împreună cu pachetul vine și un adaptor. Tăblița 
se poate șterge ușor. Dimensiuni: 35 x 26 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RO59601 1080 lei
Cubul educativ
Un material excelent pentru observarea structurilor și modelelor diferitelor 
obiecte transparente și materiale, cum sunt frunzele copacilor, hârtia, 
radiografiile, sticla, culorile etc. Pachetul conține un cub, o sursă și 
telecomandă. 
Dimensiuni: 40 x 40 x 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY59602 189 lei
Set pentru Cubul educativ
Acest set senzorial conține multe materiale cu care 
vă puteți juca pe Cubul educativ: să numărați și să 
sortați mărgelele, să cercetați detaliile din radiografii, 
să observați modelele de pe frunzele optice, să creați 
modele cu culori și spatulă. Setul conține 5 recipiente 
transparente din plastic, 12 frunze optice, 2 pipete, 8 
sticluțe clare, 3 spatule, 8 radiografii ale animalelor.
Categoria de vârstă: 3+

H - RO - 3B Didakticke-2021-2022 - 26 Da PRINT.indd   689 26. 7. 2021   9:53:26



690
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Ar

tic
ol

e 
el

ec
tr

on
ic

e

Faceți cunoștință copiilor cu jucăriile electrice 
de înaltă calitate!

Lumea modernă a copiilor solicită 
jucării moderne!

TS00132EL 715 lei
Microscop fără fir pentru toți 
Un material excelent, cu care copiii pot examina diferite materiale 
și obiecte. Ajunge să îl apropiați de obiectul dorit și imaginea mărită 
se transferă automat pe calculatorul dvs. Microscopul mărește 
până la 43 de ori. În partea superioară este un buton cu ajutorul 
căruia se capturează imaginea. Are o formă robustă, care permite 
o manipulare ușoară. Raza wireless de 10 m permite folosirea 
acestuia atât în interior, cât și în exterior. Este ideală pentru 
activitățile în echipă dar și individuale. Categoria de vârstă: 3+

Microscop 

fără fir 

TS00015EL 289 lei
Microscop pentru toți 
Design economic avantajos din punct de vedere 
microscopic. Acest model se conectează la calculator 
cu ajutorul cablului USB, de aceea se poate folosi 
doar la obiectele apropiate, dar asta nu îi ia din funcții. 
Obiectele observate le puteți fotografia sau înregistra. 
Mulțumită unei măriri de 43 de ori, veți putea descoperi 
multe lucruri surprinzătoare. Categoria de vârstă: 3+

alegere economică

- pentru distanțe mici

TS10024SC 480 lei
Microscop flexibil 
Un microscop flexibil cu suport, care conține 4 LED - uri 
cu o intensitate reglabilă, alimentare USB și o placă de 
observare cu grilă. Permite mărirea imaginii de 60x și 
250x, se poate ține în mână, sau se poate pune pe un 
suport. Poate face poze imaginilor mărite.
Dimensiuni: 3 x 8,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

TS10003IT 205 lei
Avizierul interactiv 2
Puneți cartonașele, obiectele sau imaginile în buzunare. 
Pentru fiecare dintre ele, înregistrați câte un text de 30 secunde - ajunge 
apăsarea butonului verde de pe fiecare buzunar și apoi vorbiți spre cutia 
neagră de sus. Dacă schimbați pe modul PLAY, puteți asculta înregistrarea. 
Aceasta se va salva până când nu o veți înlocui cu alta. Puteți înregistra în 
mod repetat pentru fiecare buzunar cu durata de 30 secunde. Pungile sunt 
dintr-un material rezistent la apă, ideale pentru exterior.
Dimensiuni: 65 x 53 cm. Categoria de vârstă: 3+

TS03326EY 365 lei
Cârlige de înregistrare
Pachetul conține 6 cârlige colorate, care 
înregistrează sunete de durata a 10 
secunde. Înregistrarea se poate reda 
imediat și se salvează până când nu 
înregistrați altceva. Bateria este inclusă 
în pachet. Lungimea: 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Microfoanele și 
căștile pentru 
înregistrare se 

găsesc
la pagina 702.

LR3775 97 lei
Sirene - animale
Setul conține 4 sirene, care după apăsare emit sunetele diferitelor 
animalelor. Se pot folosi la diferite activități sau discuții în clasă. 
Sirenele sunt alimentate cu 2 baterii AAA (nu sunt incluse în pachet).
Diametru: 9 cm. Categoria de vârstă: 3+

LR3776 95 lei
Sirene cu lumină
Setul conține 4 sirene, care după apăsare emit sunete și lumină. Se pot 
folosi la diferite activități sau discuții în clasă. Sirenele sunt alimentate cu
2 baterii AAA (nu sunt incluse în pachet). Diametru: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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LS138 110 lei
Animale exotice
Materialul face cunoștință copiilor cu animalele exotice. 
Pachetul conține 12 cartonașe magnetice făcute 
dintr-un carton rezistent. Dimensiuni: 18 x 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LS075P 159 lei
Animale domestice
Animalele domestice, puii lor și utilizarea acestora de către om, toate le găsiți în acest 
material practic și frumos ilustrat. Materialul are o utilitatea multilaterală, în toate domeniile 
educației intelectuale, în grădinițe sau la orele de științe ale naturii. Setul conține 34 de 
imagini. Dimensiuni: 18 x 13,5 cm și 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LS071P 139 lei
Animale - insecte și altele 
Lumea insectelor include mai mult de un 
milion de specii cunoscute. Este cea mai 
mare grupă de animale care sar, merg, se 
cațără, adună polen sau emit sunete. 
Învățați denumirea lor, observați unde 
trăiesc sau ce mănâncă. Printre cele 14 
imagini veți găsi, pe lângă insecte și prietenii 
lor mici: chilopod, melc, păianjen și omidă.
Dimensiunea imaginilor: 18 x 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LS066P 119 lei
Animale - pădure
Materialul didactic cu ilustrații frumoase vă 
duce în pădure. Cunoașteți animalele din 
pădure, învățați denumirea lor, observați 
unde trăiesc și ce mănâncă. Spuneți povești 
despre ei, ghicitori, cântece. 
Setul conține 12 imagini. 
Dimensiunea imaginilor: 18 x 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LS127 119 lei
Numește și asociază
4 cărți de joc de bază, fiecare cu 6 grupuri de obiecte și 2 seturi cu 24 de 
imagini. Primul set conține imagini identice cu cele de pe cărțile de joc. 
Al doilea pachet conține imagini care au o legătură logică cu imaginile din 
primul set. Pachetul conține 4 cărți (A4) și 48 de cartonașe făcute dintr-un 
carton rezistent cu dimensiunea 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LS045 45 lei
Vremea  
Materialul pentru determinarea vremii, pentru îmbunătățirea 
vocabularului și pentru dezvoltarea comunicării. Conține 12 
cartonașe laminate cu două părți, dintr-un carton rezistent. 
Dimensiunea calendarului: 24 x 11 cm. Categoria de vârstă: 3+

