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GO57953 34,5 lei
Puzzle incastru
- Lumea subacvatică
Dimensiuni: 30 x 21 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

GO57873 34,5 lei
Puzzle incastru
- Animăluțe 3
Dimensiuni: 30 x 21 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

MD13390 100 lei
Puzzle de inserat - Forme 
Puzzle-ul colorat din lemn conține 8 piese 
de diferite forme și culori. Copiii își dezvoltă 
abilitățile motorii fine, recunoașterea culorilor 
și formelor, precum și concentrarea.
Dimensiuni: 39 x 30,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MD12053 75,5 lei
Puzzle incastru 
- Primele mele forme
Puzzle din lemn care face cunoștință cu 
formele și culorile de bază. Copiii și dezvoltă 
abilitățile motorii fine și răbdarea.
Dimensiuni: 30 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MD13285 32 lei
Puzzle incastru - Forme cu animale
Puzzle-ul din lemn conține 8 piese cu mânere 
pentru o mai bună manipulare. Copiii fac 
cunoștință nu numai cu formele și culorile, dar și cu 
animalele. Dimensiune: 34 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57996 34,5 lei
Puzzle incastru 
- Autovehicule 
Dimensiuni: 30 x 21 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

BE18032 65 lei
Incastru Tren 
Conține 5 piese.
Dimensiuni: 37 x 12,2 x 3,8 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

BE10145 69 lei
Incastru Animăluțele din pajiște 
Pachetul conține 4 piese din lemn.
Dimensiuni: 28,5 x 24,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 1+ 

GO57702 31,9 lei
Puzzle incastru - Tractor 
Puzzle din lemn, conține 6 piese.
Dimensiuni: 20 x 20 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GO57433 36,5 lei
Puzzle incastru tactil 
- Animale 
Puzzle din lemn. Conține 4 părți.
Dimensiuni: 21 x 21 x 1,8 cm.
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Puzzle cu sunete
Inserțiile din lemn servesc pentru exersarea abilităților motorii fine. Acestea sunt, de 

asemenea îmbogățite cu sunete. După introducerea formei corecte, copilul va auzi sunetul 
emis de respectivul model, animăluț sau mijloc de transport. Acest lucru îmbogățește 
vocabularul și orientarea generală. Dimensiunile suportului pentru inserare sunt de

30 x 22 cm și fiecare incastru conține 8 piese (MD10731 Mașina de pompieri - conține 9 
piese). Categoria de vârstă: 2+ 

Puzzle cu sunete
1. MD10732 - instrumente muzicale  89 lei
2. MD10727 - animăluțe de la ZOO  89 lei
3. MD10726 - animăluțe domestice  89 lei
4. MD10730 - animăluțe de companie   89 lei
5. MD10725 - mijloace de transport   89 lei

GO57895 85 lei
Puzzle cu sunete - Animale domestice  
Puzzle din lemn cu motive de animăluțe domestice. 
Animăluțele emit sunete atunci când sunt inserate 
corect. Dimensiuni: 29,7 x 21,5 x 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 1+  

Puzzle cu sunete
Inserțiile din lemn servesc pentru exersarea 
abilităților motorii fine. Acestea sunt, de 
asemenea îmbogățite cu sunete. După 
introducerea formei corecte, copilul va auzi 
sunetul. Acest lucru îmbogățește vocabularul 
și orientarea generală. 
Dimensiunile suportului pentru inserare sunt 
de 30 x 22 cm și conține 8 piese. 
Categoria de vârstă: 2+ 

MD10734 - Acasă 89 lei
MD10736 - Stație de pompieri  89 lei
MD42800 - Ferma 89 lei

Incastru
Joc format din 8 piese din lemn.
Dimensiuni: 30 x 21 x 2,4 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GO57407 - Mecanic auto 31,9 lei
GO57406 - Constructor 31,9 lei
GO57405 - Reparator 31,9 lei
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GO57849 36,5 lei
Cerc
29 de piese. Diametru puzzle-ului: 24 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

RO2203444 76,5 lei
Puzzle incastru - Curcubeu
Puzzle din lemn multicolor, reprezentând culorile 
curcubeului. Conceput pentru dezvoltarea 
abilităților motorii fine și a exersării culorilor. 
Scopul este de a atribui triunghiul în mod corect 
culorii corespunzătoare. Conține 16 piese. 
Dimensiuni: 24,5 x 24,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE10525 110 lei
Puzzle forme cilindrice
Acest joc de logică multicolor din lemn, bazat pe principiul 
Montessori, încurajează copiii să compare singuri, să 
organizeze, să măsoare și să interpreteze. Jocul ajută la 
dezvoltarea gândirii logice, precum și la dezvoltarea abilităților 
motorii fine. 
Dimensiuni: 15 x 16 x 3,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

DV21027 75 lei
Puzzle de atribuire - Legume
Puzzle-ul din lemn exersează abilitățile 
motorii fine, de concentrare și gândire logică. 
Dimensiuni: 30 x 22,5 x 2,1 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DV21026 75 lei
Puzzle de atribuire - Fructe
Puzzle-ul din lemn exersează abilitățile motorii fine, de 
concentrare și gândire logică. 
Dimensiuni: 30 x 22,5 x 2,1 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

GO57452 55 lei
Puzzle față - verso 
Pe fiecare parte a puzzle-ului este o imagine 
diferită.
Dimensiuni: 17,9 x 18 x 3,8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO57699 35 lei
Puzzle circular - Culori 
Conține 31 de piese din lemn.
Diametru: 23,8 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO57892 39 lei
Africa 
Conține 48 de piese. 
Dimensiuni: 40 x 30 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Puzzle de descoperire
Un puzzle format din 70 de piese, cu sarcina nu 
numai de a rezolva puzzle-ul ci și de a găsi toate 
imaginile ilustrate pe marginea puzzle-ului. 
Acesta include, de asemenea un poster, care 
poate fi folosit pentru diverse exerciții lingvistice. 
Dimensiuni puzzle: 48x34 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

1. WD15535 - Vizitarea grajdului 35 lei
2. WD15537 - Vizitarea stației de pompieri 35 lei
3. WD15538 - Vizitarea unui șantier 35 lei

Puzzle educativ
Conține 49 de piese din lemn.
Dimensiunea cadrului: 40 x 40 cm.
Categoria de vârstă: 4+

ED90076 - Igiena personală 119 lei
ED90077 - Mediu curat 119 lei
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GO57666 32,5 lei
Puzzle - Globul pământesc
Puzzle-ul în forma unui cerc este un 
minunat ajutor pentru învățare. Copiii 
vor învață într-un mod distractiv despre 
continente și locuitorii săi. Piesele 
se pun într-un cadru din lemn și sunt 
imprimate pe ambele părți.
Conține 57 de piese.
Diametrul cercului: 30 cm. 
Categoria de vârstă: 6+ 

LU05504J 245 lei
Hartă magnetică din lemn a lumii
Harta magnetică a lumii conține 92 de piese puzzle din 
lemn, fiecare dintre acestea reprezentând o regiune sau 
o țară și conține o imagine caracteristică locului. 
Harta poate fi atârnată pe perete. 
Dimensiuni: 77 x 46 x 1 cm. Categoria de vârstă: 5+ 

GO57479 61 lei
Călătorie în jurul lumii
Explorați țările și continentele lumii. Puzzle-ul conține 
57 de piese. Diametru: 30 cm. Categoria de vârstă: 6+ 

DV21048 62,5 lei
Puzzle incastru - Harta Europei
Un puzzle din lemn care va învăța copiii să 
cunoască din câte țări este formată Europa. 
Conține 25 de piese. Denumirea țărilor sunt în 
limba engleză. Dimensiuni: 30 x 38 x 0,9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

BE10151 129,9 lei
Puzzle incastru - Lumea noastră
Puzzle-ul din lemn cu mâner, va învăța copiii informații de bază 
despre lumea noastră - continente, ce animale și unde trăiesc și 
multe alte atracții. Puzzle-ul conține 21 de piese.
Dimensiuni: 42 x 33,5 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Puzzle - Pădurea în anotimpurile anului 
Un puzzle din lemn educațional, cu care copiii descoperă 
modul în care pădurea și locuitorii acesteia se schimbă 
odată cu anotimpurile anului. Conține 64 de piese. 
Dimensiuni: 40 x 40 cm. 
Categoria de vârstă: 5+ 

1. RO2203179 - Pădurea în primăvară și vară  129 lei
2. RO2203177 - Pădurea în toamnă și iarnă 129 lei

GO57734 39 lei
Puzzle în pădure - Pui de animale 
Ce animale trăiesc în pădure? 
Puzzle-ul conține 48 de piese. 
Dimensiuni: 40 x 30 cm. 
Categoria de vârstă: 3+  

Puzzle
Puzzle-ul conține 96 de piese. 
Dimensiuni: 40 x 30 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

GO57582 - Explorează natura 39 lei

TM21119 42 lei
Viața pe apă și sub apă
Un puzzle frumos colorat, în care copiii vor 
găsi diferite animale care trăiesc sub apă și în 
jurul apei - pești, păsări, insecte etc. 
Conține 50 de piese. Fabricat din carton. 
Dimensiuni: 36,5 x 28,5 cm.  

