Materiale didactice și jocuri

BE21030

239,9 lei

Cuburi din lemn tip mozaic

Dezvoltarea simturilor - Percepția vizuală și spațială

Mozaicul conţine 30 de cuburi din lemn în şase culori.
Dimensiunea cubului: 3,5 x 3,5 cm. Împachetat în cutie din
lemn, acesta include 10 cartonașe cu sarcini în funcţie de
dificultate. Mozaicul oferă copiilor nenumărate posibilităţi
de utilizare. Dimensiune pachet: 23,2 x 19,7 x 5,7 cm.
Categoria de vârstă: 4+

LR9284

129 lei

Viziunea spațială - puzzle

Puzzle-ul învață copiii să gândească logic și le îmbunătățește
viziunea spațială. Sarcina lor va fi aranjarea obiectelor 3D după
planșe. Pachetul conține 40 de planșe cu modele pe ambele
părți (conținând rezolvarea) și 15 piese colorate de construit.
Dimensiunea celei mai mari piese: 7,5 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

BE22420

139,9 lei

Găsește pisicuța !

Jocul se concentrează asupra dezvoltării vocabularului, orientării spațiale,
gândirii și atenției. Copiii, cu ajutorul cartonașului ales, trebuie să rețină
locația pisicuței și s-o reconstruiască. Jocul conține: pisică, pat, covor,
plăcuță din lemn, pernă, păturică, 34 de carduri de activitate și zar.
Dimensiuni: pisică: 4,5 x 4,5 x 1cm, pat: 12 x 7,3 x 4,5 cm.
Dimensiune pachet: 24,5 x 24,5 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

VN85851

39 lei

Oglinzi pe colț

Elevii pot folosi aceste oglinzi în
combinație cu diverse cuburi și modele
geometrice. În felul acesta pot observa
și înțelege simetria, reflexia și succesiunea. Setul conține două oglinzi (10 x
15 cm), 1 suport din lemn (16 x 16 cm).
Categoria de vârstă: 8+

VN89012

119 lei

Set din forme geometrice

Set de 250 de bucăți din lemn în 6
forme și 6 culori diferite. Setul are ca
scop cunoașterea diferitelor forme
geometrice precum și relaționarea lor.
Potrivit pentru Oglinda de colț
VN85851, și pentru Cartonașele de
activitate VN87578. Ambalat în pungă
de plastic. Grosimea modelului: 1 cm.
Categoria de vârstă: 5+

GO57664

47,5 lei

Puzzle din lemn - imaginație tridimensională

612

Puzzle-ul colorat din lemn familiarizează copiii cu imaginația
tridimensională și cu imaginea 3D. Dimensiune: 40 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 4+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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ED90106120 lei
Așezați imaginile după un șablon sau după
propria imaginație și alcătuiți o poveste. Jocul
îmbunătățește vocabularul și încurajează
creativitatea. Include: suport din lemn
(24,5 x 29,5 cm), 8 imagini din lemn și 9
cartonașe cu șabloane (13 x 11 cm).
Dimensiunile pachetului: 23 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Topologie din spumă

Experimentați distracția cu aceste piese din spumă. Scopul este de a antrena
percepția spațială, unde așezați piesele individuale pe o placă de joc în
conformitate cu un șablon sau creați propriul aspect. Activitatea încurajează
creativitatea, logica, abilitățile motorii fine, răbdarea și concentrarea. Ambalat întrun săculeț din material textil, conține 10 piese.
Grosimea pieselor: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HK00404 - În oraș159 lei
HK00405 - La munte159 lei

AK20538
Partea dreaptă și stângă - joc

122 lei

Un mod unic de a învăța copiii să diferențieze corect partea dreaptă și stângă. După imaginile de pe
cartonașele model copiii se străduiesc să așeze obiectele pe suport, astfel încât partea
dreaptă / stângă să corespundă cu imaginea de pe cartonaș. Conține: 4 brățări pentru mâna dreaptă,
24 de cartonașe model, 7 obiecte, 2 suporturi.
Dimensiunea cartonașului model: 11,4 x 8 cm. Categoria de vârstă: 4+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Creați-vă povestea

Jocuri interesante pentru
dezvoltarea gândirii logice
găsiți la paginile 642 - 653.
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Materiale didactice și jocuri

VN86250

96 lei

Tangram magnetic - 3 seturi

Tangram utilizează 7 forme de bază pentru a crea modele conform instrucțiunilor. Pachetul
conține 3 seturi tangram imprimate pe ambele părți cu roșu, galben și verde. Instrument
geometric excelent adecvat pentru utilizarea pe tablă sau pe masă.
Dimensiunea pieselor pliate în pătrate: 20 x 20 cm. Categoria de vârstă: 5+

MD10029115 lei
MI95007

33,5 lei

Tangrame / Mozaicuri

Tangram magnetic

Pachetul conține o tăbliță metalică și 7 magneți.
Datorită designului său practic este potrivit pentru
călătorii. Dimensiune: 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

Tangram cu tăbliță

Prin intermediul jocului, copiii învață culorile și formele și în același timp
își întăresc abilitățile motorii fine. Pachetul conține 120 de figuri colorate
din lemn și 5 carduri din lemn cu modele față-verso conform cărora se
construiesc diverse forme (în total 10 modele). Toate acestea sunt puse
într-o cutie din lemn. Dimensiunea cutiei: 33 x 23 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN515656,5 lei
MD10528

155 lei

Așează formele - începători

Pachetul conține 5 planșe imprimate pe ambele părți pe care copiii așează
diverse forme colorate din plastic. Exersează astfel abilitățile motorii și
gândirea logică. Conține 30 de forme colorate.
Dimensiune pachet: 28 x 28 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

RY15663

Confecționează-ți Tangramul

Pachetul conține 7 pătrate din lemn cu linii
imprimate, după care, cu ajutorul unui adult,
copiii îl taie în piese individuale, urmând să le
deseneze în funcție de propria imaginație.
Dimensiune: 15 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 5+

40 lei

Puzzle Tangram

614

Construiți oameni, animale, plante, clădiri și
autoturisme din doar 7 forme și 6 culori. Tangram
dezvoltă gândirea logică și orientarea spațială.
Pachetul conține 700 de piese. Planșele model le
puteți descărca de pe pagina noastră de web.
Dimensiune pachet: 27 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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MI95045109 lei
Geomozaic

Set de 250 de forme geometrice confecționate din plastic
solid în 6 culori. Ambalat într-o găleată practică cu mâner.
Trusa dezvoltă orientarea spațială și coordonarea vizuală.
Copiii învață să recunoască formele, culorile și să creeze
compoziții de mozaic.
Categoria de vârstă: 3+

ED90094120 lei
Asamblează imaginea

Aranjați formele colorate în funcție de șablon și creați imagini frumoase.
Pentru a crește complexitatea, puteți prezenta doar un sfert din imagine
și completați vizual restul imaginii folosind oglinzi. Conține: 48 de forme
(3 forme și 4 culori), 6 plăci din lemn cu 12 inspirații (16 x 16 cm), oglindă
din plastic și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică. Dimensiunea
pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5859038,5 lei
Mozaic - Triunghi

Conține 37 de cuburi din lemn.
Dimensiuni: 22 x 22 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RO2996004289 lei
Cercuri distractive

GO5858836,5 lei

Copiii descoperă ce forme diferite pot crea într-un cerc.
De asemenea, fac cunoștință cu fragmente și imagini în
oglindă. Setul conține: 6 cartonașe din plastic cu șabloane,
cu dimensiunile de 15 x 7 cm, 4 plăci pentru inserții din
plastic, 168 de piese din plastic în 6 forme și culori diferite și
instrucțiuni. Categoria de vârstă: 5+

Mozaic - Curcubeu

Mozaic din lemn format din 24 de cuburi.
Dimensiuni: 15,5 x 15,5 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO57924

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

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

66,9 lei

Cărămizi colorate

GO57572

135 lei

Mozaic lumea formelor - set 4 bucăți
1 mozaic conține 20-25 de piese.
Dimensiune: 16 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Construiți modele din cărămizi colorate de lemn după imaginea
de pe cartonașe. Instrucțiunile se regăsesc pe partea opusă a
cartonașului. Dimensiunea triunghiului: 25 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 4+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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PP4160

90 lei

Primul mozaic - Flori MAXI

Mozaicuri

Mozaicul cu piese neobișnuite este potrivit și pentru copiii mici.
Stimulează abilitățile motorii fine, orientarea spațială și imaginația.
Pachetul conține 20 de piese și 1 grilă.
Diametru piese: 45 mm. Dimensiune grilă: 27,5 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Degetele rapide

Pachetul conține 14 planșe cu diverse modele. Cutiuța cu biluțe
este acoperită cu plastic transparent. Sarcina este de a construi cu
ajutorul degetelor rapide imaginea conform tiparului de pe planșă.
Jocul conține 2 cutiuțe din lemn, deci se pot întrece simultan doi
jucători. Cine construiește cel mai repede tiparul de pe planșă?
Dimensiunea cutiuței de joc: 9 x 9 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AP2355BPB215 lei
Mozaic biluțe

Prin introducerea biluțelor colorate în structura verticală, puteți construi
imagini în funcție de tiparul de pe planșă sau după propria imaginație.
Pachetul conține: 200 biluțe în 8 culori diferite și 6 planșe (bondar, casă,
castel, melc, barcă, papagal). Dimensiune cutie depozitare: 35 x 8,5 x
24 cm. Dimensiune planșă: 20,8 x 30 cm. Diametru biluță: 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PP7134975 lei
Jumbo Peggy, set mare

Conține 36 de ciupercuțe cu un diametru
de 33 mm, 9 plăcuțe interconectabile și
4 cartonașe față-verso cu ilustrații.
Categoria de vârstă: 2+

616

LH3027050 lei

AP2356ABP15 lei
Mozaic biluțe - planșe

Pachetul conține 10 planșe pentru utilizarea
cu produsul Mozaic biluțe (AP2355BPB).
Dimensiune: 20,8 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PP7024946,5 lei
Jumbo Peggy, set mic

Conține 16 ciupercuțe cu un diametru
de 33 mm, 4 plăcuțe interconectabile și
4 cartonașe față-verso cu ilustrații.
Categoria de vârstă: 2+