LS108 109 lei
Simțurile
Copiii asociază diferite imagini cu un simbol al simțului. Pachetul conține 
30 de imagini magnetice făcute dintr-un carton rezistent. 
Dimensiuni: 9 x 9 cm. Categoria de vârstă: 3+
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LS001ZM 45 lei
Biluțe 0 - 10
Setul conține 16 cartonașe magnetice, 
făcute dintr-un carton rezistent, care sunt 
un material bun în învățarea matematicii. 
Dimensiuni: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LS100ZM 73 lei
Calendar cu numere
Calendarul cu numere pentru grupa 
pregătitoare si clasa zero, ajută la cunoașterea 
și citirea numerelor până la 10, și crearea 
de legături între imaginea elementelor și 
exprimarea lor numerică. Cuprinde cartonașe 
cu degete, numere și buline de la 0 la 10.
Dimensiuni: 30 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LS041ZM 139 lei
Exerciții creative - Forme
Cu ajutorul formelor geometrice, acest set face cunoștință copiilor cu 
gruparea, asocierea și combinarea. Pachetul conține 48 de cartonașe 
magnetice făcute dintr-un carton rezistent. Dimensiuni: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LS121ZM 6,5 lei
Rând de numere până la  
100 + înmulțirea
Material didactic practic pentru elevi, care 
servește ca ajutor pentru operațiile matematice 
simple cu numere până la 100. Cartonașe cu 
ambele părți laminate. Dimensiuni: 20 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 6+

KAXL45 105 lei
Tablou de perete XL - sită cu 
pătrate 
Tablou de perete cu două părți, laminat, 
pentru învățarea matematicii. Mărimea 
pătratelor 
10 x 10 cm. Dimensiuni: 100 x 100 cm.
Categoria de vârstă: 6+ 

LS060ZM 72 lei
Fulgerele
- adunarea până la 20 
Material util pentru exersarea 
adunării până la 20, pentru 
munca în perechi sau pentru 
toată clasa. Cartonașele cu 
două părți, cu 100 de exemple. 
Conține 50 de carduri cu două 
părți, cu exemple imprimate. 
Dimensiuni: 15,5 x 11 cm. 
Categoria de vârstă: 6+

LS220ZM 92 lei
Înmulțirea
Set cu imagini din carton, cu înmulțire și cifre 
romane. Material didactic practic, folositor pe 
tot parcursul anului, așezat pe perete sau pe 
tabla magnetică. Dimensiuni: 45 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 7+

LS221ZM 85 lei
Împărțirea
Set cu imagini din carton, cu împărțire. Material 
didactic practic, folositor pe tot parcursul anului, 
așezat pe perete sau pe tabla magnetică. 
Dimensiuni: 45 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 7+
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SC12121 123 lei
Așa se face corect
Copiii se străduiesc de multe ori ca să înțeleagă și să respecte multe lucruri, 
în mare parte nescrise, regulile și așteptările societății, cu care se confruntă 
în timpul zilei. Imaginile îi apropie de situațiile zilnice în care se pot afla. Sunt 
cartonașe care arată 2 străini extratereștrii care nu cunosc „lumea noastră” și 
regulile ei și de aceea se comportă necorespunzător. Alegerea de a prezenta cu 
ajutorul cartonașelor valorile și comportamentul corespunzător „lumii noastre” le 
aparține copiilor. Pachetul conține 9 povești cu 8 cartonașe fiecare și 2 cartonașe 
cu simboluri, în total 74 de cartonașe cu dimensiunea de 9 x 9 cm.
- ideal pentru copiii cu vârsta preșcolară și școlară, pentru dezvoltarea 
gândirii creative, suport în vocabular și în terapia logopedică, și lucrarea 
cu copiii de alte naționalități. 
Categorie de vârstă: 4+

SC12093 123 lei
Cum se poate rezolva?
Imagini cu povestiri despre conflictele morale de zi cu zi a copiilor. 
Care copil nu cunoaște mustrările de conștiință atunci când strică cuiva ceva? Imaginile cu povești bine gândite, încurajează copilul 
să caute răspunsuri la următoarele întrebări: Cum să ies din această situație, astfel încât să înlocuiesc dauna creată? Cum să mă 
comport când am rănit sau jignit pe cineva? Îmi recunosc vina sau ascund totul? Cum evit mustrările de conștiință? Este posibil să 
corectez greșeala și cum? Acestea și multe alte întrebări fac referire la cele 9 povestiri în imagini. Fiecare poveste este condusă 
într-un mod astfel încât să poată fi oprită în orice clipă - în clipa în care apare „simbolul mustrării conștiinței”. Atunci copiii caută un 
mod de a încheia acea situație problematică. În această colecție există și alte cartonașe cu simboluri de rezolvare a problemelor 
(de exemplu: cererea de scuze, repararea pagubelor, spălarea pe mâini, să dai vina pe alții, etc). Fiecare copil își poate alege după 
modul său, cum să se raporteze la această problemă și în urma acestui lucru există posibilitatea ca astfel să fie condusă discuția de 
grup. Temele: să iei cuiva ceva fără să întrebi, să suspectezi pe cineva fără niciun drept, să sperii pe cineva, să strici ceva în mod 
involuntar. Conținut: 9 povești, în fiecare 5 până la 7 cartonașe, împreună 74 de cartonașe colorate (9x9cm), instrucțiuni.
- ideal pentru copiii de vârsta preșcolară, grădiniță, primul nivel al școlii generale de terapie.
 Categoria de vârstă: 4+

SC12076 123 lei
Problemele și soluțiile lor
Copiii au parte de conflictele de zi cu zi, fie ca participanți, fie ca 
telespectatori. Poveștile arătate prezintă situațiile dificile, unde soluțiile 
acestora pot fi diferite. Prin alegerea cartonașului cu soluția personală, 
copiii crează diferite povești, care sunt de obicei rezultatele propriilor 
experiențe. „Problemele” stârnesc multe gânduri și încurajează 
discuțiile. Copiii învață că unele reacții pot conduce la un final fericit 
sau pot adânci și mai mult conflictul. Acest produs poate fi folosit și în 
timpul orelor de educație corectă sau terapie. 
Tema: joc periculos - argumentativ - să fi neobservat 
- violență - accident. 
Conține 6 povești, cu 75 de cartonașe colorate (9 x 9 cm).
Categoria de vârstă: 6+