TM21117 42 lei
Viața în pădure
Un puzzle frumos colorat, în 
care copiii vor găsi diferite tipuri 
de animale care trăiesc în 
pădure - căprioare, cerbi, 
păsări, fluturi, arici etc. 
Conține 40 de piese. 
Fabricat din carton. 
Dimensiuni: 36,5 x 28,5 cm.  

TM21111 42 lei
Viața pe gheață
Un puzzle frumos colorat, în care 
copiii vor găsi animale ce 
viețuiesc pe gheață și sub gheață 
- urși polari, foci, morse, pești etc. 
Conține 75 de piese. 
Fabricat din carton. 
Dimensiuni: 36,5 x 28,5 cm. 

GO57790 30,5 lei
Puzzle circular - Animalele lumii 
Conține 27 de piese din lemn.
Diametru: 30,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+  

GO57437 31,9 lei
Puzzle XXL - Piramida animalelor 
Format din 17 piese din carton rezistent.
Dimensiuni: 28,3 x 50,6 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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DV21015 45 lei
Puzzle de atribuire - ZOO
Pentru acest puzzle de inserție este 
caracteristică grosimea materialului folosit 
- lemn de 2 cm. Acest lucru le ușurează 
copiilor prinderea plăcilor și siguranța. Copiii 
învață ce animale trăiesc la ZOO, antrenând, 
de asemenea, abilitățile motorii fine. 
Dimensiuni: 33 x 8 x 2 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

GO56714 25,5 lei
Puzzle din lemn - Animăluțe
Pachetul conține 4 puzzle-uri cu animăluțe, 
fiecare compus din 4 bucăți de lemn.
Dimensiune cartonaș: 4 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI35231 46 lei
Flexi puzzle - Mijloace de transport 
Piesele mari sunt realizate din plastic flexibil și 
rezistent. Setul conține 6 puzzle-uri diferite, fiecare 
alcătuit din 2 până la 4 piese. Împreună, setul 
conține 18 piese. Dimensiunile formei pliate: 10 x 
10 cm. Categoria de vârstă: 2+

Fabricat din plastic solid 
și extra gros, flexibil 

si lavabil 

GO57414 40 lei
Puzzle - Animalele și puii lor
Conține 25 de piese din carton solid.
Dimensiuni: 22,5 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO57700 60 lei
Puzzle-uri din lemn, 6 buc 
Fiecare puzzle conține 24 de piese.
Dimensiuni: 19,3 x 15 x 0,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

OT296 46 lei
Puzzle pentru cei mici - Imagini magice
Set de 6 puzzle-uri care sunt formate din 2 piese mari, 
potrivite chiar și pentru cei mai mici copii.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 15 x 12 cm.
Dimensiunile ambalajului: 19 x 14 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MD13790 55 lei
Puzzle - Animale de companie 
Puzzle într-o cutie practică din lemn, din care 
creați o pisică, un câine, un peștișor de aur și 
un papagal (fiecare puzzle are 12 piese).
Dimensiuni: 31 x 27 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD13793 55 lei
Puzzle - Animale la fermă 
Puzzle într-o cutie practică din lemn, din care 
asamblați un cal, o găină, o vacă și un porc 
(fiecare puzzle are 12 piese). 
Dimensiuni: 31 x 27 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

MD13792 55 lei
Puzzle - Vehicule pentru construcție
Puzzle într-o cutie practică din lemn, din care 
asamblați o betonieră, buldozer, basculantă și 
excavator (fiecare puzzle are 12 piese). 
Dimensiuni: 31 x 27 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD13794 55 lei
Puzzle - Mijloace de transport 
Puzzle într-o cutie practică din lemn, din care asamblați o mașină 
sport, autobuz școlar, locomotivă și camion de pompieri (fiecare 
puzzle are 12 piese). 
Dimensiuni: 31 x 27 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

OT292 46 lei
Primul meu puzzle - Ferma
Setul de 2 puzzle-uri este format din 12 piese 
fiecare, potrivit chiar și pentru cei mai mici copii. 
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 21 x 29,7 cm.
Dimensiunea ambalajului: 19 x 14 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

OT293 46 lei
Primul meu puzzle - Jungla
Setul de 2 puzzle-uri este format din 12 piese 
fiecare, potrivit chiar și pentru cei mai mici copii.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 21 x 29,7 cm.
Dimensiunile ambalajului: 19 x 14 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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EF54652 5 lei
Colorați propriul puzzle - Pătrat
Puzzle-uri goale din carton, pe care copiii le pot 
decora singuri. Cu ajutorul creioanelor colorate, 
cearate, markere sau vopsele, copiii pot desena 
un motiv după propria lor imaginație. 
Este format din 20 piese goale, albe. 
Dimensiuni: 25 x 25 x 0,3 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

EF54650 5 lei
Colorați propriul puzzle - Cerc
Puzzle-uri goale din carton, pe care copii singuri 
pot să le decoreze. Cu ajutorul creioanelor colorate, 
ceară, markere sau vopsele, copii pot desena un 
motiv după propria lor imaginație. 
Este format din 9 piese goale, albe. 
Dimensiuni: diametru 28 cm, grosime 0,4 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EF54651 5 lei
Colorați propriul puzzle - Dreptunghi
Puzzle-uri goale din carton, pe care copii singuri 
pot să le decoreze. Cu ajutorul creioanelor colorate, 
ceară, markere sau vopsele, copii pot desena un 
motiv după propria lor imaginație. Este format din 
12 piese goale, albe. Dimensiuni: 21 x 30 x 0.4 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LU02706 82 lei
Puzzle longitudinal - cifre colorate
Un puzzle longitudinal din lemn cu cifre. Numărați câte animăluțe 
sunt într-o singură piesă și plasați-o în ordinea corectă. 
În cele din urmă, adăugați cifra corectă. Jocul sprijină însușirea 
cifrelor de către copii și dezvoltarea abilității motorii fine. 
Setul conține 10 piese puzzle din carton și 10 cifre din lemn. 
Dimensiuni: 100 x 12 x 1.1 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

GO56945 54 lei
Puzzle incastru  
- Locomotiva
Incastru cu 4 trenulețe, 32 de piese. 
Dimensiuni trenuleț: 7,5 x 40 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

OT231 65 lei
Aleea cu numere - puzzle
Puzzle-ul dezvoltă coordonarea mână-ochi a 
copiilor, abilitățile motorii fine și îi învață pe copii 
să numere de la 1-10. Conține 20 de piese.
Dimensiunile ambalajului: 25 x 19 x 8,5 cm.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 86 x 29 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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DV21745 95 lei
Omida - puzzle cu numere
Pe lângă exersarea abilităților motorii fine și a concentrării, copiii învață 
și succesiunea numerelor individuale. Puzzle-ul conține 
10 piese. Dimensiuni: 42,5 x 16 x 1,95 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DV21029 93 lei 
Crocodilul - puzzle cu numere
Pe lângă exersarea abilităților motorii fine și a concentrării, copiii învață 
și succesiunea numerelor individuale. Puzzle-ul conține 
10 piese. Dimensiuni: 42,5 x 16 x 1,95 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21517 150 lei
Omida
- puzzle cu numere
Pe lângă exersarea abilităților 
motorii fine și a concentrării, 
copiii învață și succesiunea 
numerelor individuale. Puzzle-ul 
conține 21 de piese.
Dimensiuni: 38,5 x 25,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

LE3425 85 lei
ABC crocodil
La rezolvarea puzzle-ului și învățarea 
alfabetului, crocodilul colorat din 
lemn oferă copiilor distracție. 
Dimensiuni: 56 x 20 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

LE2841 80 lei
Animăluțe cu cifre
Pe o parte a animăluțelor sunt cifrele de la 1 
la 26, iar pe cealaltă parte literele alfabetului. 
Lungimea totală a puzzle-ului format din 
animăluțe: 58 cm. Categoria de vârstă: 6+ 

GO57410 36 lei
Puzzle - Numere 
Puzzle din 10 piese din lemn cu numere de 
la 1 la 5.
Dimensiuni: 12,7 x 11 x 2,4 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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GO57672 35 lei 
Alfabetul A - Z
Puzzle-ul conține 26 de litere ale alfabetului. 
Fiecare dintre ele are culoarea suprafeței diferită.
Dimensiunile totale ale puzzle-ului: 30 x 21 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

GO57480 34 lei
Puzzle - Învațăm să numărăm
Puzzle-ul conține 10 piese. 
Dimensiuni: 30 x 15 cm. Categoria de vârstă: 2+ 

DV21535 39 lei
Puzzle incastru - cantități
Incastru educativ din lemn, care îi va 
familiariza pe copii cu cifre și cantități. 
Dimensiuni: 30 x 22,5 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