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

E - RO - 2 Didakticke-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 616

26. 7. 2021 9:07:48

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
MI95024

76 lei

Super - mozaic - set 2 bucăți

MI95076

45 lei

Super-mozaic piese
- carduri cu modele 2

Carduri cu modele pentru Supermozaic cu piese. Pachetul conține
12 carduri cu diverse modele.
Dimensiune: 38 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MI95022

85 lei

Super - mozaic piese - Set 128 bucăți

MI95072

Mozaicul conține 128 de bucăți mari în 4 forme și
4 culori. Datorită mărimii lor, piesele sunt potrivite
pentru mâinile micuțe ale copiilor. Cu ajutorul lor,
copiii își exersează abilitățile motorii fine, imaginația,
coordonarea și orientarea spațială.
Pachetul nu conține grile. Diametru piesă: 4 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VN81959

165 lei

Super - mozaic piese - Set piese

Mozaicul conține 240 de bucăți mari în 4 forme și 4
culori. Este potrivit pentru mâinile mici și stimulează
abilitățile motorii fine, imaginația, orientarea spațială.
Pachetul nu conține grilă.
Diametru piesă: 39 mm.
Categoria de vârstă: 2+

150 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Set grile de rezervă pentru Super mozaic piese. Pachetul conține 2 bucăți
de grile. Dimensiune: 38 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Mozaic

Conține 350 de piese plastice în 12 culori concepute pentru a crea
diverse imagini, modele și mozaicuri. Conține grilă din plastic.
Dimensiune piesă: 2,3 x 2,3 cm. Categoria de vârstă: 4+

VN87240

29 lei

Carduri cu modele
pentru mozaic

Concepute pentru mozaicul VN81959.
Conține 3 tipuri de activități:
1. 4 exerciții vizuale
2. 4 exerciții pentru repetare
3. 4 exerciții pentru completare
Categoria de vârstă: 4+
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PP0953

66 lei

Mozaic Fanta Color 150

Mozaicul conține 150 de piese în
diverse culori, cu ajutorul cărora copiii pot construi imagini pe grila din
plastic, în funcție de tiparul de pe
planșă sau după propria imaginație.
Piesele sunt împachetate în cutie
practică.
Diametrul piesei: 15 mm.
Dimensiune cutie: 28 x 22 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE21020

259 lei

LogiPic

Joc magnetic în care copiii așează biluțele colorate în funcție de cartonașele
ilustrative, pe tăblița de joc. Transferul bilelor colorate cu ajutorul creionului
magnetic, ajută la dezvoltarea abilităților motorii fine. Pachetul conține: ramă
din lemn cu creion magnetic (30 x 19 x 3 cm), 8 carduri ilustrative (față-verso).
Dimensiune pachet: 32 x 22,5 x 4,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

Mozaicuri

LR4112

205 lei

Mozaic cu șuruburi Design & Drill

Jocul nu stimulează doar abilitățile motorii, ci este excelent și
pentru recunoașterea culorilor și pentru dezvoltarea imaginației.
Pachetul conține șurubelniță electronică cu funcție reversibilă
(bateriile nu sunt incluse în pachet), șurubelniță manuală,
șuruburi și 10 carduri cu modele față-verso.
Pachetul întreg conține 136 de piese.
Categoria de vârstă: 3+

V0402-3

112 lei

Maxi mozaic - cifre

Un ajutor didactic simplu dar ilustrativ
pentru copii, ca să se familiarizeze cu
numerele de bază și cu număratul.
Pachetul conține: 110 piese și o tăviță.
Dimensiune tăviță: 20 x 24,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

V0402-277 lei
Maxi mozaic 1

Un ajutor didactic excelent pentru grădinițe.
Conține 60 de hexagoane în 6 culori și o tăviță.
Dimensiune tăviță: 43 x 32 cm.
Categoria de vârstă: 3+

618
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BE21050119 lei
Cu această tăbliță magnetică și modelele
excepționale puteți alcătui imagini colorate foarte
interesante.Atunci când stiloul magnetic se află
suficient de aproape de tablă, piesele ( în 5 culori)
se vor agăța de stilou în așa fel încât să le puteți
muta în diverse moduri, pentru a putea construi
vehicule, animăluțe, clădiri și altele. Această
activitate antrenează coordonarea ochi - mână,
prin utilizarea stiloului și numărarea pieselor.
Pachetul conține 10 cărți față - verso cu teme de
făcut, planul de joc cu piesele și stiloul magnetic.
Dimensiuni pachet: 32, 5 x 32,5 x 2,8 cm.
Dimensiune tablă magnetică: 37 x 37.
Categoria de vârstă: 3+

Tăbliță magnetică MAGPAD

MagPad este un nou tip de placă magnetică
educativă. Le oferă copiilor multă distracție,
prin care își dezvoltă imaginația și abilitățile
grafice. Are 714 găuri precise. Stiloul
magnetic permite crearea diverselor desene.
Cu ajutorul stiloului puteți poziționa biluțele
în găurile de pe placă pentru a crea orice
formă. Setul include un vârf magnetic, 714
biluțe și 10 instrucțiuni șablon ilustrate.
Plăcile MagPad sunt fabricate dintr-un
material rezistent și sigur.
Dimensiunea pachetului: 32 x 27 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MPH003TO - Negru169 lei
MPH009TO - Puncte179 lei

ED90087240 lei
Mozaic din mărgele

Copiii creează modele și imagini colorate
după schiță sau după propria imaginație,
îmbunătățind în același timp coordonarea
mâinii și a ochilor. Include: placă transparentă
din plastic (20 x 20 cm), 3 schițe din lemn
cu 6 intrări (19 x 19 cm), 400 de mărgele în
9 culori și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie
practică.
Dimensiunea pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PP2101

90 lei

Pixel Mandala Daisy

Tăblița de joc în formă de margaretă cu
compartimente pentru a pune pufuleții colorați,
este tot ce trebuie pentru a crea nenumărate
imagini. Crearea mandalei ajută la relaxare,
îmbunătățește concentrarea și perceperea
culorilor. Dimensiune: 29 x 29 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LR4108EI120 lei
Mozaic din șuruburi

Un instrument ideal pentru copiii preșcolari. În timpul
creării diverselor imagini și modele, aceștia vor învăța
diferențierea culorilor și numărarea. Pachetul conține 10
cartonașe cu exemple, o bormașina, o șurubelniță și 50
de șuruburi. Bormașina necesită 3 baterii AAA (nu sunt
incluse în pachet).
Dimensiunea plăcii: 20 x 22 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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RO2203810

425 lei

Expert în sortarea culorii, formelor, cifrelor

Turnuri logice / Culori si forme

Conține suport din lemn pentru 36 de forme geometrice (6 tipuri în
6 culori), 24 de carduri pentru sortarea după forme, culori și cifre, 3
tipuri de cuburi și manual de instrucțiuni. Jocul este conceput pentru
dezvoltarea abilităților matematice și pentru recunoașterea formelor și
a culorilor. Copiii folosesc formele pentru sortare, numărare sau pentru
crearea modelelor. Dimensiunea suportului și a cardurilor: 40 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MI95270

63 lei

Abacolor - Forme

Abacolor antrenează gândirea logică, coordonarea mână-ochi,
familiarizarea cu așezarea formelor, culorilor și cifrelor.
Pachetul conține 100 forme (10 tipuri diferite în 5 culori),
1 numărătoare, 24 de carduri cu activități.
Lățime numărătoare: 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90086120 lei
Sortarea mărgelelor

Învață să distingi forme, culori, ordinea și modele. Urmați modelele
care sunt afișate pe cardul de atribuire și completați șnurul sau tija.
Dacă întâlniți un model alb sau negru, folosiți orice culoare. Pachetul
conține 2 șireturi de bumbac roșu
(50 cm), 8 cartonașe din lemn cu 16 modele (24 x 6 cm), 40 de
mărgele de plastic în 5 culori și 4 forme, o tijă de plastic, un suport din
lemn (8,3 x 8,3 x 1, 7 cm). Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiuni: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI45309

72 lei

Abacolor - Maxi

Abacolor potrivit și pentru mâinile mici, antrenează recunoașterea
formelor și culorilor, dezvoltă gândirea logică și capacitatea
de concentrare. Pachetul conține: 15 forme în 3 culori, 1
numărătoare, 20 carduri cu activități. Lățime numărătoare: 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED9010795 lei
Turn din inele

Aruncați zarurile și umpleți suportul cu inele în funcție de
numărul și culoarea de pe zar. Jocul ajută la recunoașterea
culorilor și numerelor de bază. Include: suport din lemn
(16,8 x 6,3 cm), 30 de inele din lemn în 3 culori, un zar cu
culori (2,5 cm) și un zar cu numere (2,5 cm).
Dimensiunea pachetului: 23 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90105120 lei
Construiește un turn

Copiii pot construi un turn după un model colorat sau în
funcție de propria imaginație. Învață să recunoască culorile,
formele și să practice abilitățile motorii fine. Include: calendar
cu șabloane, suport din lemn cu 3 bețe și 12 forme din lemn.
Dimensiunea pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

620
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LR9590

135 lei

Sarcina jocului este de a sorta obiectele în funcție de
culoare și de a le atribui găletuței de aceeași culoare.
Un instrument care ajută la recunoașterea culorilor,
dezvoltarea vocabularului și învățarea calculelor de bază.
Pot fi utilizate pe orice suprafață magnetică. Pachetul
conține 48 de magneți - 8 găletuțe de culoare, 40 piese
magnetice colorate pentru sortare.
Dimensiune găletuță: 20 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HK0040099 lei
Joc de inserat din spumă - Culori

Jocul de inserat din spumă îi ajută pe copii să
învețe diferitele culori într-un mod distractiv.
Formatul rotund al pieselor și inserarea ajută la
dezvoltarea abilităților motorii fine, antrenează
concentrarea și răbdarea. Ambalat într-o pungă
practică cu 18 piese. Este inclusă o broșură cu
șabloane model, conform căreia copiii introduc
piesele colorate. Grosimea pieselor: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1

1

2

3

2

4

3

Puzzle din spumă cu activități

Pătrățele logice din spumă

1. HK00402 - Forme, 4 buc, grosime: 4 mm60 lei
2. HK00401 - Case, 24 buc, grosime: 4 mm169 lei
3. HK00403 - Bastonașe colorate, 60 buc, grosime: 4 mm149 lei