SC12118 123 lei
Fii atent! - povestiri picturale
Să fii atent cu tine și cu alții reprezintă o temă foarte 
interesantă pentru copii. Acest set conține câteva 
povestiri în imagini simple, dintr-un mediu pe care 
copiii îl cunosc, cum ar fi: Mișcarea; Un mod de viață 
sănătos; Grija de sine și de alții; Boli, leziuni, moarte; 
Nevoi speciale (diferența, integrarea). Povestirile 
sprijină copiii în comunicare și creativitate. Conținutul 
pachetului: 18 imagini colorate cu povești (fiecare 
poveste este alcătuită din 4 cartonașe individuale), în 
total 72 de cartonașe 9x9 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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SC12036 166 lei
Povești despre sentimente
Un set extraordinar de cartonașe despre sentimente. Poveștile 
scurte descriu întâmplările de zi cu zi, care stârnesc în participanți 
anumite emoții. Bucurie în urma victoriei într-un concurs, tristețe din 
cauza canarului care a zburat departe, uimirea și tensiunea la apariția 
acrobaților pe bara suspendată, dezgust în urma mușcării dintr-un 
măr stricat, bucurie după vizita la spital, invidia din câștigul premiilor 
importante și multe altele. Originalitatea poveștilor se bazează pe 
faptul că pentru fiecare situație, pe lângă cartonașele de situație, 
există cartonașe cu detaliile feței eroului sau mai mulți eroi. Acestea 
pun un accent mai puternic pe partea emoțională a evenimentelor. 
Discuțiile despre emoții, experiențele personale de viață, sentimente 
de apartenență - inspirate din aceste imagini extraordinare. Conținut: 
32 de povești, fiecare cu câte 4 până la 7 cartonașe, împreună 147 de 
cartonașe colorate (9x9 cm), instrucțiuni. Categoria de vârstă: 4+

SC12075 123 lei
Așa sau așa? Cum se va 
termina această poveste?
Povești în imagini cu două posibilități de final.
12 imagini colorate cu istorisiri care descriu poveștile zilnice și întâmplările 
interesante. Fiecare șir de imagini sfârșește cu două cartonașe (albastru sau 
roșu). Micii povestitori dezvoltă propria lor interpretare și singuri decid cum 
se termină povestea. Seria este extrem de utilă pentru sprijinirea dezvoltării 
limbajului și a libertății de exprimare în grupuri și în formă individuală. Permite 
practicarea abilităților lingvistice importante, adică povestirea despre eveni-
mentele vizibile, menținerea unei cronologii corecte, formarea unui raport 
despre observațiile realizate și despre propriile sentimente. Conținut: 12 po-
vești, fiecare cu 5 până la 7 cartonașe, în total 72 de cartonașe colorate (9x9 
cm), instrucțiuni. Categoria de vârstă: 4+

SC12055 123 lei
PEPI la grădiniță
Activități de bază pentru grădiniță
O zi la grădiniță cu Pepi prezintă povești repetabile în variante scurte și într-o ordine 
aleatorie. Pepi povestește despre el, este răspunzător pentru activitățile sale zilnice 
și prin joacă descoperă plăcerea de a învăța. Trecerile dintr-o poveste la alta sunt 
foarte subtile. Conținut: 24 de întâmplări cu 1-5 imagini la fiecare, în total 72 de 
cartonașe colorate (9x9 cm) cu instrucțiuni. 
- pentru copii cu vârsta preșcolară, școlară, pentru terapia logopedică. 
Categoria de vârstă: 3+

SC12111 123 lei
Cum se păstrează în mod corespunzător?
Până și copiii cu vârsta preșcolară pot intra în dificultate când este 
important să ia o decizie. Pot apărea diferite conflicte, probleme, dar și 
situații periculoase pentru viața lor. Pachetul conține 18 cartonașe care 
prezintă diferite situații. Pentru fiecare situație se poate alege una dintre 
cele 3 soluții (în total 72 de cartonașe colorate cu dimensiunea de 
9 x 9 cm). Unele soluții sunt corecte și altele nu, este important să 
discutați aceste lucruri cu copiii și să îi lăsați să aleagă ce și cum ar face 
în acea situație. În pachet sunt de asemenea două situații speciale, care 
rezolvă întrebarea dacă este bine să avem secrete sau nu. Cu ajutorul 
acestui set, copiii vor învăța cum să acționeze, cum să ia decizii bune și 
în același timp să devină mai conștienți de sine și de împrejurimile lor. 
- pentru copiii cu vârsta preșcolară, școlară, pentru îmbunătățirea 
vocabularului şi pentru terapia logopedică.
Categoria de vârstă: 4+

SC12074 123 lei
O zi cu FLO
De la trezitul de dimineață până la punerea în pat
De la trezitul de dimineață până la punerea în pat. Trezirea-spăla-
rea-micul dejun -spălarea pe dinți, acesta este începutul unei zile 
la majoritatea copiilor. „O zi cu FLO” prezintă o serie de imagini 
despre activitățile zilnice de la trezitul de 
dimineață până la punerea în pat. Imaginile colorate încurajează 
copiii la discuții și ajută la dezvoltarea vocabularului. Cu siguranță 
copiilor le place să își compare ziua cu ziua lui FLO. Sunt ideale 
pentru primele încercări de scriere a unei povești cu propriile cuvin-
te. Conținut: 11 povești cu 75 de cartonașe colorate (9x9 cm).
- ideal pentru copiii cu vârsta preșcolară, școlară, pentru 
terapia logopedică. 
Categoria de vârstă: 4+
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SC12060 123 lei
Povești despre 
anotimpurile anului
Fiecare anotimp are propriile sale 
specificații. Pe baza imaginilor, copiii 
caracterizează diferite anotimpuri. 
Cartonașele ajută la dezvoltarea 
vocabularului, abilităților de observare 
și îi motivează pe copii să povestească 
despre propriile experiențe. Pachetul 
conține 16 povești cu 3-6 cartonașe 
fiecare, în total 74 de cartonașe
(9 x 9 cm), instrucțiuni.
Categoria de vârstă: 4+

VN87253 95 lei
O zi obișnuită
Set de 26 de cartonașe magnetice, colorate, 
care arată copiii în timpul activităților zilnice. 
Dimensiuni: 8 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 5+

SC12215 123 lei
Găsește diferența
Pachetul conține 30 de perechi de cartonașe cu aceleași imagini, dar cu 
detalii modificate (3 - 8 diferențe). Jucătorul trebuie să enumere diferențele. 
Jocul dezvoltă abilități de observare, ascultarea cu atenție, memorarea, 
concentrarea și vocabularul. Componentele pachetului sunt 17 cartonașe 
cu sarcini. Categoria de vârstă: 4+