MD12542 86,5 lei
Domino - Numere 
Domino conține 40 de carduri din lemn cu numere și 
imagini. Domino are un sistem de autocontrol - perechea 
greșită de card nu se potrivește. Ambalat într-o cutie din 
lemn cu capac glisant. 
Dimensiuni: 35 x 14,5 x 7,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

DV21276 45 lei
Puzzle de atribuire - Cantitate
Acest puzzle de inserție din lemn îi învață pe 
copii să recunoască obiectele și numărul.
Dimensiune: 8 x 34 x 1,6 cm
Categoria de vârstă: 1+

OT237 65 lei
Numere mari - puzzle
Puzzle-ul dezvoltă coordonarea mână-ochi a copiilor, 
abilitățile motorii fine și îi învață pe copii să numere de 
la 1-20. Partea din spate a cutiei include diverse teme 
de discuție. Pachetul conține 20 de piese.
Dimensiunile ambalajului: 25 x 19 x 8,5 cm.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 61 x 42 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

AK20544 65 lei
Set de puzzle - Emoții
Conține 10 puzzle-uri mari cu diferite emoții 
și 10 carduri cu emoții. Copiii trebuie să 
asambleze puzzle-ul în mod corect și să-i 
atribuie cardul cu emoția corespunzătoare. 
Fabricat din carton de înaltă calitate. Ambalat 
într-o cutie practică. 
Dimensiuni: 15,6 x 15,6 cm. 
Categoria de vârstă: 2+  

DV21225 95 lei
Puzzle - Oamenii care ne ajută
Puzzle-ul conține 6 salvatori. Fiecare personaj este 
format din trei piese din lemn. Îi ajută pe copii să 
înțeleagă rolul oamenilor care îi ajută în viața lor. 
Fabricat din materiale de înaltă calitate, obținute în mod 
responsabil. Pachetul conține 18 piese. 
Dimensiuni: 42,5 x 16 x 2,1 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

AK30245 159 lei
Puzzle flexibil - Corpul uman
Un mod distractiv prin care copiii pot învăța cum să 
denumească părțile corpului. În timpul jocului pot învăța 
funcțiile oaselor și are organelor. Pachetul conține 3 puzzle-
uri mari fabricate dintr-un material flexibil, rezistent și ușor 
de întreținut. Se pot prinde și pe perete.
Înălțime: 49,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57731 31,9 lei
Puzzle - Cifre
Conține 10 piese.
Dimensiuni: 30 x 21 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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BE17052 169,9 lei
Ciclul vieții 
Puzzle-ul conține 40 de piese. 
Dimensiuni: 29 x 25 x 2 cm. 
Categoria de vârstă : 4+ 

MARCĂ DE CALITATE, LONGEVITATE ȘI 
SIGURANȚĂ!

Produsele Beleduc sunt fabricate din materiale 
naturale. Aceste produsele inovatoare sunt 

concepute în funcție de nevoile copiilor și le oferă 
o bază importantă pentru dezvoltarea lor.

BE17058 73,9 lei
Puzzle - Fată, băiat
Puzzle colorat cu motivul unei fetițe și al unui 
băiețel. Copiii vor învăța denumirea corectă a 
părților corpului omenesc și totodată își vor 
dezvolta abilitățile motorii fine. 
Setul conține 2 puzzle-uri.
Dimensiuni: 14 x 29 x 0.7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+  

Puzzle stratificat 
- Activitățile zilnice
Puzzle din lemn cu 4 straturi.
Dimensiuni: 20 x 20 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57424 - 20 de piese 40 lei
GO57566 - 46 de piese 40 lei
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2. Peștișor
4 straturi, 11 piese.
Dimensiuni: 18 x 15 cm.

GO57897 30 lei

1. Fluture
4 straturi, 11 piese.
Dimensiuni: 18 x 15 cm.

GO57899 30 lei

Categoria de vârstă: 2+

Toate produsele 
de pe această pagină 

sunt fabricate 
din lemn

BE17054 129,9 lei
Etape de dezvoltare - Fluture
Puzzle-ul conține 28 de piese. 
Dimensiuni: 20,5 x 20,5 x 2 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

Etape de dezvoltare - Puzzle stratificat
Un puzzle din lemn format din 44 de piese. 
Pe patru straturi, este ilustrat ciclul de viață al 
animalelor sau plantelor. 
Dimensiuni: 20 x 20 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

GO57521 - Găină 41 lei
GO57522 - Arbore 41 lei
GO57523 - Fluture 41 lei
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RO2203543 139 lei
Arbore
Set de 4 puzzle-uri, fiecare compus din 9 piese. Puzzle-ul ilustrează 
arborele în diferite anotimpuri ale anului. Dimensiuni: 28 x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 5+ 

BE17060 115 lei
Puzzle stratificat - Mierea
Lichidul galben - auriu numit miere le place copiilor 
foarte mult! Dar de unde vine mierea? Albinele 
harnice colectează cantități mari de nectar de flori. 
Apicultorul îl prelucrează apoi astfel încât să iasă 
miere delicioasă. Acest puzzle este menit să-i ajute 
pe copii să înțeleagă procesul de fabricație a mierii. 
Această activitate dezvoltă abilitățile de comunicare, 
abilitățile motorii fine și educația somatică.
Pachetul conține 28 de piese.
Dimensiuni: 20,5 x 20,5 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE17061 175 lei
Puzzle stratificat - Acasă 
Puzzle-ul conține 33 de piese din lemn. 
Unele piese de puzzle strălucesc în întuneric.
Dimensiuni: 24,5 x 29,7 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

BE17150 119 lei
Puzzle stratificat - 4 anotimpuri 
Puzzle-ul din lemn conține 36 de piese.
Dimensiuni: 29 x 14 x 1,8 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BE17044 79,9 lei
Creșterea morcovului
În acest puzzle se explică modul în care 
se obține morcovul de la plantare până la 
ajungerea lui pe masă. 
Puzzle-ul conține 30 de piese numerotate 
pe spatele fiecărui puzzle. 
Dimensiuni: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

BE17039 79,9 lei
Creșterea mărului
Cum crește mărul? Pentru a asambla puzzle-ul 
stratificat copiii se vor ajuta de numerotarea de 
pe spatele fiecărui puzzle. Puzzle-ul conține 
30 de piese. Dimensiuni: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

GO57737 31,5 lei
Puzzle stratificat - Cerc
Puzzle-ul conține 21 de piese. 
Dimensiuni: 12 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

Puzzle stratificat
Conține 5 piese din lemn.
Categoria de vârstă: 2+

GO57485 - Mașini ( 17,5 x 13,5 x 1,6 cm) 30,5 lei
GO57704 - Vehicule (17,5 x 13,5 x 1,8 cm) 30,5 lei
GO57450 - Elefanți (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 30,5 lei
GO57486 - Fluturi (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 30,5 lei
GO57449 - Ursuleți (13,5 x 17,5 x 1,7 cm) 30,5 lei
GO57421 - Forme (12 x 12 x 1,8 cm) 20 lei
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BE11200 175 lei
XXl Puzzle - Descoperă lumea 
Explorarea lumii este atât de interesantă! 
Sunt atâtea lucruri care așteaptă să fie descoperite. În mijlocul puzzle-ului 
se află o busolă și o mică hartă care ilustrează diferite continente.
Primul cerc prezintă doi copii îmbrăcați în costum popular reprezentând 
fiecare continent în parte. Al doilea cerc prezintă animalele locale, în 
timp ce cercul exterior prezintă clădirile și simbolulrile specifice fiecărui 
continent. Fiecare cerc poate fi folosit individual sau poziționat în așa fel 
încât să alcătuiască un mare puzzle. Această activitate dezvoltă abilitățile 
sociale, vocabularul și comunicarea și prezintă diferențele continentelor.
Pachetul conține 45 de piese din lemn.
Dimensiuni puzzle: diametru 49 x 0,6 cm.
Diametru piesă: 9 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE11011 169,9 lei
Puzzle XXL - 4 anotimpuri ale anului
Puzzle-ul îi ajută pe copii să cunoască sub formă de joacă 
anotimpurile anului și schimbarea vremii pe parcursul 
anului. Copiii descoperă caracteristicile individuale a 
fiecărei luni. Cunoștințele dobândite în acest fel le vor 
folosi în viața de zi cu zi. O execuție frumos colorată care 
încurajează copiii să povestească propriile experiențe. 
Setul conține: 48 de piese, 1 ceas. 
Dimensiuni puzzle: diametru 49 cm x 0,6 cm. 
Dimensiunile pachetului: 30 x 21 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

MARCĂ DE CALITATE, LONGEVITATE ȘI 
SIGURANȚĂ!

Produsele Beleduc sunt fabricate din materiale 
naturale. Aceste produsele inovatoare sunt 

concepute în funcție de nevoile copiilor și le oferă o 
bază importantă pentru dezvoltarea lor.