1. HK00448 - Culori și forme 160 lei
2. HK00419 - Culori și forme 260 lei
3. HK00420 - Culori și cantități60 lei
4. HK00418 - Peștișori80 lei

Puzzle-ul din spumă cu activități este un instrument excelent pentru
exersarea abilităților motorii, pentru a distinge culorile și formele și în
același timp, antrenează gândirea creativă. Copiii pot aranja activitățile
conform broșurii anexate cu șabloane sau cu ajutorul propriei imaginații.
Piesele sunt ambalate într-o pungă din material textil.
Categoria de vârstă: 3+

Pătrățelele distractive din spumă sunt folosite pentru a introduce
piese în tabla de joc. Copiii exersează abilitățile motorii fine,
învață culori, forme, numere și antrenează concentrarea și
răbdarea. Grosimea pieselor: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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VN85746

122 lei

Zale - forme geometrice

Setul permite construcția lanțurilor în funcție de propria imaginație sau
legarea lor după modelele gata făcute. Unirea zalelor ajută nu doar la
recunoașterea formelor, utilizarea gândirii, ci și la abilitățile manuale și
coordonarea vizuală. Cardurile atașate pot spori dificultatea - modelele
sunt ilustrate după culori sau simboluri.
Conținut: 120 zale în 4 culori (cercuri, pătrate și triunghiuri), zalele sunt
realizate din plastic solid, 16 cartonașe cu activități față-verso 20 x 5 cm,
cutie ce poate fi închisă.
Categoria de vârstă: 5+

PP02006

PX0457A

63 lei

Forme, culori, memorie

Un joc distractiv și educativ care învață culori și forme, dezvoltă
memoria, înțelegerea și concentrarea. Pe 55 de cartonașe, puteți
găsi imagini care se potrivesc cu formele de pe jetoanele din plastic.
După o clipă de vizualizare a cartonașlui, trebuie să se construiască
din jetoane modelul memorat. În cea de-a doua versiune a jocului,
participanții trebuie să pună jetoanele cât mai rapid pe șnur. Pachetul
conține: 36 bucăți jetoane, 55 bucăți de cartonașe cu modele, 4 bucăți
de șnur, 4 suporturi.
Dimensiune: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. Categoria de vârstă: 5+

50,5 lei

Curcubeu

Culori și forme / Sortare și atribuire

Acest joc este special conceput pentru
exersarea culorilor și vederii. Cu ajutorul
lui, copiii mici învață să recunoască
culorile, animăluțele și lucrurile din jur.
Copiii mai mari își pot exersa memoria
prin căutarea picăturilor.
Dimensiune: 27,3 x 18,9 x 5,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HK12115

365 lei

Covor - grilă

Suport coordonator, pe care copiii trebie să aşeze forma colorată în locul
potrivit de pe grilă. Ajutor pentru familiarizarea culorilor și a formelor.
Conținut: 1 covoraș, 36 forme de diferite culori fabricate din material
plastic, 2 cuburi de joc. Stratul de jos al covorașului este din material
antiderapant. Material: poliester.
Dimensiune: 100 x 100 cm.

JA1010176292 lei
Forme magnetice

622

Fiecare jucător trebuie să asocieze corect
formele și culorile de pe cartonașul cu model.
Jocul conține 4 plăci magnetice (24 x 24 cm),
16 plăcuțe mai mici (11 x 11 cm), 64 de forme
și 24 de cartonașe cu modele. Joc pentru 1 4 jucători. Categoria de vârstă: 3+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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MI3216060 lei
Inele transparente STEM

MI95042130 lei
Blocuri logice

Setul este realizat din plastic rezistent. Conține 5 forme
geometrice de bază: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi și
hexagon, fiecare în 2 mărimi, 2 grosimi și 3 culori. Jucăria le
permite copiilor să învețe despre forme, dimensiuni, culori și
modele și le introduce în lumea geometriei. Pachetul conține
16 cartonașe din plastic cu șabloane de dificultate din ce
în ce mai mare și un ghid al profesorului cu instrucțiuni de
utilizare în diverse domenii.
Dimensiunea pachetului: 31 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI3216166 lei
Țestoase transparente STEM

Set de 20 de țestoase transparente și 9 cartonașe cu
șabloane cu două niveluri de dificultate. Identificând și
alocând numere pe cărți, copiii învață să distingă culorile,
să dezvolte orientarea spațială și să învețe primele
concepte de topologie. În pachet sunt 20 de broaște
țestoase colorate, 9 cartonașe transparente cu șabloane și
1 broșură. Dimensiunea piesei: 7 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VN760356109 lei
Forme transparente

Copiii pot construi și învăța despre formele
geometrice. Fiecare formă este adăpostită într-un
cadru format din două piese.
Setul conține 108 elemente transparente.
Dimensiuni: 14,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Set de 16 inele transparente și 12 cartonașe
cu diferite niveluri de dificultate. Copiii învață
să distingă dimensiunile, culorile și texturile.
Diametrul celor mai mari inele: 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO5681380,5 lei
Atribuie culoarea corectă 2

Joc educativ și interesant pentru recunoașterea
și potrivirea culorilor. Cine poate potrivi mai
repede rolele pentru a umple imaginea cu
culoarea potrivită? Conține 95 de piese.
Dimensiunea plăcii: 20,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Materiale didactice și jocuri
Asociere lotto
Jocul se concentrează pe căutarea, identificarea și clasificarea elementelor individuale și așezarea lor pe imaginea corespunzătoare.
În același timp, copiii pot povesti întâmplări după imaginile individuale în funcție de propria imaginație.
Jocul dezvoltă abilitățile de orientare și gândire logică a copilului.
Fiecare lotto conține 2 imagini tematice cu dimensiunea 12 x 12 cm, cartonașe 6 x 6 cm, care sunt atribuite imaginii date
și o ramă din lemn.

ED52281592 lei

Sortare și atribuire

Primăvara - vara

Dimensiune ramă: 40 x 28 cm.
Număr cartonașe: 16 bucăți.
Categoria de vârstă: 3+

anotimpurile
anului
2

1

ED52281692 lei
Toamna - Iarna

Dimensiune ramă: 40 x 28 cm.
Număr cartonașe: 16 bucăți.
Categoria de vârstă: 3+

3

Asocierea

Joc de asociere în care copiii așează imaginile
corespunzătoare pe linia corectă, practicându-și astfel
abilitățile de asociere. Pachetul conține o tăbliță și 15
piese (5 x 5 cm). Dimensiune: 24,5 x 24,5 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

1. BE11030 - 4 anotimpuri49,9 lei
2. BE11040 - Casă49,9 lei
3. BE11050 - În jurul nostru49,9 lei

HK11773225 lei
Suporturi de asociere, 5 bucăți

624

Cinci suporturi educaționale cu temele: vreme, profesie,
animale, fructe și sport. Aruncați zarurile și asociați corect
imaginea cu numerele de pe zar. Pachetul include 2 zaruri din
lemn. Fabricat din poliester 100%. Dimensiune: 50 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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ED90085145 lei
Găsește și numără

Găsește elementele care sunt afișate pe banda de atribuire în funcție de cartea
tematică. Pentru fiecare articol găsit, puneți câte o mărgeluță pe suport. Pentru
răspunsul corect afișat în puncte și numere, întoarceți cardul de atribuire.
Activitatea sprijină numărarea și învățarea numerelor de bază până la 10.
Pachetul conține 3 plăcuțe din lemn cu 6 teme (24 x 18 cm), 6 cărți de atribuire
din lemn (24 x 6 cm), 40 de mărgele roșii din plastic,
6 bețe de plastic și un suport din lemn (24 x 8 x 1 cm).
Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunile pachetului:
31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RO2990017400 lei
Lumea din jurul nostru

În timpul jocului, copiii descriu anumite situații, astfel încât celălalt jucător
să înțeleagă unde să introducă pinul. Deoarece ilustrațiile pot fi descrise
în moduri diferite, copiii învață să folosească limbajul creativ și spontan.
Astfel, copiii se familiarizează treptat cu diverse concepte lingvistice
și aritmetice, atât activ, cât și pasiv. Focusare: Împrejurimile casei cantitate, culoare, formă și dimensiune, Pe drum - mijloace de transport
și elementele de bază ale regulilor de circulație, La fermă - animalele și
puiuții lor.
Conținutul jocului: 3 panouri tematice (40 x 32 cm), 1 piedestal și
12 pini colorați. Jocul este axat pe dezvoltarea gândirii, orientarea,
percepția diferitelor culori și forme, dezvoltarea vorbirii,
a abilităților auditive și socio-emoționale.
Categoria de vârstă: 4+

ED9011162 lei
Spune o poveste

Așezați 4 cartonașe într-o ordine logică și spuneți o poveste. Pe spatele
cărților există un sistem de autocontrol pentru a afla dacă ați aranjat
corect cărțile.
Conține: 20 de cartonașe din lemn (5 x 5 cm).
Dimensiunile pachetului: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006
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ED90084120 lei
Cuvânt bingo

Întoarceți cartea cu imagini una câte
una pentru a vedea dacă imaginea
corespunde cu cea de pe cartea dvs.
Bingo. Care jucător va fi primul care
va completa cartea bingo? Pachetul
conține 6 cărți bingo din lemn
(15 x 10 cm), 36 de cărți cu imagini din
lemn (5 x 5 cm).
Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunile pachetului:
23 x 21 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Materiale didactice și jocuri

ED90109

169 lei

Căută și descoperă

MI4531042 lei
Abacolor - forme MINI, 50 buc

Sortare și atribuire

Un joc simplu, atractiv, matematic pentru înțelegerea operațiilor
matematice de bază, valorile numerelor și învățarea lucrului în
echipă pentru rezolvarea problemelor.
Pachetul conține: 1 numărătoare, 50 de bucăți de forme
colorate, 12 cărți de joc și 1 broșură.
Lungimea numărătoarei: 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Introduceți unul dintre cartonașe în tabla
de joc și găsiți perechile aferente descoperind
discurile. Include: placă de joc din lemn
(20,5 x 16 cm), 12 discuri din lemn
și 4 cartonașe cu șabloane (8 șabloane).
Dimensiunea pachetului: 23 x 21 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90092120 lei
Asamblează floarea

ED90082105 lei
Atribuie forma corectă

Combinați culorile și formele și atribuiți cardul corect folosind ventuza.
Activitatea sprijină precizia, viteza, recunoașterea culorilor și formelor.
Pachetul conține 36 de cărți din lemn (5 x 5 cm) cu 6 forme în 6 culori,
2 ventuze din plastic, un zar din lemn cu 6 culori (2,5 cm) și un zar din
lemn cu 6 forme (2,5 cm). Ambalat într-o cutie practică. Dimensiunea
pachetului: 48 x 44 x 32,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

626

Lipește formele colorate pe suport și crează flori frumoase. Include:
suport din lemn (29 x 9 x 0,6 cm), 8 cărți din lemn cu inspirații (23,5
x 4 cm), 14 forme diferite din lemn și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie
practică.
Dimensiunea pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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ED9009079 lei

ED9009379 lei

Gol sau plin? Ce e mai mult?