SC12120 123 lei
Găsește finalul! - povești în imagini
Cum ar putea să continue povestea? 
7 povești inventate și 7 povești din viața reală au un final 
deshis, ceea le oferă copiilor posibilitatea să inventeze 
propria continuare și final. Astfel, copiii pot exersa 
imaginația și comunicarea verbală. Întrebările îi pot ajut 
pe copii să completeze poveștile. Conținutul pachetului: 
14 cartonașe colorate cu imagini (fiecare poveste este 
alcătuită din 4-6 cartonașe individuale), 3 cartonașe cu 
simboluri, în total 72 de cartonașe cu 9x9 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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CD140089 77 lei
Succesiunea
- Întâmplări în 4 imagini 
Exersați succesiunea într-un mod distractiv. Așezarea succesivă a imaginilor și a recreării 
poveștilor este o etapă de educație importantă deja în primii ani de viață. Sarcina copiilor 
este să aleagă 4 imagini și să le aranjeze succesiv. Pentru o mai mare distracție încurajați 
copilul să și povestească întâmplarea. Activitatea ajută la dezvoltarea limbajului, creativității 
și a gândirii logice. Pachetul conține 48 de cartonașe cu imagini, din care se pot construi 
până la 12 povești (întâmplări).
Dimensiuni: 22 x 20 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

SC12073 123 lei
Secvențele și înțelegerea acestora
Secvențele minunate din 15 povești prezintă diferite secvențe 
din activitățile pe care copiii le pot întâlni în viața de zi cu zi. 
Prima carte afișează în continuare poziția de pornire, iar 
celelalte cărți trebuie afișate în conformitate cu secvența logică. 
Pe baza acestui set, copiii sunt capabili să își exprime propriile 
povestiri și experiențe, să dezvolte abilități lingvistice, să 
creeze propoziții logice și să îți dezvolte vocabularul. 
Conținut: 15 povești în 4 până la 7 pași, în total 78 de 
cartonașe frumoase cu imagini (9 x 9 cm).
- pentru copii cu vârsta preșcolară, pentru dezvoltarea 
percepției vizuale, abilitățile lingvistice, terapie logopedică.
Categoria de vârstă: 3+ 

RO2995006 77,5 lei
Cauza și efectul
Pachetul conține 36 de cartonașe din 
care puteți creea 18 situații în care copiii 
învață că fiecare cauză are efectul său. 
Dimensiunea cartonașului: 7 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 4+

AK30639 79 lei
Secvență - Rutina zilnică
Pachetul conține 20 de cartonașe cu fotografii reale 
(11,5 x 11,5 cm), care arată modul de zi și diferitele 
activități desfășurate în timpul zilei. Copiii vor învăța 
astfel cum să își împartă ziua, ceea ce va duce la 
a se descurca singuri și la o încredere de sine mai 
mare. Dimensiunea pachetului: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AD6427 39 lei
Dar nu spune!
Jocul învață combinarea cauzelor și efectelor, dezvoltă 
capacitatea de a spune povești, învață denumirea emoțiilor, 
dezvoltă percepția și vocabularul. Pachetul conține 24 de 
cartonașe, din care puteți forma 6 povești și 6 seturi de 
puzzle-uri din 4 piese. 
Dimensiunea pachetului: 27,5 x 18,5 x 0,35 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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AK30641 79 lei
Exersarea secvențelor cu imagini Maxi - În natură
Cartonașele introduc copiii în etapele de bază ale dezvoltării animalelor. 
Pachetul conține 20 de cartonașe (6 secvențe de 3 cartonașe, două 
cartonașe suplimentare cu întrebări). Pe partea din spate a cartonașelor 
există un sistem prin care te poți corecta singur. 
Dimensiuni: 11,5 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

AK30642 79 lei
Exersarea secvențelor cu imagini 
Maxi - Procesele de producție
Cartonașele fac cunoștință copiilor cu stadiile de producție a lucrurilor din 
jurul lor. Pachetul conține 20 de cartonașe (5 secvențe de 4 cartonașe). 
Pe partea din spate a cartonașelor există un sistem prin care te poți 
corecta singur. Dimensiuni: 11,5 x 11,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

AK20540 129 lei
Înainte și după
Jocul este format din 90 de fotografii, împărțite în 30 de seturi. Fiecare set 
este alcătuit din 3 fotografii. Jocul este format din 10 cartonașe dreptunghi-
ulare principale. Fiecare cartonaș principal se află în centrul celor 3 seturi, 
pe care copilul trebuie să îl completeze corespunzător în ambele părți. Pe 
părțile laterale ale cartonașelor se află 5 linii colorate care ajută la 
verificarea individuală. Dimensiunea cartonașelor: 7,5 x 7,5 cm.
Dimensiunea cartonașelor principale: 7,5 x 22,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Sistemul de 
control

AK30750 129 lei
Povestiri amuzanate de acasă
Jocul conține 70 de cartonașe cu ilustrații, care cuprind: 12 
povești amuzante: cu povestea ce are loc în casă, de asemenea, 
cartonașe cu semnul întrebării, care se folosesc pentru înlocuirea 
anumitor scene, ceea ce îi oferă copilului posibilitatea de a-și 
imagina finalul dorit. Jocul ajută la dezvoltarea imaginației și 
descrierea diferitelor realități, încurajează gândirea logică, 
exprimarea, fluiditatea vorbirii și indică dezvoltarea și succesiunea 
în timp. Jocul include, de asemenea, un tutorial și un sistem de 
auto-guvernare pe partea opusă a cartonașelor. 
Dimensiunea cartonașelor: 9 x 9 cm. Categoria de vârstă: 3+

POVEȘTI PENTRU 
EXERSAREA VORBIRII
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AK30651 59 lei
Secvențele evenimentelor 1
Primul nivel de dificultate.
Dimensiunea cartonașelor: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

AK30652 58 lei
Secvențele 
evenimentelor 2
Al doilea nivel de dificultate.
Dimensiune cartonașe: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

AK30660 67 lei
Procesele de producție 1
Dimensiune cartonașe: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK30661 67 lei
Procesele de producție 2
Dimensiune cartonașe: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Sistemul de 
control

PORTOCALE

APĂ MINERALĂ

MIERE   

LAPTE         

PÂINE

OUĂ

SARE

ROȘII

ULEI

Sistemul de 
control

Secvențele de bază ale 
evenimentelor

Mici povești cu secvențe, a căror 
sarcină primară este de a aduce 

înaintea copiilor percepția cronologică. 
Propria organizare ajută la 

cunoașterea expresiei de „înainte și 
după” și astfel contribuie la 

dezvoltarea sentimentului de timp în 
diferite faze și în diferite momente. 