BE11012 169,9 lei
Puzzle XXL - Activitate zilnică 
Puzzle-ul educativ îi va ghida pe copii pe parcursul întregii zile - le va prezenta 
activitățile individuale și timpul în care aceste activități se vor desfășura în timpul zilei. 
Puzzle-ul îi ajută pe copii să cunoască sub formă de joacă determinarea orelor și de 
asemenea îmbogățirea vocabularului. Setul conține: 48 piese, 1 ceas, 1 suport pentru 
ceas. Dimensiuni puzzle: diametru 49 cm x 0,6 cm. 
Dimensiunile pachetului: 30 x 21 x 10 cm. Categoria de vârstă: 4+ 
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BE16211 150 lei
Puzzle de podea - Marea și spațiul 
Puzzle-ul conține 45 de piese. Se pot aranja 3 
imagini individuale (21 x 29,8 x 0,6 cm) sau un 
puzzle mare (29,8 x 63 x 0,6 cm).
Categoria de vârstă: 3+ 

BE11020 169 lei
XXL Puzzle Planetele
Porniți într-o călătorie în spațiu. 
Acest puzzle va dezvălui copiilor 
cunoștințe despre sistemul solar, 
planete, stele și lună. 
Diametru: 49 cm. 
Categoria de vârstă: 4+  

GO57451 31,9 lei
Puzzle XL - Anotimpurile 
Puzzle din lemn din 16 piese.
Dimensiuni: 30 x 30 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+  

GO57442 31,9 lei
Puzzle XXL - Creșterea căpșunelor
Puzzle format din 49 de piese, realizat din carton 
rezistent și durabil.
Dimensiuni: 45 x 45 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 4+

OT294 65 lei
Distracție subacvatică - puzzle
Puzzle-ul de podea conține 15 piese.
Dimensiunile puzzle-ului asamblat: 62 x 42 cm.
Dimensiunile ambalajului: 25 x 19 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

I - RO - 4 Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   727 26. 7. 2021   10:09:59



728
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Pu

zz
le

-u
ri 

di
n 

sp
um

ă 
și 

co
vo

ar
e

OT224  65 lei
Puzzle mare de podea - Tractor
Asamblați piesele de puzzle pentru a obține 
un tractor roșu strălucitor. 
Puzzle-ul conține 25 de piese. 
Dimensiune: 62 x 41 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

OT258  65 lei
Puzzle mare de podea - Mașină de pompieri 
După asamblarea acestui camion roșu și mare, o sa puteți observa 
pompieri veseli pregătiți de intervenții. Puzzle-ul conține 20 de piese. 
Produsul este fabricat din carton. Dimensiuni: 53 x 42 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

OT249  65 lei
Puzzle mare de podea - Autobuz
Puzzle vibrant cu o mulțime de pasageri interesanți. 
Asamblați puzzle-ul și lăsați copiii să spună povești 
despre fiecare pasager. Puzzle-ul conține 15 piese. 
Produsul este fabricat din carton. 
Dimensiuni: 59 x 42 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

OT263  65 lei
Puzzle mare de podea - Castel de poveste 
După asamblarea acestui puzzle se va dezvolta imaginația 
copilașilor care vor crea povești fără sfârșit. 
Puzzle-ul conține 40 de piese. 
Produsul este fabricat din carton. 
Dimensiuni: 58 x 43 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

OT256 65 lei
Puzzle mare de podea - Dinozauri  
Puzzle de podea compus din 50 de piese. 
După asamblarea puzzle-ului vom vedea numărul de dinozauri 
din mediu preistoric. Sprijină abilitățile de observare. 
Dimensiuni: 58 x 40 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

Minunat!    
Multicolor! 

OT286 95 lei
Puzzle mare de podea - Pe drum 
Fiecare piesă va putea fi combinată și unită astfel încât copiii vor putea 
asambla întotdeauna un alt traseu, după care veți putea lua mașinuța 
preferată și călătoria prin oraș poate să înceapă. 
Setul conține 20 de piese de dimensiuni: 22 x 18 cm. 
Dimensiunile pachetului: 30,5 x 26 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Covorașe din burete 
Cu o grosime de 8 mm, nu este doar un covoraș ideal în timpul jocului, conține diferite piese detașabile, ele sunt un mare ajutor în diferite 

exerciții didactice, care dezvoltă abilitățile motorii ale mâinilor. Deoarece piesele se potrivesc perfect, covoarele sunt potrivite și pentru 
a construi case, căi, tunele, castele și alte clădiri tridimensionale. Acestea pot fi folosite atât în interior, cât și în exterior. 

Avantajele covorașelor din burete:
suprafață moale și absorbantă pentru șocuri / culori rezistente / un număr mare de combinații de culori  / greutate scăzută /

manevrare ușoară / proprietăți excelente de izolare termică / nu absoarbe apa / nu atrage particule de praf și acarieni /
suprafața este ușor de curățat cu agenți de curățare, care nu sunt nocivi / perfect pliabil datorită pieselor, care se potrivesc împreună

Covoraș MAXI - animăluțe 4 
Este compus din 6 pătrate pline 
cu diferite imagini de animăluțe. 
Dimensiunile pătratului: 32 x 32 cm.   
Suprafața covorașului desfăcut este 
de: 90 x 60 cm. Grosimea: 8 mm. 
Categoria de vârstă: 1+  

MG897 - în patru culori  49 lei

Puzzle educativ 5 in 1 
Puzzle-ul din burete învață copiii să cunoască culorile, formele, literele 
și lucrurile din viața de zi cu zi. Puzzle-ul poate fi folosit ca suport de joc 
sau se poate plia sub formă de cub. Copiii pot spune povești în funcție 
de imaginile formate. Setul conține 8 piese fabricate dintr-un burete, care 
este plăcut la atingere și nu este nociv. 
Dimensiunile suportului pliat : 118 x 118 cm. 
Categoria de vârstă: 0+ 

1. WD60696 - Oraș 70 lei
2. WD60697 - Ferma 70 lei
3. WD60698 - Pădure 70 lei

MG088 10,5 lei
Cifre
Este compus dintr-o planșă, care conține 
cifre de la 0 la 10 și semne -, +, =. 
Dimensiuni: 18 x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

MG095 10,5 lei
Forme geometrice
Este compus din 10 forme geometrice. 
Dimensiuni: 18 x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

MG125 10,5 lei
Animale sălbatice
Acesta conține 6 piese cu imagini
ale animăluțelor sălbatice. 
Dimensiune: 18 x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

MG132 10,5 lei
Animale domestice
Acesta conține 6 piese cu imagini 
ale animăluțelor domestice. 
Dimensiuni: 18 x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 
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VN86901 49 lei
Cub cu buzunare 
Creează-ți propriul tău cub! Cubul este moale, acoperit cu vinil, care are buzunare în 
care copilul poate introduce cartonașe cu imagini. Cartonașele sunt detașabile, astfel 
încât cubul devine potrivit pentru toate categoriile de vârstă. Dimensiuni: 15 x 15 x 15 
cm. Dimensiunea maximă a cartonașului: 14 x 13,5 cm. 
Categoria de vârstă: 6 + 

WY90921 32,5 lei
Cuburi cu imagini - Safari 
Cutia din lemn conține 4 cuburi din care copiii vor 
putea asambla 6 imagini cu animăluțe vesele. 
Dimensiunile cutiei din lemn: 12 x 12 cm. 
Dimensiunile unui cub: 5 x 5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+ 

WY90922 29 lei
Cuburi cu imagini - Ferma 
Cutia din lemn conține 4 cuburi din care copii vor pu-
tea asambla 6 imagini cu animăluțe vesele. 
Dimensiunile cutiei din lemn: 12 x 12 cm.
Dimensiunile unui cub: 5 x 5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

CUBURI
tradiționale            
din lemn

Cuburi cu imagini
16 cuburi din lemn din care puteți asambla 6 
imagini diferite. Pe marginea imaginilor este 
un cadru colorat pentru a verifica dacă se 
potrivește asamblarea. 
Dimensiuni: 20 x 20 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

MD13771 - Animale de companie 80 lei
MD10775 - Fermă 80 lei
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BN84175 45 lei
Cuburi - Animăluțe 1       
Setul conține 15 cuburi din lemn. 
Imprimare termică. 
Dimensiuni: 12 x 12 x 4 cm. 
Categoria de vârstă: 3+  

GO57877 62,5 lei
Cuburi - Povești
Setul conține 20 de cuburi în cutie din lemn. 
Dimensiuni: 17,5 x 14 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

DV22104 73 lei
Cuburi din lemn de stivuit 
cu imagini - Animăluțe  
Prin asamblarea imaginilor, jucăria dezvoltă abilități 
motorii - coordonarea mâinilor și a ochilor. Setul conține 
10 piese de jucării. Dimensiunile pachetului: 18,4 x 6,7 
x 18,1 cm. Categoria de vârstă: 1+ 

GO57686 34,5 lei
Cuburi cu imagini - Animale
Conține 5 cuburi din lemn, cu ajutorul cărora 
puteți compune o imagine în diferite moduri.
Dimensiuni: 15 x 8 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Cuburi cu imagini
Conține 6 imagini.
Dimensiunea cubului: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57607 - Animalele de la fermă (9 cuburi) 28,5 lei
GO57542 - Povești (9 cuburi) 28,5 lei
GO57839 - Viața la fermă (12 cuburi) 38,5 lei
GO57710 - Animalele din pădure (12 cuburi) 38,5 lei