De la întunecat la luminos

Aranjați cărțile în funcție de volumul pe care îl indică, de la gol la plin și
invers. În timpul jocului, copiii se familiarizează cu conceptele „mai mult
și mai puțin” și practică gândirea logică. Conține 25 de cartonașe din
lemn (5 x 5 cm) și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunea pachetului: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Aranjați cărțile de la cea mai întunecată imagine la cea mai luminoasă și
invers. Copiii vor învăța să perceapă și să înțeleagă gradarea nuanțelor de
culoare. Conține: 25 de cartonașe din lemn (5 x 5 cm) și instrucțiuni.
Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunea pachetului: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED90097120 lei

ED90098130 lei

LOGIC - Animale

Completează imaginea

Un joc de logică bazat pe principiul sudoku. Fiecare imagine poate fi
utilizată o singură dată pe rând și pe coloană. Copiii vor practica gândirea
logică și concentrarea. Conține: 3 plăci din lemn cu 6 sarcini (22 x 22
cm), 24 de cartonașe din lemn cu animale (4 x 4 cm), 60 de cartonașe din
lemn cu animale (3 x 3 cm) și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunile pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

Împerechează imaginea transparentă cu cardul cu care se potrivește cel mai
mult. Prin descrierea cardurilor și a contextelor, copiii vor practica gândirea
logică și vocabularul. Conține: 4 carduri din lemn (24 x 12 cm), 32 de imagini
transparente (6 x 6 cm) și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunile pachetului: 31 x 23 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED9009679 lei

ED9009595 lei

Găsiți opusul

Găsiți trio-ul

Găsiți opusul fiecărei dintre cărți și creați perechi. Numind și descriind,
copiii își îmbunătățesc vocabularul. Conține: 24 de carduri din lemn
(5 x 8 cm) și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunile pachetului: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Aranjați cărțile în triplete conexe. Numind și descriind fiecare dintre ele,
copiii își dezvoltă astfel vocabularul. Conține: 36 de carduri din lemn (5 x
5 cm) și instrucțiuni. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiuni: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri

PP02139

46 lei

Memino - Antonime

Jocul se bazează pe principiul jocului de perechi, însă
în locul imaginilor identice, copiii trebuie să găsească
opusul perechilor. Jocul include 24 de cartonașe
(12 perechi) și este proiectat pentru 1-4 jucători.
Categoria de vârstă: 2+

PP02140

46 lei

Puzlino

Sortare și atribuire

Copiii îmbină perechile de cartonașe potrivite
tematic, prin intermediul cărora cunosc
lumea animalelor și obiectele din jur. Jocul
contribuie la sporirea gândirii logice și la
dezvoltarea abilităților motorii fine.
Dimensiune: 19 x 19 x 3,6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

ED522326165 lei
Antonime

Pe imaginile diferite sunt reprezentate două stări
opuse. Setul este format din 25 de cartonașe,
din care unul nu are pereche. Căutarea potrivirii
perechilor de cărți îmbunătățește observarea și
concentrarea copiilor. Conținut: 25 cartonașe din
plastic 10,5 x 7,5 x 0,25 cm, cutiuță din lemn.
Categoria de vârstă: 3+

AD667030 lei
Căsuțe și adăposturi

Așezați animăluțele în adăposturile și
căsuțele lor.
Pachetul conține: 24 puzzle, din care
puteți construi 12 perechi.
Dimensiune pachet: 24 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE1155199 lei
COGNITO - Categorie

628

Puzzle-ul ajută la identificarea obiectelor din
aceeași categorie. Conține 30 de piese din
lemn ambalate într-o cutie practică.
Dimensiuni: 20,6 x 10 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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GO56881

GO56880

31 lei

31 lei

Animăluțele și hrana lor

Animăluțele și căsuțele lor

În total 9 piese.
Dimensiune: 18 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 2+

În total 9 piese.
Dimensiune: 18 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 2+

AD6472

48,5 lei

Profesia și autoturismele
de serviciu, servieta

Jocul exersează memoria și concentrarea copiii unesc imaginile relevante.
Pachetul conține 24 de cartonașe (12 perechi).
Categoria de vârstă: 3+

AD651930 lei
Animăluțele și gustările lor

Obiectivul jocului este de a atribui
animalele la delicatesele lor. Pachetul
conține: 24 puzzle (12 perechi).
Dimensiune pachet: 24 x 15 x 0,42 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006
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AD665630 lei
A cui e căsuța ?

Obiectivul jocului este de a atribui
imagini cu căsuțe sau acoperișuri la
locuitorii desemnați.
Pachetul conține: 24 puzzle (12 perechi).
Dimensiune pachet: 24 x 15 x 0,42 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri
Sistem
de
autocontrol

AK20530115 lei
Asocierea

Jocul este compus din 68 de cartonașe, din care se pot construi 34 de
perechi. Acest joc didactic se bazează pe îmbinarea logică a perechilor
de obiecte ilustrate pe fotografiile individuale. Ele sunt ușor de
recunoscut, de numit, de asociat; se definește utilizarea lor și se
creează conștientizarea relației funcționale dintre cele două obiecte care
formează perechea. În același timp, acest joc este un mijloc excelent
pentru dezvoltarea vorbirii și utilizarea verbelor care exprimă activități,
ce sunt ilustrate pe obiectele care formează perechile individuale. Pe
părțile laterale ale cartonașelor este o bandă în cinci culori care
servește drept sistem de autocontrol. Dimensiune cartonaș: 9 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Sistem
de
autocontrol
AK3065065 lei
Cum ne îmbrăcăm în 4 anotimpuri diferite ale anului ?

Sortare și atribuire

Jocul este conceput pentru a învăța cum se îmbracă în fiecare dintre cele
patru anotimpuri. Pot juca până la 4 copii. Se crează o ordine, iar
corectitudinea acesteia se verifică pe partea inferioară a cartonașelor.
Apoi se adaugă piesele de îmbrăcăminte ce sunt purtate de fiecare copil.
Jocul este format din 48 de cartonașe. Pe părțile laterale ale cartonașelor
este o bandă în cinci culori care servește drept sistem de autocontrol.
Dimensiune cartonaș: 7 x 5,2 cm și 7 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RO2995001

97 lei

Găsește diferența !

Jocul sprijină dezvoltarea abilităților de
observare, perceperea detaliilor și concentrarea.
Copilul descoperă ce lipsește pe cardul mic în
comparație cu cel mare. Ulterior, obiectul care
lipsește se găsește printre cardurile cu obiecte.
Pachetul conține 6 carduri tematice mari,
24 carduri tematice mici și 24 de imagini cu
obiecte. Dimensiune pachet: 25 x 25 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 4+

OT355

32 lei

Mini joc - Lotto Autobuz

630

Lotto distractiv. Jucătorii adună animale în autobuzul
lor minunat. Jocul dezvoltă concentrarea și imaginația.
Dimensiune: 15 x 14 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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AK20570

95 lei

Autobuz: Caută și completează!

Joc de asociere a cărui esență este alocarea a 36 de pasageri, în autobuze de șase
locuri. Scopul jocului este de a umple fiecare autobuz cu șase pasageri, în funcție de
caracteristicile individuale ale fiecărui autobuz: pălărie din lână, carte, șapcă, înghețată,
ochelari și buchete de flori. Copiii distribuie pasagerii pe baza obiectului comun și
determină locul acestora în autobuze - în față, în spate, deasupra etc. Pot juca până la 6
copii. Jocul este compus din 6 autobuze + 36 de imagini cu pasageri. Noutatea este un cub
cu imagini care stabilește cu ce asociere trebuie să se înceapă și să se continue. Acesta
face ca jocul didactic să aibă o dimensiune și mai largă. Dimensiune autobuz: 15 x 22 cm.
Dimensiune imagini pasageri: 4 x 4,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

OT069
Lotto - Animalele lumii

62 lei

Joc educațional lotto în care jucătorii își dezvoltă
cunoștințele despre lume. Sarcina jucătorilor este
de a așeza animale individuale în habitatul corect.
Dimensiune: 25,5 x 22,1 x 4,4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5677940 lei
Secvențe

Jocul ajută la înțelegerea secvenței
diverselor activități și fenomene. Conține 30
de piese cu sistem de auto-control.
Dimensiuni: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

AK2056095 lei
Meserie

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cub tematic
în pachet

sistem
de
autocorecție

Joc asociativ potrivit pentru cunoașterea diferitelor meserii și a
instrumentelor necesare practicării lor. Acesta poate fi jucat de maxim 12
copii. Conține 60 de cartonașe: 12 cartonașe principale ilustrând meseriile
plus 48 de cartonașe, care sunt legate de profesii (pentru fiecare profesie
4 cartonașe). Conține sistem de autocorecție pe fața opusă a cartonașelor.
Dimensiunea cartonașelor: 7,5 x 7,5 cm.
Dimensiune cartonașe principale: 8 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri
mare

fermă

deșert

polul
nord

junglă

AK20562

95 lei

Unde trăiesc animalele ?

În acest joc, copiii vor învăța despre animăluțe și despre mediul lor.
Pachetul conține 5 cartonașe hexagonale cu diverse medii (fermă,
junglă, deșert, mare, gheață), 30 de cartonașe cu animăluțe
(7,5 x 7,5 cm) și un cartonaș maxi (față 3,5 cm).
Categoria de vârstă: 3+

LR5553136 lei

Sortare și atribuire

Fermă - set de sortare

Ferma veselă învață fiecare copil să
sorteze legumele după culoare, tip și
cantitate. Setul conține tablă de joc,
legume colorate și instrumente de
grădină, in total 46 de bucăți.
Dimensiunile zonei de joc: 28 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AD5635

39 lei

A cui este umbra ?