Procesele
de producție

 
Secvențele imaginilor prezintă 
cele mai importante etape ale 
proceselor de producție sau 
pregătirea diferitelor produse 
alimentare. Jocul are propriul 

sistem de verificare pe principiul
a cinci benzi colorate.

Potrivirea lor indică dacă ordinea 
cartonașelor este corectă.
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Materiale didactice și jocuri

AD6182 39 lei
Finalizeză modelul!
Joc educativ, care va dezvolta gândirea logică și creativitatea. Pe 
cartonașele cu modele pe ambele părți, formate dintr-un carton dur, se 
află imagini sortate. Sarcina copiilor este de a afla cum va continua, 
iar cu ajutorul jetoanelor mici din carton să îl finalizeze corect. Sau se 
pot gândi la propriile sale modele. Pachetul conține: 4 cartonașe cu 
ambele părți cu dimensiunea de  23,5 x 16 cm; 108 jetoane cu 
imagini cu dimensiunea de 2,3 x 2,3 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

CD3115 76,5 lei
Ce urmează?
Un joc distractiv, care îi va învăța pe copii 
ordinea secvenței de timp și să aranjeze 
imaginile în funcție de acțiune. De asemenea, 
jocul este ideal și pentru copii mai mici. 
Componentele se potrivesc doar atunci când 
sunt așezate corect. Pachetul conține 14 
imagini cu acțiuni. Dimensiunea: 9 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

CD845004 85 lei 
Fotografii - Alimente
46 de cartonașe cu dimensiunea de 14 x 11 cm prezintă diferite produse 
alimentare, produse semifinite și mâncăruri gata pentru consum. Materialul este 
potrivit pentru formarea lingvistică, îmbunătățirea vocabularului și discuția despre 
problemele alimentare.
Categoria de vârstă: 4+

CDD44045 349 lei
Substantive, verbe și adjective
- Colecția de fotografii
275 de cartonașe cu fotografii, care arată acțiuni, obiecte și 
calitatea acestora. Un material extraordinar în îmbunătățirea 
vocabularului și dezvoltarea capacității de comunicare. 
Dimensiunea cartonașului: 11 x 14 cm. Categoria de vârstă: 4+

BE22740 49,9 lei
Ghicește la ce mă gândesc
Un joc axat pe dezvoltarea vocabularului și 
a gândirii cognitive. Cu ajutorul cartonașelor 
adecvate, ghicește la ce mă gândesc - ce 
este ascuns pe cartonaș. Jocul conține 40 de 
cartonașe cu imagini pentru ghicit. 
Dimensiuni: 18 x 11 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

De
zv

ol
ta

re
a 

vo
ca

bu
la

ru
lu

i  -
 Jo

cu
ri 

de
 li

m
ba

j /
 L

im
ba

 e
ng

le
ză

H - RO - 3B Didakticke-2021-2022 - 26 Da PRINT.indd   700 26. 7. 2021   10:14:15



701
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

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

LS034ZA 59 lei
Familia - Engleză
Material didactic pentru învățarea limbilor 
străine. Pachetul conține 19 cartonașe 
magnetice făcute dintr-un carton dur. 
Dimensiuni: 9 x 9 cm / 8 buc, 9 x 4,5 cm / 
10 buc, 18 x 18 cm / 1 buc.
Categoria de vârstă: 3+

LS039ZA 150 lei
Timp II - Limba engleză
Material didactic pentru învățarea limbilor 
străine. Pachetul conține 54 de cartonașe 
magnetice făcute dintr-un carton dur. 
Dimensiuni: 18 x 18 cm / 4 buc, 9 x 9 cm / 
11 buc, 9 x 4,5 cm / 39 buc.
Categoria de vârstă: 3+

LS038ZA 95 lei
Timp I - Limba engleză
Material didactic pentru învățarea limbilor străine. Pachetul 
conține 43 de cartonașe magnetice făcute dintr-un carton 
dur. Dimensiuni: 18 x 18 cm / 1 buc, 18 x 9 cm / 3 buc, 9 x 
4,5 cm / 39 buc. Categoria de vârstă: 3+

LS033ZA 150 lei
Sala de clasă - Limba engleză
Material didactic pentru învățarea limbilor 
străine. Pachetul conține 19 cartonașe 
magnetice făcute dintr-un carton dur. 
Dimensiuni: 9 x 9 cm / 26 buc, 9 x 4,5 cm / 
33 buc, 18 x 18 cm / 1 buc.
Categoria de vârstă: 3+

Domino - Test de viteză - Limba engleză
Un instrument pentru verificarea rapidă a lucrurilor învățate.
Un pachet conține 5 seturi individuale, ca să poată lucra 5 
grupuri deodată sau 5 elevi. Fiecare set conține 10 cartonașe 
cu vocabularul din tema respectivă. La așezarea corectă a 
cartonașelor, imaginea de pe ultimul cartonaș trebuie să fie legată 
de cuvântul din primul cartonaș. Făcute dintr-un carton dur. 
Dimensiuni: 7,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 6+

LS500ZA - Cifre 45 lei
LS501ZA - Culori 45 lei
LS502ZA - Jucării 45 lei
LS503ZA - Sala de clasă 45 lei
LS504ZA - Familia  45 lei
LS505ZA - Fructe 45 lei
LS506ZA - Legume  45 lei
LS507ZA - Haine 45 lei

OT295 46 lei
Engleză - Antonime cu Dino
Pachetul conține 20 de perechi. Perechea este 
formată din 2 bucăți, care conțin opusul lor.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 13,5 x 7 cm.
Dimensiunile ambalajului: 19 x 14 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri
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Telefoane și căști SEPOT
Un ajutor perfect în învățarea citirii sau a pronunției corecte. Prin folosirea căștilor, copiii aud de 10 ori mai clar ceea ce vorbesc, 

deoarece sunetul vine direct în ureche, fără sunetele deranjante din împrejurime. Prin urmare, ei se pot concentra mai bine pe ceea 
ce învață și își amintesc mai bine, ceea ce duce la îmbunătățirea procesului de învățare.

Telefonul DUET este indicat pentru perechi. Utilizarea acestuia îmbunătățește percepția și pronunția corectă și de asemenea 
reduce zgomotul din sala de clasă. Totodată, doi copii sau profesorul și copilul, pot să aibă o conversație deschisă, fără să fie 

deranjați de zgomotul din sala de clasă. Ajută la exerciții de logopedie, când și copilul și profesorul se pot concentra mai bine, și la  
o concentrare mai bună în ceea ce privește domeniile problematice de pronunție. 