Cuburi cu imagini
Cuburi cu imagini într-o cutie practică din lemn.
Dimensiunea cubului: 3,3 x 3,3 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BN16116 - Masha și Ursul (12 buc.) 59 lei
BN16117 - Masha și Ursul (9 buc.) 39 lei
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BC00132 65 lei
Geomag - Magicube
 - Animăluțe, 4 buc
Copii își pot construi animăluțele preferate, 
într-un mod simplu, prin combinarea și 
răsucirea cuburilor.
Conține 4 cuburi magnetice și 6 modele 
pentru construcție (3 cartonașe).
Categoria de vârstă: 1,5+

BC00131 65 lei
Geomag - Magicube - Fructe, 4 buc
Bunătăți precum mere, banane sau struguri îi vor 
încânta pe cei mari și pe cei mici. Pot fi folosite 
într-o sumedenie de feluri diferite, nu doar ca și 
gustare. Conține 6 cuburi magnetice și 6 modele 
pentru construcție (3 cartonașe).
Categoria de vârstă: 1,5+

BC00121 65 lei
Geomag - Magicube - Insecte, 4 buc
Buburuza, libelula sau furnicile... Ce alte insecte 
vei găsi în tărâmul animăluțelor? Combinarea și 
unirea cuburilor este ușoară chiar și pentru cei mai 
mici. Datorită magnetului din interiorul cuburilor, 
pot construi diferite modele 3D. Conține 4 cuburi 
magnetice și 6 modele pentru construcție 
(3 cartonașe). Categoria de vârstă: 1,5+

BC00122 65 lei
Geomag - Magicube - Mijloacele de transport, 4 buc
Zborul cu avionul, călătoria cu trenul sau zborul cu racheta? Puteți 
alege. Combinarea simplă și unirea cuburilor este ușoară chiar și pentru 
cei mai mici. Datorită magneților din interiorul cuburilor, puteți construi 
modele 3D. Conține 4 cuburi magnetice și 6 modele pentru construcție 
(3 cartonașe). Categoria de vârstă: 1,5+

BC00081 89 lei
Geomag - Magicube - Patrulă de marionete 1
În rol principal, Skye și elicopterul ei minunat.
Va ajunge la timp la eveniment și cu ajutorul busolei sale. Varianta în 
culoarea roz este pentru toate micile doctorițe și paramedici. Conține 
5 cuburi magnetice cu imagini în relief - fără autocolante care se 
dezlipesc! Categoria de vârstă: 2,5+

BC00080 89 lei
Geomag - Magicube - Patrulă de marionete 2
În rolul principal Marshall cu mașina sa de pompieri. În timpul  
salvării, va fi ajutat de scara sa de pompier sau de data aceasta va 
fi mai simplu? Cel mai important este să poarte ecusonul și sigla 
echipei eroilor! Conține 5 cuburi magnetice cu imagini în relief - fără 
autocolante care se dezlipesc! Categoria de vârstă: 2,5+

I - RO - 4 Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   732 26. 7. 2021   10:10:32



733
La comenzi de peste 5000 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

EDF200500 1700 lei
Cuburi din burete cu imagini
 - Animăluțe domestice
Setul conține 9 cuburi. 
Copiii vor putea asambla 6 imagini 
diferite cu animăluțele domestice. 
Cuburile sunt învelite în țesătură de 
calitate cu imprimeuri. (100% poliester). 
Dimensiunile unui cub: 30 x 30 x 30 cm. 

EDF200498 1700 lei
Cuburi din burete cu 
imagini - Cele 4 anotimpuri 
Setul conține 9 cuburi. Copiii vor putea 
asambla 6 imagini diferite. Cuburile 
sunt învelite în țesătură de calitate cu 
imprimeuri. (100% poliester). 
Dimensiunile unui cub: 30 x 30 x 30 cm. 

EDF200499 1700 lei
Cuburi din burete cu 
imagini - Copiii lumii
Setul conține 9 cuburi. Copiii vor putea 
asambla 6 imagini diferite. 
Cuburile sunt învelite în țesătură de 
calitate cu imprimeuri. (100% poliester). 
Dimensiunile unui cub: 30 x 30 x 30 cm. 
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PI4277 10 lei
Black Peter - Joc 
Un joc popular de cărți pentru copii. Toate cărțile 
sunt împărțite în mod egal tuturor jucătorilor.  
Aceeași pereche de cărți este pusă pe masă. 
Aveți grijă ce carte trageți de la coechipierul 
dumneavoastră, poate fi Black Peter. 
Câștigătorul este acela, care scapă cel mai 
repede de cărțile sale. Setul conține 31 de cărți. 
Dimensiunile pachetului: 6,5 x 9,5 x 1,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+  

PI7573 37 lei
Jocuri educative - Sunt la fel?
Joc de cărți pentru 1 - 4 jucători, antrenează 
memoria și atenția. Sarcina este de a 
recunoaște și a numii diferențele din imagini, 
care la prima vedere par a fi identice. 
Pachetul conține 36 de cărți. 
Categoria de vârstă: 4+

PI7572 37 lei
Jocuri educative - Vario  
Joc pentru 1 - 6 jucători, sprijină capacitatea 
de concentrare și dezvoltă conștientizarea 
spațială. Sarcina este de a monitoriza 
schimbarea a 4 poziții de pe imaginile cărților 
- casă, copac, figurine și câine. Câștigă cel 
mai strălucitor. Pachetul conține 48 de cărți. 
Categoria de vârstă: 5+

EF54637 8,5 lei
Cvartetul pentru copii
Joc popular pentru copii, cu imagini amuzante. 
Sarcina copiilor este de a obține 4 cărți cu 
același simbol. Cine va avea la sfârșitul 
jocului cele mai multe cvartete, câștigă. 
Pachetul conține 32 de cărți, cu 
dimensiunea de 6 x 9,5 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

EF54640 8,5 lei
 Drăcușorul Petru
Joc de cărți favorit pentru copii. Alege cu 
atenție ce carte tragi de la colegul de echipă, 
poate fi ascuns printre cărți un drăcușor! 
Câștigă acela care scăpa primul de toate 
cărțile sale. Pachetul conține 31 de cărți 
cu dimensiunea de aproximativ 6 x 9,5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

EF54672 69 lei
Jocuri pentru preșcolari 
Jocurile au ca scop dezvoltarea 
memoriei, vitezei, orientării, atenției, 
vocabularului, rațiunii, imaginației, 
anticiparea și gândirea logică. 
Setul conține 32 cărți de joc,162 de 
cartonașe, 6 cartonașe mari Lotto, 4 
cartonașe tematice, grilaj cu spații, 
o țintă față-verso cu săgeatăi ndicator 
și un set de jetoane. 
Categoria de vârstă: 4+

BE22820 75 lei
Păsări - joc 
Găsește potrivirea de culoare pe zar și 
cartonaș sau joacă jocul ca domino. Jocul
conține 25 de cartonașe și 3 zaruri.
Dimensiunea ambalajului: 24 x 24 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BE22480 139,9 lei
Omizi colorate 
Jocul exersează diferențierea culorilor și a formelor, 
precum și abilitățile și reacțiile copiilor. Jucătorii aruncă 
două zaruri de-odata, iar apoi trebuie să găsească 
bucata de lemn corectă ca formă si culoare. Cel care 
inșiră primul omida întreagă - câștigă. Pachetul conține: 
4 omizi, 42 de forme de lemn, 1 zar cu simboluri și 1 zar 
cu culori. Dimensiuni pachet: 20 x 15 x 7 cm. Categoria 
de vârstă: 3+

PX0336A 105 lei
Încâlcește-te! 
Joc minunat activ, care poate fi jucat atât în interior 
cât și în exterior. Jucătorul învârte cele două elici cu 
simboluri și în funcție de instrucțiunile de arbitraj se 
pun simultan mâinile și picioarele pe două covorașe 
mari durabile. În timpul jocului, copiii exersează flexi-
bilitatea și dexteritatea. Pachetul conține: două covo-
rașe cu imagini, două elice cu simboluri. 
Categoria de vârstă: 5+

BE25570 200 lei
Ghici ce este? 
Un jucător desenează și ceilalți ghicesc ce este. 
Jocul distractiv îmbunătățește creativitatea și 
percepția. Jocul conține 45 de piese.
Dimensiunea ambalajului: 52 x 52 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