Umbra este un prieten inseparabil, când ne mișcăm, ea ne urmează,
când stăm, stă și ea. Totul pe pământ are o umbră. În acest joc, umbra
are un rol important. Copiii caută perechile imaginilor, din care una este
colorată iar cealaltă este umbra ei. Astfel, copiii iși exerseaza capacitatea
de observare si concentrarea. Cartonașele sunt fabricate din carton tare.
Pachetul conține: instrucțiuni pentru 3 jocuri, 48 de cartonașe.
Dimensiune cartonaș: 7,7 x 7,7 cm.
Dimensiune pachet: 27,7 x 18,4 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

AD5765

39 lei

Simetrie

Un joc de învățare care încurajează imaginația copilului și gândirea logică. Sarcina este de
a găsi două părți a unei imagini care este tăiată în două. Astfel, ei au o idee despre ce este
simetria. Cartonașele sunt fabricate din carton tare. Pachetul conține: instrucțiuni pentru
3 jocuri, 48 de cartonașe de dimensiune 7,4 x 7,4 cm. împărțite în două jumătăți (în total
96 de bucăți). Dimensiune pachet: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

632

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

E - RO - 2 Didakticke-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 632

26. 7. 2021 9:09:41

DV25509

65 lei

Puzzle - Ce modele găsim pe animăluțe?

Set de nouă animale pe care copiii dumneavoastră îl vor iubi. Pe fiecare
piesă este imprimat un animăluț colorat în culori vii și este creată pentru
mâinile copiilor mici. Sarcina copilului este de a atribui piesa corectă cu
animăluțul în locul corect pe tăbliță.
Pachetul conține 9 părți și o tăbliță din lemn.
Dimensiune pachet: 27 x 27 cm.
Categoria de vârstă: 1+

PX0364A

95 lei

Joc de memorie auditivă

Primul joc în care este implicat și auzul, se exersează memoria auditivă.
Sarcina copiilor este de a căuta 2 sunete identice care se ascund din cuburile
cu sunete. De asemenea, copiii pot juca și versiunea clasică ”Joc de memorie
pentru ochi” dar și versiunea mai dificilă cu utilizarea tăblițelor de joc și a
zarurilor. Jocul poate fi jucat de copiii nevăzători sau copii cu tulburări de
vedere.
Categoria de vârstă: 5+

1

2

4
3
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Maxi joc de memorie cu imagini

Imagini
frumoase,
mari și reale !

Joc educativ ce conține 34 de cartonașe (17 perechi) cu
dimensiunea 9 x 9 cm.
Fabricat din carton laminat solid.
Dimensiune pachet: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+

1. AK20401 - Animale de companie69 lei
2. AK20402 - Mâncare sănătoasă69 lei
3. AK20403 - Națiuni69 lei
4. AK20404 - Orașele lumii69 lei

9x9 cm
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Materiale didactice și jocuri

AD6212

39 lei

Joc de memorie - Profesie

DE00105

Sortare și atribuire - Pexeso, Domino

Versiunea clasică a jocului lotto - copiii caută
perechi de cartonașe și iși dezvoltă
memoria și concentrarea.
Pachetul conține 48 de cartonașe (7 x 7 cm).
Dimensiune pachet: 31 x 22 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 4+

42 lei

Joc de memorie - ZOO

Joc din lemn cu imagini cu animalele din grădina
zoologică, exersează memoria și concentrarea.
Jocul conține 24 de bucăți de dimensiuni 4 x 4 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5677542,5 lei
Joc de memorie - Meserii

Un joc popular pentru exersarea concentrării
și memoriei. Conține 32 de cartonașe din
lemn (16 perechi).
Dimensiunea cartonașului: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5676146,5 lei
Joc de memorie - Construcții

Un joc popular pentru exersarea concentrării
și memoriei. Conține 32 de cartonașe din
lemn (16 perechi).
Dimensiunea cartonașului: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO56689

66 lei

Joc de memorie din lemn
- Mijloace de trasport

Pachetul conține jocuri cunoscute, 32 cartonașe din lemn.
Concentrat pe exersarea memoriei.
Dimensiune cartonaș: 7,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DE14048

65 lei

Joc de memorie din lemn - Semne de circulație
Pachetul conține 36 de cartonașe din lemn
cu imaginile semnelor de circulație.
Dimensiune cartonaș: 4 x 4 x 0,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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GO5677031,9 lei

GO5669830 lei

GO5687331,9 lei

Pexeso - Pădure

Primul meu Pexeso

Pexeso din lemn

Joc de memorie, format din 16 piese
din lemn. Diametru: 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Joc de memorie, conține 16 piese din lemn.
Dimensiuni: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Joc de memorie ce conține 16 piese din
lemn. Dimensiuni: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

OT10746 lei
Joc de memorie - În junglă

GOWG08031,9 lei
Pexeso din lemn 2

GO5680730,5 lei
Pexeso din lemn - Ferma

Joc de memorie, conține 16 piese din lemn.
Dimensiuni: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Joc de memorie, conține 16 piese din lemn.
Dimensiuni: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Caută perechile de imagini cu animăluțe, dar
ai grijă la ghepardul Cheeky! Jocul dezvoltă
abilitățile motorii fine, dezvoltă memoria,
observarea și combinația. Este potrivit pentru
2 - 5 jucători.
Dimensiunile pachetului: 19 x 14 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO5683923,9 lei
Pexeso - Cochilii

Joc de memorie din lemn pentru antrenarea
memoriei și concentrării. Conține 32 de
piese. Dimensiuni: 5,1 x 5,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5682129 lei
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Mini pexeso

Joc de memorie, conține 32 de piese.
Dimensiuni: 3,5 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Pexeso

Joc cunoscut pentru copii, antrenează memoria,
percepția și motricitatea. Căutați perechile de
imagini identice. Câștigătorul este cel care va avea
cele mai multe perechi de cartonașe la sfârșitul
jocului. Pachetul conține 40 de cartonașe din carton
gros de dimensiune cca. 5,7 x 5,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EF54676 - Natura
EF54678 - Familia
EF54677 - Mijloace de transport

20 lei
20 lei
20 lei
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Materiale didactice și jocuri
1

2

Domino din lemn

EF54679

21 lei

Domino - Imagini vesele

Jocul ajută la practicarea abilităților motorii fine și a
memoriei. Pachetul conține 28 de cartonașe
cu dimensiunea 5 x 9,3 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Împachetat în cutie din lemn. Pachetul conține 28 de piese.
Dimensiune piesă: 8 x 4 x 0,5 cm. Categoria de vârstă: 1+

1. DV25784 - Clasic55 lei
2. DV25737 - Safari55 lei
3. DV25738 - Transport55 lei
4. DV25736 - Ferma55 lei

Sortare și atribuire - Pexeso, Domino

3

ED90129209 lei
Domino cu povești

Plasați în mod arbitrar piesele de domino și creați
povești noi. Conține 50 de piese de domino într-o
cutie din lemn (33,5 x 22,5 x 7 cm).
Categoria de vârstă: 3+

LR0287

139 lei

Domino - Set mare

Pachetul conține piese domino în șase seturi de culori.
Un instrument excelent pentru calcule matematice
simple: adunare, scădere, fracții și, de asemenea,
pentru sortarea după anumite criterii. Piesele sunt
împachetate într-o găletuță practică din plastic.
Categoria de vârstă: 5+

636

4

LU02771J

59 lei

Domino față - verso - Jungla

Cartonașele domino au pe față numere iar pe verso este imaginea
cu animăluțe. Jocul dezvoltă copiilor abilitățile de observare, memoria
și motricitatea. Conține 28 de piese. Dimensiune piesă: 13 x 6,5 cm.
Dimensiune pachet: 34,5 x 20 x 28,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Covor Domino

Pachetul conține 25 de piese. Material: poliester.
Dimensiune piesă: 29 x 14,5 cm.

HK11318 - Clasic235 lei
HK11398 - Animăluțe235 lei

HK11312

235 lei

Covor Domino - Ferma

Material: poliester. Setul conține 28 de piese.
Dimensiune piesă: 19 x 14,5 cm.

AK20615109 lei
Domino tactil - Diferite forme

Un ajutor excelent pentru extinderea capacităților vizuale și
tactile. O parte prezintă domino clasic iar pe celelaltă parte sunt
diverse forme. Ambele părți sunt acoperite cu o textură groasă
pentru distincție. Setul conține 28 de cartonașe.
Dimensiune: 13 x 6,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

PP02068

46 lei

Domino pentru începători

Prin intermediul lui, copiii încep să recunoască animăluțele
și culorile. Pachetul conține 24 de cartonașe cu dimensiunea
9 x 4,5 cm. Dimensiune pachet: 19 x 19 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Materiale didactice și jocuri

Puzzle covor

Material: poliester. Stratul de jos conține material antiderapant.
Setul conține 10 animăluțe secționate în 3 piese.
Dimensiune piesă: 43,5 x 29 cm.

Sortare și atribuire - Pexeso, Domino

HK11401 - Animale sălbatice235 lei
HK11400 - Animale domestice235 lei

HK11315

235 lei

Puzzle covor - Națiuni

Material: poliester.
Setul conține 15 piese.
Dimensiune piesă: 29 x 29 cm.

RY15673

45 lei

Figurine haioase

Creați-vă propriile personaje haioase. Fiecare este alcătuită din trei
părți: cap, trup și picioare, care pot fi combinate după bunul plac.
Jocul promovează imaginația, abilitățile de combinare și creativitatea.
Pachetul conține 480 de cartonașe de dimensiune 6 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

638
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Găsiți și atribuiți corect

Puzzle din lemn pentru cei mai mici copii, ce oferă o varietate de utilizări.
Puneți puzzle-ul așa cum ar trebui să fie, creați un nou model în
funcție de imaginația proprie sau jucați jocul de atribuire.
Pachetul conține 30 de piese.
Dimensiune: 33,6 x 29 x 0,9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

1. BE11006 - Animăluțe79,9 lei
2. BE11007 - Vehicule79,9 lei

BE11130

90 lei

Puzzle de asociere
- Copii din diferite părți ale lumii

Puzzle-ul distractiv de asociere conține 30 de piese,
cu ajutorul cărora este posibilă atribuirea diferitelor
hăinuțe copiilor și să creeze astfel combinații vesele
sau să se joace - cine are o memorie mai bună.
Dimensiune pachet: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Materiale didactice și jocuri
SISTEM DE
AUTOCONTROL

CUB TEMATIC ÎN
PACHET
Copaci

Mare

CARTON DUR
Pământ

Câmp

Mâncare sănătoasă

AK20551

95 lei

De unde provine hrana ?