RT90003 80 lei
Cască SEPOT junior cu extensie
Casca Junior este dimensionată pentru copiii cu 
vârsta între 3 - 12 ani. Conține extensia, care se 
fixează ușor pe ureche, astfel încât copilul poate 
avea mâinile libere. Dimensiuni: 18 x 14 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RT90010 39 lei
Cască SEPOT junior
Casca Junior este dimensionată pentru 
copiii cu vârsta între 3 - 12 ani. 
Dimensiuni: 18 x 4 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN84907 185 lei
Microfon pentru înregistrare
Microfonul cu o utilizare simplă permite înregistrarea sunetelor 
timp de 2 ore. Înregistrarea o puteți reda imediat din difuzorul 
încorporat sau puteți descărca înregistrarea în computer cu 
ajutorul cablului USB. Bateria se poate încărca prin USB, 
memoria dispozitivului este de 125 MB. 
Conține și un conector de 3,5 mm pentru căști. 
Categoria de vârstă: 7+

TS01234IT 36 lei
Căști 
Căștile pot fi reglate după cum este 
potrivit pentru capul copilului. Acestea au 
un conector clasic de 3,5 mm, care este 
potrivit pentru majoritatea dispozitivelor. 
Lungimea cablului: 1,8 m.
Categoria de vârstă: 3+

TS00381EL 490 lei
CD player
CD playerul are 6 intrări pentru căști. Redă formate CD, CD-R, 
CD-RW și MP3, include de asemenea un radio și un conector 
USB. Display-ul LCD facilitează redarea. Este alimentat cu 
energie electrică sau 8 baterii de tip C (nu sunt incluse în pachet).
Categoria de vârstă: 3+

TS10107IT 650 lei
Carte poștală cu înregistrare A6, 3 buc
Aceste cărți poștale pot cu ușurință să înregistreze sunete de cca 30 de 
secunde și să le reproducă. Sunt un ajutor ideal pentru exercițiile lingvistice 
și pentru problemele de logopedie. Pachetul conține 3 bucăți.
Dimensiuni: format A6
Categoria de vârstă: 5+

EPL130188 17 lei
Microfon cu ecou
Microfon simplu din plastic cu ecou 
ușor, ideal pentru exersarea limbajului și 
curajului copiilor în fața audienței. 
Dimensiuni: 20 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Păpuși pentru terapia
logopedică
Păpușă cu o gaură inferioară. Mâinile, 
capul, gura și limba se pot mișca. De 
aceea, este potrivită ca un ajutor în 
terapia logopedică.
Dimensiuni: 40 x 20 cm.

 IM3722 - Fetița logopedică 170 lei
IM3721 - Băiețelul logopedic 170 lei

V1201-2  16,9 lei
Minge magică
Prin suflare ușoară, copiii trebuie să țină 
mingea de polistiren deasupra coșului. 
Cine va rezista cel mai mult? 
Categoria de vârstă: 4+

SC13009 130 lei
MIMIC - un joc logopedic cu gură
Joc pentru deprinderi orale sau motorii
Formarea mușchilor buzelor, obrajilor și limbii. Jocul conține cartonașe colorate pe 
care sunt afișate cele mai importante „grimase logopedice“ într-un mod foarte 
distractiv. Modul acestui joc încurajează copiii cu probleme de articulare să practice 
exerciții pe care altfel le-ar considera plictisitoare și care să ducă la formarea 
musculaturii necesare articulării corespunzătoare. Sunt incluse în cutie tutoriale de 
zece jocuri care oferă exemple potrivite pentru munca individuală și în grup. 
Conținut: 28 cartonașe colorate din carton solid (10 x 10 cm), instrucțiuni metodice.
Categoria de vârstă: 4+

EPLKF0009 180 lei
Cerc pentru suflat
Mingea se poate învârti pe cerc în 4 moduri diferite.
Cercul poate fi ținut în mână sau lăsat pe masă. Jocul 
de suflare exersează musculatura orală și concentrarea, 
manipularea cu cercuri exersează mobilitatea ușoară. 
Două mingi sunt incluse. Dimensiuni: 28 x 25 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20030 92 lei
Jocuri cu suflare
Material pentru exerciții logopedice în 4 jocuri diferite - fotbal (jucătorii încearcă să ducă mingea în poarta 
adversarului cu ajutorul suflatului), pirați (jucătorii încearcă să ducă mingea afară din corabie cu ajutorul 
suflatului), labirint (jucătorii încearcă să treacă labirintul cu ajutorul suflatului), labirint (jucătorii încearcă să 
treacă labirintul plin cu apă cu ajutorul suflatului). Pachetul conține 8 mingi cu diametru de 3 cm, 
3 plăci de joc, servietă din plastic. Dimensiunea plăcilor de joc: 31 x 22 x 5,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

PR11700 43 lei
MÜO Duello pentru limbă 
2 jocuri cu cărți, fiecare cu 32 de cartonașe, pentru exercițiile 
musculaturii într-un mod distractiv, prin intermediul a 15 
vederi clare și precise ale buzelor și poziția limbii și, de 
asemenea, a proceselor de mișcare. Jocul se desfășoară 
astfel: un jucător prin exersarea exercițiilor primește un al 
doilea cartonaș pentru exersare.      Categoria de vârstă: 4+

LR93247 109 lei
Inspiră - tabele pentru exercițiul 
respirației adecvate 
Copiii redesenează modelele și traseele de pe tabele cu 
degetele în timp ce inspiră și expiră conform modelelor. 
Conține 3 tabele  față-verso cu 6 modele.
Dimensiuni: 18 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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AK20542  98 lei
Joc expresii faciale
Jocul se concentrează pe identificarea a 10 desene cu expresii faciale diferite și atribuirea 
lor la patru expresii faciale umane. Jocul conține: 50 de cartonașe, care se împart în 10 
cartonașe ilustrate cu zece expresii + 40 de cartonașe cu fotografiile a patru persoane care 
reprezintă zece expresii date. Pe spatele cartonașelor există sistemul de auto-corectare. 
Jocul include, de asemenea, un manual de instrucțiuni și o cutie de depozitare din plastic. 
Toate ambalate într-o servietă. Dimensiune cartonaș: 9 x 9 cm. Categoria de vârstă: 3+