ED90139 290 lei
Bingo de cuvinte 
Întoarce cartonașele cu imagini unul câte unul 
și observă dacă imaginea se regăsește pe 
cartonașul tău de bingo. Care dintre jucători va 
fi primul și va umple cartonașul de bingo? Jocul 
include: 8 cărți de bingo din plastic (14 x 10 cm), 
48 cartonașe (9 x 9 cm), 50 de jetoane.
Dimensiunea cutiei: 24 x 12,5 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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OT051 45,9 lei
Dinozaurii murdari 
Plasați cărțile în centrul mesei, rotiți 
săgeata și găsiți dinozaurul murdar 
potrivit în funcție de culoare și tip. 
Când este cada plină cu dinozauri 
curați, numărați bulele sau alte obiecte. 
Jucătorul cu cel mai mare punctaj 
câștigă jocul. Pachetul conține 4 plăci 
de joc din două piese, 25 de cărți cu 
dinozauri, suport din două piese pentru 
învârtit și 2 săgeți de plastic pentru 
suport. 
Dimensiunea pachetului: 19 x 14 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE22460 99,9 lei
Bomboane
Jocul sprijină capacitatea de observare și de distingere a 
culorilor. 41 de dulciuri se află pe o placă circulară. Jucătorul 
aruncă 3 zaruri de-odată iar apoi toți încearcă să găsească 
bomboana potrivită cu combinația de culori determinată de 
zaruri. Se poate juca în trei moduri diferite, cu diferite forme de 
căștig. Jocul este conceput pentru 1 - 8 copii. 
Pachetul conține: un suport textil, 41 de bomboane din lemn 
și 3 zaruri cu culori. Dimensiuni pachet: 20 x 15 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

OT062  59 lei
Dinozaur punctat - Joc
Reușiți folosind dinozaurul punctat să găsiți punctele lipsă? 
Acela care acoperă primul său dinozaur cu toate punctele sau 
formele care lipsesc, câștigă. Un joc frumos, colorat și simplu 
pentru tinerii jucători. Fabricat din carton. Pentru 2 - 4 jucători. 
Dimensiunea pachetului: 25,5 x 22 x 4.4 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE22612 250 lei
Parc de distracții - joc  
În timpul jocului, copiii nu numai că descoperă 
atracțiile din parcul de distracții, dar le și 
îmbunătățesc prin concentrare și motricitate 
fină. Jocul este conceput pentru 2 - 4 jucători.
Dimensiuni: 38,5 x 38,5 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

I - RO - 4 Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   736 26. 7. 2021   10:11:30



La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
737

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

GOHS107  73,5 lei
Spiridușii zburători
Scopul jocului este de a nimeri spiridușii zâmbăreți, 
în gaura cu aceeași culoare. Dimensiuni: 20 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

LE7959   85 lei
Șoriceii săltăreți
Un super joc motoric pentru 1 - 4 jucători. Tema copiilor 
este ca să nimerească șoriceii colorați în gaura colorată 
corectă. Dimensiunea plăcii de joc: 20 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

VK1101 25 lei
Broscuțe săltărețe
Jucați-vă cu broscuțele colorate de plastic. 
Care dintre ele va sări cel mai departe? 
Pachetul conține 16 broscuțe în 4 culori, 
într-un recipient de plastic cu capac. 
Categoria de vârstă: 1+

GO63947 38,5 lei
Joc cu bile din sticlă 
Pachetul conține 31 de bile de sticlă 
colorată și un castron din lemn. 
Sarcina copiilor este să rostogolească 
sau să respingă bilele în recipient. 
Diametrul castronului: 12 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

EF54577  32 lei
Pălăria HOP 
Cel mai faimos joc pentru întreaga familie. 
Cele mai multe puncte primește acela, ale cărui 
pălării lansate cu ajutorul unui mic lansator, 
lovesc ținta cu cea mai mare valoare. 
Categoria de vârstă: 3+

ED90112 265 lei
ConnAct 
Întoarceți acul și cu ajutorul ventuzei, apucați 
cartonașul corespunzător cât mai repede 
posibil. Denumiți ceea ce vedeți și inventați o 
poveste. Conține o tablă de joc cu ac arătător 
(20 x 20 cm), 36 de cartonașe și 4 ventuze. 
Categoria de vârstă: 4+
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BE22870 145 lei
Acrobatico
În acest joc distractiv veți găsi o broscuță care face acrobații pe labuțele 
de pisică. Toate animalele se antrenează tot timpul, dar acum aleargă 
cu toții în sus și în jos cu voioșie. Ajută-i să-și găsească în tot acest haos 
un partener cu care să facă exerciții, înainte ca acrobații să se  trezeasă 
pe podium? Activitatea stimulează memorarea pozițiilor de pe cartonașe, 
dezvoltarea vocabularului în timpul recunoașteri și denumirii animalelor și 
crește abilitățile motorii fine. Pachetul conține 25 de cartonașe amuzante cu 
trucuri acrobatice și o placă de joc cu imagini în mișcare în partea de sus 
și de jos pentru afișarea atracţiilor. Ambalat într-o cutie practică de carton. 
Jocul este potrivit pentru 2 - 4 jucători. 
Dimensiuni: 32 x 22,5 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE26040 35 lei
Zebra Party
Puzzle-ul colorat aduce copiilor multă distracție cu zebrele.
Oferă 2 jocuri într-un pachet. Înainte de a începe jocul, toate 
piese și ruleta sunt așezate pe masă. Fiecare jucător își 
alege culoarea zebrei. Jucătorul  care este la rând învârte 
de ruletă și își ia piesa care este afișată în culoarea aleasă. 
Dacă este în imagine un semn al întrebării, jucătorul ia 
orice piesă și o folosește pentru a completa zebra. Regulile 
sunt simple - cine completează primul zebra, câștigă jocul. 
Pachetul conține 20 de piese cu zebre și 1 ruletă. Activitatea 
dezvoltă coordonarea ochi-mână și abilitățile motorii fine, 
copii învață să numească părți ale corpului unei zebre (cap, 
corp, picioare, coadă) și să recunoască culorile. Dezvoltă 
abilitățile sociale și de comunicare și capacitatea de a 
rezolva probleme date. Dimensiuni pachet: 16 x 12 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE26060 35 lei
Acțiune!
Exersează-ți reflexele și concentrarea, găsește obiectul
între jetoane, colectează cartonașe și devino 
câștigătorul jocului! Toate jetoanele sunt așezate pe 
masă cu fața în sus și cartonașele într-o stivă. Jucătorul 
care este la rând ia din grămadă un cartonaș și îl așază 
pe masă, astfel încât să fie vizibil și pentru ceilalți. Din 
acest moment toți jucătorii caută cu atenție printre 
jetoane obiectul care este afișat pe cartonaș. Jucătorul 
care găsește primul obiectul primește cartonașul în timp 
ce jetoanele rămân în permanență pe masă. Jucatorul 
cu cel mai mare număr de cărți este câștigătorul jocului.
Pachetul conține 24 de jetoane și 24 de cartonașe 
de joc. Activitatea dezvoltă concentrarea, memoria 
vizuală, dezvoltă abilitatea de  diferențiere a obiectelor și 
îmbogățește vocabularul.
Dimensiuni pachet: 16 x 12 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+

PP02274 50,5 lei
Case 
Un joc educativ despre modul în care animalele își 
construiesc casele. Jocul conține trei variante diferite: 
puzzle, joc cu umbre, întrebări și răspunsuri. Copiii își 
exersează vocabularul, abilitățile de observare, abilitățile 
motorii fine și își extind cunoștințele despre animale. Potrivit 
pentru 1 - 4 jucători. Pachetul conține: 8 zone de joc față-
verso, 8 jetoane față-verso, poster educativ, instrucțiuni.
Categoria de vârstă: 6+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BE22610 275 lei
Copiii lumii - joc
Șase copii au plecat să descopere lumea. Provin din Africa, America, 
Antarctica, Asia, Australia și Europa și abia așteaptă să afle ce vor 
învăța despre celelalte continente și țări. Fiecare copil va aduce o carte 
poștală care ilustrează animalele sau clădirile specifice țării respective 
și o va înmâna unuia dintre exploratori. Însoțiți copii pe drumul lor spre 
cunoștere! Această activitate dezvoltă abilitățile sociale, vocabularul și 
comunicarea și prezintă diferențele continentelor. Pachetul conține 36 de 
cărți poștale din 6 continente și 6 figuri din lemn pictate manual.
Potrivite pentru 2 - 6 jucători.
Dimensiuni pachet: 52 x 52 x 6 cm.
Dimensiuni puzzle alcătuit: 49 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE22400 239 lei
Cursele de maimuțe - joc
Maimuțele vor să facă concursuri între ele. Dau startul toate deodată, și 
fiecare dintre ele încearcă să se urce prima în palmier. Alegeți cu grijă 
fiecare pas deoarece există riscul ca maimuța să alunece și să cadă din 
copac. Oare care dintre maimuțe va fi cea mai rapidă și va ajunge prima 
la nuca de cocos? Această activitate antrenează abilitățile motorii fine și 
deosebirea culorilor. Este potrivită pentru 2 - 4 jucători.
Pachetul conține 26 de piese din lemn. 
Dimensiuni pachet: 38,5 x 38,5 x 6 cm. 
Dimensiuni plan de joc: 37 x 37 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE22890 145 lei
Pompierii - joc
Ajutor - clădirea este în flăcări!
Din fericire, toți oamenii și toate animăluțele au ajuns în siguranță la adăpost, dar 
oare vor reuși pompierii să salveze și clădirea aflată în flăcări?
Urcă imediat în mașina de pompieri și pornesc la drum. Să sperăm că vor ajunge 
la destinație înainte ca să se transforme clădirea în scrum. Acest tip de activitate 
oferă diferite informații despre echipajul de pompieri. Este potrivită pentru 
2 - 4 jucători. Pachetul conține planul de joc format din 4 piese, mașină de 
pompieri din lemn (4 x 7 cm) cu roată colorată rotativă, 
6 flăcări din lemn, un zar și un cartonaș cu informații.
Dimensiune pachet: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm.
Dimensiune plan de joc: 40 x 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE22830 145 lei
Liliecii zburători - joc
Liliecii zboară în mod zburnalic pentru a-și găsi locul în încăpere.
Folosind o catapultă, veți ajuta liliacul să iși găsească locul în încăpere.
Cel care va ocupa cele mai multe locuri dintr-o încăpere va fi învingător.
Această activitate susține dezvoltarea motricității fine cu accent pe precizia 
folosirii catapultei. Este potrivită pentru 2 jucători cu mai multe niveluri de 
dificultate. Pachetul conține planul de joc cu 18 găuri, 24 de jetoane din lemn 
și două catapulte din lemn. Dimensiuni pachet: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm.
Lungime catapultă: 11 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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p RK32001 115 lei