Fermă

Joc de asociere pentru a învăța cum se împart alimentele în funcție de originea lor: din
rădăcini (cartofi), din plante și arbuști (roșii), din copaci (mere), din mare (pești) și din
animale (ouă, carne, etc.). Jocul poate fi jucat de maxim 5 copii. Acesta se compune din
5 cartonașe hexagonale (reprezentând 5 tipuri de origine alimentară) + 30 de cartonașe
care prezintă diferite tipuri de alimente. Pe spatele cartonașelor se regăsește sistemul
de autocontrol. Noutatea este reprezentată de cubul cu imagini care stabilește cu ce
asociere trebuie să se înceapă și să se continue. Acesta face ca jocul didactic să aibă o
dimensiune și mai largă.
Dimensiunea cardurilor: 7,5 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20555110 lei
Recunoaștere - Alergie și intoleranță alimentară

Acest joc ajută la descoperirea alimentelor comune și a alergiilor și
intoleranței asociate alimentelor. Cartonașele contribuie la crearea de
empatie pentru colegii de clasă cu intoleranță alimentară, contribuind în
același timp la promovarea acceptării și includerii lor în clasă.
Dimensiune: 8 cartonașe Ø 9 cm, 57 cartonașe Ø 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

fructe

pește

ouă

gluten

lapte

arahide

crustacee

nuci

640
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169 lei

Piramida alimentelor sănătoase

În funcție de culoarea care apare pe zarul aruncat, așezați
alimentele în piramidă. În partea verde a piramidei aparțin
alimentele ce ar trebui mâncate des, în partea galbenă alimentele
ce ar trebui mâncate câteodată iar în partea roșie alimentele
ce trebuie mâncate doar ocazional. Sistemul de autocontrol
permite controlul imediat - fiecare aliment are pe verso un
cerculeț colorat, care indică în ce categorie aparține.
Pachetul conține: zar colorat, o piramidă mare alcătuită din
piese, 54 cartonașe ilustrate cu alimente și piramidă alb-negru
pentru desenat. Fabricat din carton tare.
Dimensiunea piramidei colorate mari: 66 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20553110 lei
Semafor pentru mâncarea sănătoasă

RO2203017

90 lei

Puzzle - Piramida sănătății

Piramida sănătății învață copiii despre sănătatea alimentației - ce
ar trebui să mănănce și cât. Este împărțită în șapte părți. Partea
de jos este despre exercițiu, partea din mijloc conține diverse
grupuri de alimente și în vârf, în partea cea mai mică sunt dulciurile.
Dimensiune: 40 x 35 cm. Categoria de vârstă: 4+

Acest joc poate fi jucat de până la 6 copii. Pachetul conține 54 de cartonașe
ilustrate cu mâncarea de fiecare zi și culorile semaforului, care stabilesc,
cât de des ar trebui să se consume aceste mâncăruri. Culoarea verde
reprezintă des, portocalie câteodată și roșie ocazional. Copilul are ca
sarcină să decidă, care mâncare este sănătoasă și care mai puțin. Partea
inferioară a cartonașelor conține semne de verificare. De asemenea,
pachetul conține piramida colorată a alimentelor sănătoase și piramida
necolorată pentru utilizarea proprie. Împachetat într-o servietă.
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri

ED522293 	
ED523192 	

69 lei

Diagrama cantității

Gândire logică - Jocuri de logică

25 de cartonașe din plastic în cadru din lemn. Copiii așează imaginile
de la gol la plin și invers. Prin intermediul jocului, copiii învață despre
cantități: pline, goale, prea pline.
Dimensiune cadru: 34 x 34 cm. Categoria de vârstă: 3+

99 lei

Cadru logic - Animale mai mici și mai mari

Acesta prezintă diverse provocări pentru îmbunătățirea
percepției, analizei și sortării, clasificării și gândirii logice. În
timpul așezării puzzle-ului, copilul caută un principiu logic apoi
așează cartonașele unul lângă celălalt în funcție de imagine.
Conținutul fiecărui puzzle: 16 cartonașe cu imagini din plastic,
dimensiune cartonaș 7,5 x 7,5 cm, ramă 34 x 34 cm.
Categoria de vârstă: 3+

obiecte

FIGURI GEOMETRICE 1
AK52510

dimensiuni
140 lei

Atribuirea logică a culorilor, formelor și numerelor
Setul conține 4 jocuri logice cu diverse teme (forme, obiecte,
dimensiuni, fructe), fiecare este compus din 25 de piese.
Jocul se bazează pe sistemul de coordonare (intrare dublă) care
trezesc și sprijină gândirea logico-matematică.
Dimensiune: 22,5 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 4+

fabricat din
lemn
fructe

jucării

ustensile

Figuri geometrice 2
AK52520

129 lei

Atribuirea logică a culorilor, formelor și numerelor
Setul conține 4 jocuri logice cu diverse teme (forme, ustensile, jucării,
mijloace de transport), fiecare este compus din 25 de piese.
Jocul se bazează pe sistemul de coordonare (intrare dublă) care
trezesc și sprijină gândirea logico-matematică.
Dimensiune: 22,5 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 4+

642

fabricat din
lemn

mijloace de transport
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PP02372121 lei
Pixblocks

Rezolvați sarcini logice și în același timp învățați
elementele de bază ale codificării programelor.
"Programați" traseul iepurașului astfel încât să
mănânce toți morcovii. Conține 72 de sarcini în
3 niveluri de dificultate. Potrivit pentru 1 - 4 jucători.
Categoria de vârstă: 7+

BE11500

79,9 lei

Cognito - Cunoaștere

Copiii trebuie să găsească trei cartonașe care
ilustrează starea, povestea și rezultatul inițial
al diferitelor activități. Doar prin așezarea
corectă, cartonașele se vor potrivi.
Jocul haios conține 30 de cartonașe din
lemn, dezvoltă vocabularul, orientarea
spațială, abilitățile cognitive, precum și
rezolvarea problemelor.
Dimensiune pachet: 20,4 x 10 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE1154069,9 lei
Cognito - Figuri geometrice

Copiii trebuie să găsească două cartonașe
care ilustrează aceleași figuri geometrice.
Doar cartonașele corecte se vor potrivi. Jocul
haios ajută la diferențierea formelor 2D și
atribuirea lor la forma corespunzătoare 3D.
Pachetul conține 20 de cartonașe din lemn.
Dimensiune: 14,9 x 10 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE1155080 lei
Cognito - Animăluțe și habitatele lor

Copiii trebuie să găsească trei cartonașe care
ilustrează mediul adecvat pentru animalul dat.
Doar cartonașele corecte se vor potrivi. Jocul haios
ajută la dezvoltarea gândirii logice prin unirea
animăluțelor cu mediul lor. Pachetul conține 30 de
cartonașe din lemn. Dimensiune: 14,9 x 10 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE11520

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

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

69,9 lei

Cognito - Antonime

Copiii trebuie să găsească două
cartonașe care ilustrează antonime.
Doar prin așezarea corectă,
cartonașele se vor portivi. Jocul haios
conține 20 de cartonașe din lemn,
dezvoltă vocabularul, orientarea
spațială, abilitățile cognitive, precum
și rezolvarea problemelor.
Dimensiune: 14,9 x 10 x 6 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.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
E - RO - 2 Didakticke-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 643
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Materiale didactice și jocuri
Schubitrix
Schubitrix este un joc excelent și în același timp un ajutor didactic. Regulile sunt asemănătoare jocului domino - sarcina este de a uni
marginile cu aceleași modele, cantități sau culori. În acest joc, este important să fie corect unite toate trei
margini ale cartonașelor sub formă de triunghi. Jocul sprijină dezvoltarea gândirii logice, imaginației spațiale și percepției vizuale.
Categoria de vârstă: 5+

SC23986

68 lei

Schubitrix - Compararea formelor

68 lei

Schubitrix - Compararea numerelor
Pachetul conține 2 jocuri:
1. Grupe de forme și cifre.
2. Subgrupe de forme și cifre.

Gândire logică - Jocuri de logică

Pachetul conține 2 jocuri:
1. forme identice aranjate în diverse moduri (numerele 1-6).
2. forme geometrice identice aranjate în moduri diferite (numerele 1-10).

SC23987

SC71487

68 lei

Schubitrix - Bucăți de alimente și forme geometrice
Pachetul conține 2 jocuri:
1. Patru piese, care împreună formează o imagine (produse alimentare).
2. Patru piese, care împreună formează o imagine (figuri geometrice).

SC71486

68 lei

Schubitrix - Animăluțe și forme

Pachetul conține 2 jocuri:
1. Găsiți jumătatea lipsă a imaginii (animăluțe).
2. Găsiți jumătatea lipsă a imaginii (forme abstracte).