AD4959 39 lei
Memory - Emoții
Lotto clasic cu motive emoționale în care copiii folosesc memoria și 
concentrarea. Toate cartonașele se așează cu fața în jos iar sarcina 
jucătorului este să caute perechile de imagini. Câștigătorul este cel care 
are la sfârșitul jocului cele mai 
multe perechi. Cardurile sunt fabricate din carton dur. Pachetul conține 48 
de cartonașe (24 de perechi) cu dimensiunea de 7,5 x 7,5 cm.
Dimensiune pachet: 18,5 x 28 x 3,5 cm. Categoria de vârstă: 4+

CD845020 83 lei 
Expresiile feței
45 de fotografii pe care sunt ilustrați copii cu diverse emoții. 
Exercițiul se bazează pe recunoașterea sentimentelor 
afișate în fotografii. Un instrument excelent care 
încurajează discuțiile, inspiră crearea poveșilor, ajută 
la exprimarea emoțiilor și, de asemenea, la extinderea 
vocabularului. Dimensiune: 11 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

CD845001 83 lei
Emoții - Fotografii
22 de carduri mari cu fotografii, care exprimă diferite emoții 
ale copiilor. Un instrument excelent pentru extinderea 
vocabularului și a abilități de comunicare.
Dimensiune card: 21 x 14 cm. Categoria de vârstă: 4+

MI45402 88 lei
Detectivul emoțiilor
Jocul ajută la exprimarea și tratarea 
sentimentelor prin interpretarea modului în care 
sunt resimțite, dezvoltând empatia. Pachetul 
conține 24 de carduri, 18 jetoane,  1 ruletă, 1 
lupă și instrucțiuni.
Dimensiune: 8 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90125 235 lei
Atribuiți emoția potrivită
Copiii vor învăța să recunoască diferite emoții 
și vor exprima propriile experiențe și povești. 
Conține: tablă de joc cu emoții, 48 de cartonașe 
cu situații diferite, 8 cărți cu 8 emoții de bază. 
Dimensiunea cutiei: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 5+  
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ED523334 259 lei
Eu și emoțiile mele
Alegeți o bandă cu sarcini și examinați situațiile ilustrate. Ce emoții 
vedeți? Pentru fiecare situație plasați o față care să exprime emoția 
dată. Pentru verificare întoarceți banda și comparați dacă aveți 
răspunsurile corecte. Jocul conține patru emoții de bază: fericire, 
tristețe, frică și mânie. Pachetul conține 8 benzi cu sarcini,
32 de carduri mici și o cutie de lemn.
Dimensiuni: 45 x 22 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL220105 36 lei
Ștampile - Emoții
Pachetul conține 10 ștampile cu diverse expresii 
ale feței. Pe fiecare mâner din lemn este tipărit 
un motiv. Zona de imprimare este fabricată din 
cauciuc. Diametru: 2,5 cm, înălțime 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20546 85 lei
Ștampile Maxi - Emoții 
Setul conține 10 ștampile mari cu diferite 
emoții. Dimensiune: 4 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN88474 32 lei
Ștampile - Emoții
Pachetul conține 4 ștampile din lemn cu 
zona de imprimare din cauciuc, cu motive 
emoționale. Dimensiunea imprimării: 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY5859 59 lei
Șabloane - Emoții
Pachetul conține 6 șabloane ilustrate cu fețe 
de băieți și fete. Evidențiază contururile pe 
hârtie și combină diferitele părți ale feței.
Dimensiune: 20 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

NS0914 26 lei
Șabloane - Emoții 2 
Pachetul conține 6 emoții: bucurie, furie, 
frică, tristețe, surprindere și expresie 
neutră a feței. Dimensiune: 15 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY49591 265 lei
Păpușa cu emoții
Cu ajutorul scaieților puteți crea pe fața păpușii de 
pluș până la 16 expresii. Apăsați un buton de pe 
corpul ei, și veți auzi o serie de sunete asociate 
emoțiilor. Prin apăsarea celui de-al doilea buton 
se va repeta sunetul cu emoția potrivită. Emoțiile 
neutilizate pot fi prinse pe rochița păpușii.
Dimensiune: 38 cm. Categoria de vârstă: 3+

LR6373 55 lei
Ananas cu emoții 
Ananasul îi ajută pe copii să recunoască și să 
exprime diferite emoții. Conține 30 de piese.
Dimensiuni: 16 x 10 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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EDF200600 320 lei
Scăunele din burete - Emoții
Scăunelele oferă copiilor un loc moale pentru așezare și, de asemenea, pot fi utilizate în timpul 
diverselor activități didactice axate pe distingerea emoțiilor și sentimentelor. Setul conține 6 
scăunele. Alături de aceste scăunele vă puteți cumpăra Cubul de joc Emoții (EDF200601) din 
oferta noastră și astfel veți lărgi posibilitățile de utilizare. Grosime scăunel: 5 cm. 
Diametru: 30 cm.

EDF200601 270 lei
Cubul de joc - Emoții
Cubul este realizat din burete și este învelit în 
imitație de piele. Poate fi folosit pentru joc și pentru 
diverse activități didactice. Cubul poate fi utilizat 
separat sau împreună cu Scăunele din 
burete - emoții (EDF200600) din oferta noastră și 
astfel vă veți lărgi posibilitățile de utilizare.
Dimensiune: 30 x 30 x 30 cm.

VN74748 93 lei
Acumulator pentru semafor controlul gălăgiei
Acumulator special, datorită căruia nu trebuie să fiți limitați de lungimea cablului 
de alimentare. Acesta permite 6 ore de funcționare continuă. Nici o altă baterie 
nu poate fi utilizată pentru Semafor - controlul gălăgiei, în afară de aceasta. 
Acumulatorul poate fi reîncărcat în dispozitiv cu ajutorul cablului electric 
care face parte din Semafor (VN77968). Un indicator de stare a bateriei este 
amplasat pe partea laterală a Semaforului.