Covor - Nu te supăra, frate! 
Covor cu motivul jocului tău preferat. Ușor de întreținut. 
Stratul de jos este non-aderent. Pachetul conține 
de asemenea figurine și zaruri. Material: poliamidă. 
Dimensiuni: 1 x 1 m.
Dimensiuni figurine: 5,5 cm.
Dimensiuni zar: 2,5 cm.

RK1141 115 lei
Covor - Nu te supăra, frate! - Puzzle
Covor cu motivul jocului tău preferat. 
Ușor de întreținut stratul de jos este non-aderent. 
Pachetul conține de asemenea figurine și zaruri. 
Material: poliamidă. Dimensiuni: 1 x 1 m. 
Dimensiuni figurine: 5,5 cm.
Dimensiuni zar: 2,5 cm.

RK1142 115 lei
Covor - Nu te supăra, frate!- Ferma
Covor cu motivul jocului tău preferat. 
Ușor de întreținut stratul de jos este non-aderent. 
Pachetul conține de asemenea figurine și zaruri. 
Material: poliamidă. Dimensiuni: 1 x 1 m. 
Dimensiuni figurine: 5,5 cm.
Dimensiuni zar: 2,5 cm.

HK12116   300 lei
Covor - Twister 
Jocul Twister este cunoscut de toată lumea. 
Dezvoltă echilibrul, coordonarea și atenția. 
Cu acest covor copiii au parte de o mulțime de distracție. 
Pachetul conține, de asemenea, două cuburi de plastic 
rezistent (livrate împachetate, ansamblarea este foarte 
simplă, fără utilizare lipiciului), pe care sunt ilustrate 
mâini și picioare. Material: poliamidă. 
Dimensiuni: 200 x 100 cm.
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EF54630  29 lei
Nu te supăra, frate! - joc ilustrat 
Joc pentru cei mici, fără cunoștințe în ale număratului. Copiii mută piesele 
pe planul de joc până acasă. Zarul și planul de joc  conțin în loc de numere 
imagini colorate și distractive. Pachetul conține: 1 tablă de joc cu două fețe, 
24 figuri, 1 zar și instrucțiuni. 
Categoria de vârstă: 3+

LE6257   105 lei
Nu te supăra, frate!
- Animale domestice
Acest Nu te supăra, frate! devine jocul 
preferat în fiecare clasă. Fabricat din 
lemn. Dimensiuni: 24 x 24 x 3 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

EF54961 25 lei
Nu te supăra, frate! 
Jocul popular și preferat, care va distra 
pe fiecare pentru o lungă perioadă de 
timp. Cine va fi primul în casă? Un joc 
pentru 2 - 6 jucători în vârstă de 5 ani. 
Categoria de vârstă: 5+

AD5253 39 lei
Găsește în casă 
Cu ajutorul acestui joc copiii își îmbogățesc vocabularul, își exersea-
ză abilitățile de observare și se familiarizează cu elementele care se 
găsesc de obicei în fiecare gospodărie. Sarcina este de a atribui în mod 
corect imaginile pe tablele de joc. În cazul în care toate cărțile au fost 
atribuite în mod corect, vor descoperi dacă  punctele colorate de pe 
spate sunt de aceeași culoare ca și rama de pe tablele de joc. Tăblițele 
de joc și cărțile sunt realizate din carton dur.  Pachetul conține: 4 tăblițe 
cu dimensiuni de 15,6 x 15,6 cm, 40 de cărți cu dimensiunile 5,5 x 5,5 
cm. Dimensiuni pachet: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm. Categoria de vârstă: 4+ 

AD4584 73,5 lei
Ochișorul viclean
Joc educativ, prin care copiii își exersează spiritul 
de observație, reflexele și  memoria. În același timp,  
învață să recunoască culorile și  își îmbogățesc 
vocabularul. Copiii caută pe tăblițele lor de joc imagini 
identice, cu cele ce se găsesc pe cărți. 
Pachetul conține: 210 cărți față-verso (4,2 x 4,2 cm), 
4 planuri de joc față-verso, instrucțiuni.  
Dimensiuni pachet: 37 x 22 x 6 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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AD5475 39 lei
Ochiul viclean
Joc interesant prin care copiii îsi exersează memoria, reflexele și își 
îmbogățesc vocabularul. Sarcina copiilor este de a completa cărțile pe tabla 
de joc. Câștigătorul este cel care va completa primul toate elementele pe 
tabla de joc. Tabla și cărțile sunt realizate din carton dur. Pachetul conține: 
instrucțiuni pentru 8 jocuri, 4 tăblițe de joc față-verso cu dimensiunile 23,6 x 
16 cm, 140 de cărți de dimensiunile 2,8 x 2,8 cm. 
Dimensiuni pachet: 34 x 21 x 3 cm. Categoria de vârstă: 4+

PP02069 46 lei
Casa Loto 
Joc interesant și în același timp ajutor didactic 
și logopedic. Copiii cunosc obiectele din casă, 
își îmbunătățesc abilitățile de observare și își 
dezvoltă vocabularul. 
Conținut pachet: 4 plăci de joc cu dimensiunile 
16 x 10.5 cm, 24 cărți de carton cu dimensiuni 
de 4,5 x 4,5 cm. 
Dimensiuni pachet: 19 x 19 x 3,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

OT036 45,9 lei
Dinozauri loto 
Joc de atribuire cu tematică cu dinozauri pentru 2 - 4 jucători. 
Conține tăblițe cu două fețe, cu 2 niveluri de dificultate. 
Dimensiuni pachet: 19 x 14 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

PP02251 40,5 lei
Loto în imagini  
Joc cu 24 de imagini pe principiul Loto în două variante, 
pe care le alegeți în funcție de nivel și vârstă. 
Cu acest joc, copiii își dezvoltă vocabularul, abilitățile de 
coordonare și observare. Dimensiuni: 19 x 19 x 336 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

OT108 62 lei
Să nu-l trezim pe Dino!
Un joc de societate distractiv cu tematica 
dinozaurilor. Câștigătorul jocului este 
jucătorul care colectează cele mai multe ouă 
de dinozaur, dar fii atent să nu-l trezești pe 
T-Rex! Jocul ajută la dezvoltarea abilităților 
de numărare și observare. Este potrivit 
pentru 2 - 4 jucători. 
Dimensiunile pachetului: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 4+
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PI7554 69 lei
Cink Original 
Un joc nemaipomenit pentru 
întreaga familie, cu cărți și 
clopoței. Dezvoltă reflexe și 
răspunsul rapid. Cine va suna 
primul când pe masă apar 
exact 5 bucăți din același fruct? 
Categoria de vârstă: 6+

PI756399 69 lei
CINK Junior
Joc cu un clopoțel, pentru jucători mici - cărți cu clovni amuzanți 
și triști. Chiar și această variantă a jocului Cink dezvoltă reflexele 
și răspunsul rapid. Sună primul din clopoțel, când pe masă vei 
observa doi clavni identici. Un joc pentru 2 - 4 jucători. 
Categoria de vârstă: 4+

PI7396 89 lei
Speed cups 
Joc distractiv pentru 2 - 4 jucători. Fiecare 
jucător primește 5 cupe colorate, iar sarcina 
acestuia este de a asambla rapid cupele în 
conformitate cu sacina de pe carte. 
Cine este cel mai rapid, sună clopoțelul. 
Categoria de vârstă: 6+

PI7338 109 lei
Activity pentru copii 
Versiunea populară a jocului Activity personalizată 
copiilor. Conceptele de pe cărți sunt desenate și au 
o descriere clară. Formați două echipe și lăsați copiii 
să-și dezvolte imaginația, abilitățile de comunicare 
și vocabularul. Joc pentru 3 - 16 jucători. 
Categoria de vârstă: 4+