GO56894

56 lei

Trio Domino

76 de triunghiuri din lemn trebuie să se așeze
astfel încât să formeze un triunghi mare.
Dimensiune triunghi: 3,4 cm.
Categoria de vârstă: 5+

644
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SC7148861 lei
Schubitrix - Vehicule și forme

SC7149166 lei
Schubitrix mini
- Diferențe și combinații

Pachetul conține 4 jocuri (fiecare are 13 piese):
Joc 1: Atribuirea formelor mutate.
Joc 2: Atribuirea obiectelor parțial sau complet colorate.
Hra 3: Atribuirea de imagini cu diferențe (cadou împachetat și
despachetat).
Hra 4: Atribuirea imaginilor după număr și formă..
Categoria de vârstă: 5+

SC7149066 lei
Schubitrix mini - Cunoaștere și comparare
Pachetul conține 4 jocuri (fiecare are 13 piese):
Joc 1: Găsește a doua jumătare a imaginii.
Joc 2: Găsește a doua jumătare a imaginii (nivel mai dificil).
Joc 3: Alăturați formele colorate.
Joc 4: Alăturați formele colroate și siluetele.
Categoria de vârstă: 5+

SC2396466 lei
Schubitrix - Categorii

Pachetul conține 2 jocuri cu sistem de autocontrol:
1. identificarea categoriei, de ex. vehicule,
îmbrăcăminte (18 piese).
2. identificarea legăturii dintre obiecte, de ex.
albina și mierea (18 piese)
Categoria de vârstă: 5+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pachetul conține 2 jocuri cu sistem de
autocontrol:
1. Găsiți imaginea în oglindă a vehiculului
(18 piese).
2. Găsiți imaginea în oglindă a formei (18
piese).
Categoria de vârstă: 5+

Joc de gândire

Pachetul de buzunar conține 9 cartonașe,
care trebuie așezate în pătrat astfel încât toate
cartonașele să se potrivească. Un joc excelent
pentru gândirea logică și dezvoltarea răbdării.
Categoria de vârstă: 6+

PX0175A - Clovni9,5 lei
PX0176A - Urși9,5 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Materiale didactice și jocuri
1

Pentomino

Un joc axat pe dezvoltarea gândirii logice și percepția
spațială. Componentele de construcție constă în 60 de
piese în 5 culori diferite. Setul de cartonașe cu sarcini
conține 15 cartonașe de auto-verificare imprimate pe
ambele părți. Cartonașele individuale cu sarcini au diferite
grade de dificultate. Dimensiune cartonaș: 14 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 5+

2

Gândire logică - Jocuri de logică

1. VN900346 - piese de construcții92 lei
2. VN85584 - cărți cu sarcini 1 40 lei
3. VN85585 - cărți cu sarcini 240 lei
4. VN86928 - cărți cu sarcini 340 lei
5. VN86929 - cărți cu sarcini 440 lei

MI95219

3

5
4

120 lei

Pentomino, 5 seturi

Jocul se concentrează asupra dezvoltării
gândirii logice și a percepției spațiale.
Pachetul conține 60 de piese în 5 culori
diferite. Conține instrucțiuni cu sarcini și soluții.
Dimensiune: 15 cm.
Categoria de vârstă: 5+

Cub SOMA

Cuburi colorate de construcție pentru a practica
percepția spațială. Părțile sunt ușor de legat
între ele. Livrat într-un sac de bumbac.
Categoria de vârstă: 6+

VN86410 - lungime margine 2 cm36,5 lei
VN89190 - lungime margine 3 cm69 lei

LR9284

129 lei

Viziunea spațială - Puzzle

Puzzle-ul îi va învăța pe copii să gândească în mod logic și
să-și îmbunătățească viziunea spațială. Sarcina lor este de a
construi obiecte 3D conform cartonașelor. Pachetul conține 40
de cartonașe imprimate pe ambele fețe cu sarcinile de lucru,
(inclusiv rezolvarea corectă a sarcinii) și 15 piese de construcție
colorate. Dimensiunea celei mai mari piese: 7,5 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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BE21005

219,9 lei

Logikit

BE21070199,9 lei
Logiplay

Un joc cu auto-verificare în care copiii trebuie să
rezolve logic o anumită sarcină și să aloce o bilă
colorată soluției. Jocul conține 18 sarcini în 3 niveluri
de dificultate și rezolvarea pe partea din spate.
Dimensiunea pachetului: 32 x 22,5 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

DJ08451

75 lei

Asamblează cubul

Pachetul conține 11 piese din lemn, din care este necesar să asamblați
cubul. De asemenea, conține 30 de cartonașe care arată poziția de
plecare și piesa cu care trebuie început atunci când asamblați cubul.
Dimensiunea pachetului: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 7+

LR928351 lei
Piese colorate

Jocul pentru 2 - 6 jucători dezvoltă o gândire strategică și logică.
Sarcina este de a conecta culorile adecvate și de a termina primul
toate cartonașele. Pachetul conține 40 de cartonașe.
Dimensiunea cartonașului: 7,5 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

PP02254

54 de cartonașe pentru 1-4 jucători, al căror personaj principal
este un șoricel. Pe cartonașele de joc șoricelul este uneori
mic, uneori mare, apoi vesel sau trist. Șoricelul învață copiii
să recunoască opusurile, practicând percepția lor, memoria
și abilitățile de observare, și își extinde în același timp
vocabularul. Dimensiune: 19 x 19 x 3,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MK360

65 lei

Mașinuța isteață

Un joc de puzzle în care trebuie să încărcați piese individuale
pe șasiul mașinii conform sarcinii, astfel încât mașina să aibă
aceeași formă și să fie utilizate toate piesele. Jocul conține o
carte cu 24 de sarcini și soluții, șasiu auto, 4 piese.
Dimensiuni: 9,4 x 14,3 x 2,7 cm.
Categoria de vârstă: 6+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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40,5 lei

Marele șoricel mic
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Logikit este un partener excelent pentru copii.
Acest joc educațional oferă 144 de sarcini din 5
domenii diferite.
Are sistem de auto-control, astfel încât copiii
își pot evalua singuri rezultatul. Conținutul
pachetului: 1 cadru din lemn cu creion
magnetic, 16 cartonașe cu sarcini.
Dimensiune pachet: 32 x 22,5 x 4,5 cm..
Categoria de vârstă: 3+
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Materiale didactice și jocuri
Flocards
Jocul cu un sistem simplu de verificare îi învață pe copii, printr-un mod jucăuș, gândirea logică și concentrarea. Îi ajută să
cunoască contextul, perspectivele și culorile, căutarea contrariului, combinarea a două jumătăți de imagine formând una
singură. Copiii indică soluțiile cu piese magnetice. Când întorc cartea cu sarcini, află dacă au așezat corect piesele. Aveți
nevoie de o cutie de bază și de un set de șabloane pentru joc. Un sortiment variat vă poate ajuta să dezvoltați
abilitățile copiilor, dar mai ales să le dezvoltați creativitatea.

În timpul jocului
Copiii așează formele logic în funcție de cartea cu sarcini.

MS8001

85 lei

Cutia de bază - Florcards

12 forme magnetice din lemn in patru culori.
Dimensiune cutie metalică: 32 x 18 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Controlul
După mutarea tuturor formelor,
verificăm corectitudinea soluției prin
rotirea cărții cu sarcini.

Gândire logică - Jocuri de logică

Pregătirea jocului
Formele din lemn sunt plasate
în locurile lor, iar cartonașele
cu șabloane și sarcini sunt
așezate în cutie.
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Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!
La o comandă de peste
500* lei din categoriile
Jocuri de rol,
Materiale didactice și jocuri,
Artă și creație,
Educație muzicală și Sport.
g. 959
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* ( Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul
din spumă. Mai multe informații pe www.nomiland.ro )
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Set de șabloane

MS8501

58 lei

Set de forme 1 - Flocards

Set 1, grădiniță de la 3 ani.
- Recunoașterea imaginilor de aceeași dimensiune
- Recunoașterea imaginilor micșorate
- Recunoașterea imaginilor mărite
- Recunoașterea imaginilor în oglindă
- Compoziția jumătăților de imagini
- Ce și cui aparține?
- Cu ce se joacă micul astronaut?
- Poți să te joci cu el?
- Ce face micul astronaut corect?
- Recunoașterea acelorași zaruri
- Cu ce culoare a fost colorată imaginea?
Categoria de vârstă: 3+

MS8506

MS8502

58 lei

Set de forme 2 - Flocards

Set 2, grădiniță de la 4 ani.
- Diferențe în înălțimi
- Diferențe în lungimi
- Ce este mai mare?
- Ce este mai mic?
- Ce animale se mișcă spre dreapta?
- Cum s-a întâmplat?
- Ce umbre au animalele?
- În ce mediu trăiesc animalele?
- Recunoașterea unui subiect din două
- Recunoașterea unui subiect din trei
- Ce aparține împreună?
- Căutarea de imagini
Categoria de vârstă: 4+

MS8505

58 lei

Set de forme 5 - Flocards

Set 5, grădiniță de la 3 ani.
- Recunoașterea acelorași animale
- Care animale trăiesc în gospodărie?
- Identificarea subiectelor din diferite
perspective
- Copacii, florile și umbrele lor
- Îmbinarea jumătăților de imagini (case)
- Unde se joacă copiii?
- Ce aparține împreună?
- Concepte spațiale: după, înainte, în spate
- Cine poartă pălărie?
- Culorile și nuanțele lor
- Ce culoare are imaginea?
- Unde sunt animalele?
Categoria de vârstă: 3+

58 lei

Set de forme 6 - Flocards

Set 6, grădiniță de la 4 ani.
- Se construieste un om de zăpadă
- Care animale trăiesc în regiunea
noastră? (Europa)
- Identificarea obiectelor de aceeași
dimensiune
- Din ce forme este creată partea
introdusă
- Cine și ce se mișcă în partea
dreapta?
- Concepte spațiale: dreapta, stanga,
mai mult, mai puțin
- Căutați aceiași oameni de zăpadă
- Ce lipsește în castelul de nisip
- Care ceașcă aparține farfuriei
- Umple figurinele
Categoria de vârstă: 4+

MS8509

58 lei

Set de forme 9 - Flocards

Set 9, grădiniță de la 3 ani.
- Găsirea fluturașului de aceeași culoare
- Găsirea aceleiași perechi de urși
- Căutarea vehiculului de construcție
- Căutând aceeași floare
- Care animal este identic cu conturul?
- Ce a vândut brutarul?
- Ce a vândut măcelarul?
- Două cărămizi se prezintă
- Pitici dansatori
- Ce aparține împreună?
- Pulover în 3 culori
- Puzzle simplu
Categoria de vârstă: 3+

MS8510

58 lei

Set de forme 10 - Flocards

Set 10, grădiniță de la 4 ani.
- În ce cutii aparține această piesă?
- 2 puzzle-uri
- Figuri rotunde roșu-galben
- Intersectarea cercurilor colorate
- Ștampilele și imaginile lor
- Ce dulciuri lipsesc?
- Scara pe copac
- Ce se va întâmpla cu adevărat?
- De unde provin produsele alimentare?
- Crează o ordine
- Cine se află în spatele gardului din panouri?
Categoria de vârstă: 4+
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E - RO - 2 Didakticke-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 649

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Seturile sunt concepute pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.
Cartonașele cu șabloane sunt fabricate din hârtie dură.
Setul conține 24 de cartonașe. Prețul pe set.
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Materiale didactice și jocuri
În timpul jocului

Pregătirea jocului

Copiii așează formele logic în
funcție de cartea cu sarcini.