VN77968 395 lei
Semafor - Controlul gălăgiei
Ajutor excelent ce permite menținerea zgomotului 
la un nivel acceptabil. Pe măsură ce nivelul gălăgiei 
crește, culoarea se schimbă de la verde la galben 
apoi roșu, emițând sau nu sunet. Semaforul 
funcționează cu cablu electric (adaptor), ce este 
inclus în pachet (lungime: 2,40 m) însă poate 
funcționa și cu acumulatori, care nu sunt incluși în 
pachet și se comandă separat. Conform regulilor 
de securitate, niciun alt tip de baterie nu poate fi 
utilizată pentru Semafor, doar cea special concepută 
(VN74748). Durata de viață a LED-urilor este de 
100.000 de ore. Dimensiune: 14 x 44 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 8+

AD5895 60,5 lei
Ce e voie și ce nu e voie?
Un joc educativ pentru copii, în care învață cum să se comporte în 
diferite situații. Pe cartonașe sunt ilustrate diferite comportamente 
ale copiilor, de exemplu: unul trage câinele de ureche, altul se 
joacă frumos cu el. Copilul trebuie să decidă care este un 
comportament decent și care nu. Cardurile sunt fabricate din 
carton rezistent. Pachetul include: o carte cu instrucțiuni pentru 
3 jocuri, 24 carduri de 11,9 x 10,9 cm, 45 de jetoane. 
Dimensiune pachet: 36,8 x 22 x 5 cm. Categoria de vârstă: 3+
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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

AK20811  102 lei
Comportament adecvat: 
sănătate, siguranță și afecțiune
Acest joc este un instrument educațional care explică valorile 
sănătății, siguranței și afecțiunii. Pe fiecare cartonaș sunt ilustrate 4 
situații. Cu ajutorul cruciuliței roșii, copilul trebuie să determine care 
comportament de pe card nu se potrivește și nu este corect. 
Pe partea opusă a cartonașelor este sistemul de autocorectare. 
Pachetul conține 12 cartonașe (15 x 15 cm) și 12 cruciulițe.
Categoria de vârstă: 3+

AK20841 165 lei
Imagini - Prevenirea agresiunilor
Scopul activităților este familiarizarea copiilor cu problematica 
agresiunilor și concentrarea asupra prevenirii acesteia. 
Setul conține 6 imagini cu agresiune școlară. Imaginile sunt 
ușor de așezat, cu posibilitatea de a se agăța de perete.
Dimensiune: 30 cm. Categoria de vârstă: 3+

AK20803 65 lei 
Prevenire și siguranță
Un joc de asociere care învață copiii într-un mod simplu despre siguranță. 
Acesta conține 17 perechi de activități (34 de cartonașe de calitate cu 
dimensiunea 9 x 9 cm), ce indică un comportament corect sau incorect. 
Partea opusă conține semne de control. Împachetat în servietă.
Categoria de vârstă: 3+
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AK20801 65 lei
Comportament adecvat: la școală
Jocul vizează dobândirea obiceiurilor corecte atunci când copiii ies 
cu colegii de clasă. Conține 17 perechi de cartonașe care prezintă 
comportamente diferite. Copilul stabilește care comportament este 
corect și care nu. Pe partea opusă a cartonașelor este sistemul de 
autocorectare. Jocul conține 34 de cartonașe. 
Dimensiune cartonaș: 9 x 9 cm. Grosime: 2,5 mm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20800 65 lei
Comportament adecvat: mediul înconjurător
Jocul vizează dobândirea obiceiurilor corecte privind ocrotirea 
mediului înconjurător. Conține 17 perechi de cartonașe care prezintă 
comportamente diferite. Copilul stabilește care comportament este 
corect și care nu. Pe partea opusă a cartonașelor este sistemul de 
autocorectare. Jocul conține 34 de cartonașe. 
Dimensiune cartonaș: 9 x 9 cm. Grosime: 2,5 mm.
Categoria de vârstă: 3+

BE11080 175 lei
Spune-mi - Ajutor la nevoie
Jocul include cartonașe cu șase situații - 
incendiu la școală, ajutor în piscină și în lift, 
prim ajutor într-un accident de bicicletă, nu 
pleca niciodată cu un străin, găsește-ți părinții 
în magazin. Acțiunea fiecărei situații este 
descrisă pe 5 cartonașe cu dimensiunea de 
15 x 15 cm. Copiii învață cum să reacționeze 
în situația dată, cum să se ajute singuri, 
sau cum să ajute un prieten.
Dimensiune pachet: 28 x 20 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

AK20840 69 lei
Prevenirea agresiunilor
Set educațional, conține 5 situații de agresiune pe care copiii le pot 
întâlni. Fiecare situație este ilustrată pe 4 cartonașe de calitate. 
Învățați-i pe copii să se comporte corect față de colegi și rude. 
Ce comportament este neadecvat? Cum să prevenim agresiunea? 
Împachetat în cutie practică. Dimensiune cartonaș: 11,5 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Tăbliță pentru sortare
Suport rotund, care îi ajută pe copii să devină 
conștienți de relația lor cu mediul înconjurător.
Diametru: 88 cm.

1. SB15000 - Alimentare sănătoasă 285 lei
2. SB16000 - Reciclare 285 lei

AD6984 55 lei
Eco-eroul
Sarcina jucătorilor este de a colecta diferite tipuri de 
deșeuri de pe tăblița de joc: conserve, ziare vechi, 
bidoane, ambalaje din plastic. Câștigătorul este cel 
care sortează și aruncă primul gunoiul în containerele 
corespunzătoare. Jocul dezvoltă conștientizarea 
ecologică, învață sortarea deșeurilor, antrenează 
gândirea strategică. Setul conține 22 de elemente. 
Dimensiune pachet: 22 x 19,5 x 0,55 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Mediul înconjurător
Jocul educațional conține 6 întâmplări scurte ale fraților care învață să protejeze 
mediul înconjurător. În mod distractiv, copiii învață cum să protejeze mediul 
înconjurător, cum să economisească apa, energia și cum să recicleze deșeurile. 
Pachetul conține 30 de cartonașe, 5 suporturi pentru cartonașe și o cutie practică. 
Întâmpările sunt descrise în limbi diferite (SK, HU, RO, PL), le puteți descărca pe 
de site-ul nostru. Dimensiune cartonaş: 13,5 x 16,5 cm. Categoria de vârstă: 4+

AK20820 - Conservarea apei  145 lei
AK20821 - Reciclarea și economisirea energiei 145 lei

AK20552 98 lei
Sortează și reciclează!
Joc destinat predării și dobândirii obiceiurilor de clasificare și 
reciclare a diferitelor tipuri de deșeuri: organice, din plastic, bidoane, 
conserve, hârtie, carton, sticlă, baterii etc. Jocul încurajează 
crearea obiceiurilor de reciclare, esențiale pentru echilibrul mediului. 
Jocul include 5 containere de reciclare (albastru, verde, galben, 
portocaliu și gri) + 35 cartonașe cu fotografii ce reprezintă diferite 
tipuri de deșeuri), etichete ce se lipesc pe recipientele colectoare 
(de ex. eticheta de sticlă aparține unui container verde), manual de 
instrucțiuni și servietă. Noutatea reprezintă un cub cu imagini care 
determină cu ce asociație ar trebui copilul să înceapă și să continue. 
Aceasta face ca jocul să aibă o dimensiune mai largă. Dimensiuni: 
container colectare: 20 x 19 x 10 cm, cartonaș: 6,1 x 6,1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

CUB TEMATIC ÎN 
PACHET 
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