DV25646 22 lei
Mikado
Încercați să colectați cât mai multe scobitori, astfel încât, să nu 
mișcați restul de scobitori. Pachetul conține 42 de piese. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO56679 80,5 lei
Mikado - Discuri 
Joc tradițional într-o nouă variantă. Ajută la 
îmbunătățirea îndemânării și a concentrării.
Dimensiuni: 30,6 x 21 x 2,6 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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EI3405 119 lei
Joc interactiv - veverița cea vicleană!
Învârtiți ruleta cu ajutorul clipsului sub formă de veveriță, potriviți ghindele 
pe culoarea corectă în trunchiurile arborilor.  Câștigă jucătorul care umple 
primul toate găurile pe propriul trunchi. Jocul susține abilitățile motorii fine, 
coordonarea mână - ochi și învață culorile. Pachetul include: clips în formă de 
veveriță, 20 de ghinde colorate, ruletă și o suprafață de joc.
Categoria de vârstă: 3+

OT032  61 lei
Stația de autobuz - Jocul 
Joc distractiv cu numărarea crescătoare și descrescătoare. 
Aruncați două zaruri și numărați pasagerii la îmbarcare 
și debarcare din marele autobuzul radiant. Câștigătorul 
este jucătorul care are cei mai multi pasageri înainte ca 
autobuzul să ajungă în stația de autobuz. Pentru 2 - 4 
jucători. Din carton. Dimensiuni pachet: 25,5 x 22 x 4,4 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

OT009  45 lei
Buburuzele - jocul
Copiii învață să numere prin numărarea de puncte de pe cărți și 
a buburuzelor de pe frunze.  
Dimensiuni pachet: 19 x 14 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BE22611 200 lei
Tărâmul zânelor - joc 
Joc creativ pentru dezvoltarea abilităților 
motorii fine, recunoașterea și denumirea 
culorilor. Pentru 2 - 4 jucători.
Dimensiuni: 31 x 31 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE25581 500 lei
Orașul de echilibru 
Un joc axat pe echilibru și îndemânare. Scopul 
este de a construi un oraș pe tabla de joc, 
astfel încât acesta să nu cadă. Tabla de joc 
este față-verso. Conține 33 de case și copaci.
Diametrul plăcii de joc: 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE11580 99 lei
NAWITO - Unde trăiesc animalele?
Jocul conține 9 medii diferite și 4 animale care trăiesc în fiecare 
dintre ele (în total 45 de piese). Copiii  se pot verifica ușor folosind 
sistemul de auto-control. Ambalat într-o cutie practică din lemn. 
Dimensiuni: 15 x 15 x 6 cm. Categoria de vârstă: 4+
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OT003  45 lei
Liste de cumpărături - Jocul 
Fii primul care umple căruciorul cu toate elementele din lista de 
cumpărături într-un joc distractiv, concentrat pe memorie. Pentru 
2 - 4 jucători. Din carton. 
Dimensiuni pachet: 19 x 14 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

OT091 28 lei
Listele suplimentare - hainele 
Liste suplimentare de cumpărături pentru jocul social favorit. 
Lista de cumpărături, datorită căreia vă veți extinde distracția în joc. 
Acest set include liste de cumpărături cu haine. 
Categoria de vârstă: 3+

OT017  45 lei
Bucătarii nebuni - Jocul 
Aruncă un ochi în bucătăria nebună și adună toate 
ingredientele de care ai nevoie pentru a găti mâncarea. 
Apoi ia o farfurie și așteptă ca mâncarea să fie gătită! 
Cine va fi primul care va degusta? Pentru 2 - 5 jucători.
Din carton. Dimensiuni pachet: 19 x 14 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

OT020 46 lei
Cutie pentru prânz
Jucătorii identifică alimentele sănătoase și își îmbunătățesc 
abilitățile de memorie pe măsură ce umplă cutia cu mâncare 
gustoasă! Conținut: 4 suporturi pentru alimente - cutii, 24 de 
cartonașe, instrucțiuni. Jocul este potrivit pentru 2 - 4 jucători.
Dimensiunile ambalajului: 19 x 14 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

OT033 62 lei
Burtică dureroasă
Jucătorii selectează alternativ cartonașe cu mâncare și băutură și le 
așează pe diferite părți ale farfuriei. Câștigătorul este jucătorul care 
primul aranjează o masă completă. Aveți grijă să nu creați combinații 
nepotrivite, care ar putea provoca dureri abdominale! Jocul este 
potrivit pentru 2 - 4 jucători.
Conținut: 4 fețe de masă, 30 de cartonașe, instrucțiuni.
Dimensiunile ambalajului: 26 x 22,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

I - RO - 4 Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   745 26. 7. 2021   10:12:35



746
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Materiale didactice și jocuri
Jo

cu
ri 

de
 g

ru
p

BE22730 119,9 lei
Joc de societate - Animăluțe pe drumul în jurul lumii
Pregătiți-vă pentru aventură! Copiii au sarcina de a aduce puii în siguranță 
la locul în care aparțin și în același timp să descopere lumea. Jocul este 
conceput pentru 2 - 4 jucători. Pachetul include o suprafață de joc cu o 
busolă rotativă de diametru 42 cm, 4 figurine cu copii (3,4 x 5,5 cm), 16 
cartonașe cu animăluțe, 1 cartonaș  cu nori, 1 zar, 1 săculeț din bumbac. 
Dimensiune pachet: 32 x 24 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE22450 119,9 lei
Torreta 
Copiii pot în timpul jocului să utilizeze zarul cu culori sau cel cu puncte. 
În funcție de culoarea aruncată sau de numărul de puncte, copiii construiesc un turn. 
Câștigătorul este cel care construiește turnul cel mai înalt, fără ca acesta să cadă. 
Jocul sprijină recunoașterea culorilor, înțelegerea rapoartelor volumetrice, a proporțiilor 
și dezvoltarea abilităților motorii. Pachetul conține 25 de piese din lemn de 
diferite dimensiuni, 1 zar cu culori și un 1 zar cu puncte. 
Dimensiune pachet: 20 x 15 x 7 cm. Categoria de vârstă: 4+

BE25511 269 lei 
Bomboane XXL
Jocul este potrivit pentru 2 - 8 jucători. 41 de bom-
boane sunt așezate pe suprafața de joc. Jucătorul 
aruncă deodată 3 zaruri și trebuie să găsească 
bomboane, care conțin combinație de culori de pe 
zarurile aruncate. 
Există mai multe variante de încheiere a jocului. 
Conține: 41 de bomboane mari (13 cm), 3 zaruri co-
lorate și o 
suprafață de joc (diametru 90 cm). 
Categoria de vârstă: 4+

OT365 29 lei
Penalty - joc
Câștigătorul jocului este jucătorul care dă cele mai multe 
goluri. Jocul este potrivit pentru 2 - 4 jucători. 
Conținut: 24 de cartonașe de fotbal, zar.
Dimensiunile ambalajului: 15,5 x 14 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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BE22701 149,9 lei
Joc de societate - Ciupercuțe
Creați-vă propria băutură fermecată. Căutați sub ciupercuțe 
puncte de aceeași culoare, pe care o alegeți aruncând cu 
zarul. Atunci când culoarea este identică, vă puțeți arunca 
ciupercuța în cazan. Câștigătorul este cel care obține primul 
7 ciupercuțe. Pachetul include: plan de joc din carton, 
tăbliță rotativă, 28 de ciupercuțe din lemn, 1 zar cu culori. 
Dimensiune pachet: 38 x 27,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MARCĂ DE CALITATE, LONGEVITATE ȘI 
SIGURANȚĂ!

Produsele Beleduc sunt fabricate din materiale 
naturale. Aceste produsele inovatoare sunt 

concepute în funcție de nevoile copiilor și le oferă 
o bază importantă pentru dezvoltarea lor.

BE22750 109,9 lei
1, 2, 3... Stop! 
Copiii aruncă zarul și încearcă să ajungă la 
destinație cât mai repede posibil. Ei pot alege între 
o cale lungă și sigură sau o cale scurtă care deține 
pericole. La sfârșitul jocului, copiii pot aprecia că 
drumul cel mai scurt nu este neapărat cel mai rapid. 
Pachetul include: suprafață de joc (51 x 36 cm), 
4 figurine, 1 zar cu culori și 1 zar cu puncte.
Dimensiune pachet: 28 x 20 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

GO56756 45 lei
Joc magnetic - șarpele flămând 
Așezăm piesele pe șablon astfel încât
șarpele să fie complet și în același timp să 
ajungă la mâncare.
Dimensiuni: 20 x 27,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

PP02330 65 lei
Cenusareasa 
Joc creativ axat pe percepție și memorie. 
Câștigătorul este cel care găsește toate personajele 
și lucrurile înainte de miezul nopții. Jocul poate fi 
jucat în 3 variante cu dificultate diferită.
Categoria de vârstă: 4+
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