Formele din lemn sunt plasate în locurile
lor, iar cartonașele cu șabloane și
sarcini sunt așezate în cutie.

Controlul

Gândire logică - Flocards

După mutarea tuturor formelor,
verificăm corectitudinea soluției prin
rotirea cărții cu sarcini.

MS8101

139 lei

Flocards junior cu șabloane și cutie
Dezvoltat special pentru copiii de la 2 ani.
Potrivit pentru dezvoltarea abilităților de
observare, gândire și concentrare.
Setul este format dintr-un câmp de joc și 6
perechi de cartonașe retractabile.
Fiecare dintre cartonașe prezintă 5
activități pe fiecare subiect.
12 forme magnetice din lemn în 4 culori.
Dimensiune: 32 x 12 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Subiecte
- În camera copiilor
- În cadă
- Estetică
- Gătitul
- În timpul îmbrăcării
- Animale domestice
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MS8201

58 lei

MS8202

Set de forme 1 - Flocards Junior

Un set complementar de cartonașe pentru copii
de la 2 ani. Povestirile ilustrate din acest set
arată copiilor ce se întâmplă în jurul casei:
- Jucării
- Vara afară
- Ajutoare utile
- Animale
- Lucrul în grădină
- Sărbători și vacanțe
Categoria de vârstă: 2+

Un set complementar de cartonașe pentru copii
de la 2 ani. Povestirile ilustrate din acest set
arată copiilor ce se poate descoperi și face pe drum:
- La fermă
- În funcționare
- Pe lac
- La plimbare
- La cumpărături
- La ZOO
Categoria de vârstă: 2+

B

A

58 lei

Set de forme 2 - Flocards Junior

C

D

E

A. MS8504

58 lei

B. MS8404

Set de forme 4 - Flocards

Setul 4, pregătire de la 6 ani
- Asamblarea cercurilor
- Din ce elemente se compun figurile
- Recunoașterea florilor și buchetelor
- Construcția casei din bețe
- Unde sunt mai multe elemente?
- Unde sunt mai puține elemente?
- Atribuirea elementelor și punctelor
- Atribuirea elementelor și cifrelor
- Atribuirea punctelor și cifrelor
- Adăugând una
- Care număr este mai mare?
- Care număr este mai mic?
Categoria de vârstă: 6+

C. MS8406

Setul SK4, grădinița de la 5 ani
- Aceleași legume
- De unde provin produsele alimentare vegetale?
- Ce crește in pamânt?
- Ce aparține cui?
- De la ce animal provine?
- Ce poartă animalul?
- Care animale sunt similare?
- Animalele și puii lor
- Ce este corect
- Ce are nevoie de electricitate?
- Ce este mai cald sau unde este mai cald?
- Cine sau ce este mai rapid?
Categoria de vârstă: 5+

58 lei

Set de forme SK6 - Flocards

58 lei

Set de forme SK4 - Flocards

Setul SK6, grădinița de la 5 ani
- Ce tipuri lipsesc?
- Din ce erau construite casele?
- Clădirile și umbrele lor
- Ce este corect?
- Ce nu se întâmplă în natură?
- Ce este mai bine pentru pui?
- Căutați aceleași părți în hexagon
- Ce este necesar pentru observație?
- Valoarea banilor
- Care instrument este cel mai potrivit?
- Care instrument este necesar pentru aceasta?
- Unde se mișcă vehiculele?
Categoria de vârstă: 5+

D. MS8407

58 lei

Set de forme SK7 - Flocards

Setul SK7, grădinița de la 5 ani
- Cine se comportă corect? (partea 1)
- Cine se comportă corect? (partea 2)
- Cine se comportă corect? (partea 3)
- Când este permisă traversarea?
- Ce și unde merge?
- Care indicator aparține situației din trafic?
- Lumini în întuneric
- Cine ce transportă?
- Cine cu ce circulă?
- Cărei piese aparține piesa?
- Care statură aparține cărei imagini?
- Cine are prioritate?
Categoria de vârstă: 5+

E. MS8408
Setul SK8, grădinița de la 5 ani
- De unde provine alimentul?
- Ce se poate mânca negătit?
- Ce ingrediente sunt necesare
pentru aceste mese?
- Ustensile de bucătărie
- Prăjirea ochiului de ou/ gătirea
spaghetelor
- Prăjirea chiftelor / gătitului
piureului de mere
- Gătirea piureului de cartofi
- Piramida nutriției
- Ce poți consuma mai des?
- Ce are mai multe calorii?
- Estimarea valorilor de ardere
folosind cuburi de zahăr
- Estimarea valorilor de ardere
bazate pe diagrame circulare
Categoria de vârstă: 5+
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Materiale didactice și jocuri

Familiarizați copiii cu jucăriile electronice
de înaltă calitate!

O lume modernă a
copiilor necesită jucării moderne !!!

TSBOT

365 lei

Bee-Bot

Gândire logică - Bee-Bot albinuța electronică

ARE
ÎNCĂRC
BLU USB
PRIN CA

Joc robotizat, care familiarizează copiii cu elementele de bază ale programării.
Cu ajutorul butoanelor, copiii introduc comenzi simple - direcțiile în care trebuie
să se miște robotul sub forma albinei. Prin mișcarea ochilor și semnalelor
sonore indică faptul că a primit comanda. Poate reține până la 40 de comenzi.
Ajunge doar să fie așezat pe o suprafață netedă și să-i fie urmărite mișcările.
În ofertă există, de asemenea, o mulțime de accesorii care fac jocul cu albinuța
chiar și mai interesant. Pachetul conține cablu USB cu ajutorul căruia se încarcă
acest robot în PC. După încărcare rezistă aproximativ 2 ore, însă depinde cât
de des este folosit. Această îmbunătățire a venit din ideea utilizatorilor și, în
același timp, datorită protecției mediului înconjurător.
Dimensiune: 13 x 10 x 7 cm. Categoria de vârstă: 3+

TSMAT3

149 lei

Tăblița Bee-Bot Alfabet

Tăbliță pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot.
Cu ajutorul ei, copiii își exersează alfabetul
și abilitățile lor de programare. Combinați
literele în cuvinte sau încercați să aduceți
albinuța pe litera stabilită anterior. Tăblița
este fabricată din vinil și PVC, poate fi
utilizată și în exterior. Robotul Bee-Bot
(cod: TSBOT) nu este inclus în pachet, se
comandă separat. Dimensiune:75 x 90 cm.
Categoria de vârstă: 3+

TS01075IT

170 lei

Tăblița Bee-Bot - Corpuri și culori

Tăblița pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot este un ajutor
excelent pentru învățarea recunoașterii formelor, culorilor
și pozițiilor 3D. Robotul Bee-Bot (cod: TSBOT) nu este
inclus în pachet. Dimensiune: 75 x 75 cm.
Categoria de vârstă: 1+

TS00854

149 lei

Tăblița Bee-Bot - Corpuri și forme

Tăbliță pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot.
Cu ajutorul ei, copiii exersează recunoașterea
culorilor, formelor, dimensiunilor și de asemenea
abilitățile de programare. Încercați să aduceți
albinuța pe o formă predeterminată. Tăblița
este fabricată din vinil și PVC, poate fi utilizată
și în exterior. Robotul Bee-Bot (cod: TSBOT)
nu este inclus în pachet, se comandă separat.
Dimensiune:60 x 60 cm.
Categoria de vârstă: 3+

TS10125IT

155 lei

Tăblița Bee-Bot Simplă

TSITSGRID

109 lei

Tăblița Bee-Bot - Grile

652

Tăblița pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot conține grilă
sub formă de pătrat 4 x 4. Tăblița este transparentă,
permițându-vă să o așezați pe orice suprafață - covor,
imagine sau propriul suport. Dimensiune: 60 x 60 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Tăblița pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot. Este transparentă, permițându-vă să o așezați pe orice suprafață și
în buzunărașe să introduceți propriile
cartonașe sau imagini, ceea ce îmbogățește jocul. Tăblița este fabricată
din PVC, poate fi utilizată și în exterior. Robotul Bee-Bot (cod: TSBOT)
nu este inclus în pachet, se comandă
separat.
Dimensiune: 100 x 60 cm.
Dimensiune buzunăraș: 15 x 15 cm.
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LR2831299 lei
Construiți un labirint în funcție de cartonașe, programați
mișcările șoricelului și apoi urmăriți-l cum trece prin
labirint și caută brânza. Pachetul conține 30 de cartonașe
cu sarcini pe ambele fețe, o bucată de brânză, 16
pătrate, 22 obstacole și 3 tunele, cu ajutorul cărora puteți
construi o mulțime de combinații. Șoricelul scoate sunete,
luminează și are 2 viteze. Cu ajutorul butoanelor colorate
programați pașii, cum trebuie să se miște. Bateriile (3 x
AAA) nu sunt incluse în pachet. După cumpărarea altui
șoricel din categoria noastră (LR2841) puteți încerca
jocul pentru mai mulți jucători. Dimeniune șoricel: 10 cm.
Șoricelul este livrat în funcți de culorile disponibile pe
stoc. Dimensiune pătrat: 12,5 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LR2841149 lei
Șoricel robotizat

TS10121IT

149 lei

Tăblița Bee-Bot - Poveste

Tăbliță pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot. Vizitați cu ajutorul albinuței casele
personajelor faimoase din poveste. Tăblița este fabricată din vinil și PVC, poate fi
utilizată și în exterior. Robotul Bee-Bot (cod: TSBOT) nu este inclus în pachet, se
comandă separat. Dimensiune: 120 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

TS10131IT

Programați mișcările șoricelului în funcție de cartonașe,
apoi urmăriți-i mișcările. Pachetul conține 30 de cartonașe
cu sarcini pe ambele fețe. Șoricelul emite sunete,
luminează și se mișcă cu două viteze. Utilizați butoanele
colorate pentru a programa pașii de deplasare ale
șoricelului. Bateriile (3 x AAA) nu sunt incluse în pachet.
De asemenea, este potrivit pentru setul din oferta noastră
(LR2831), după ce îl cumpărați puteți încerca jocul pentru
mai mulți jucători. Dimeniune șoricel: 10 cm. Șoricelul este
livrat în funcție de culorile disponibile pe stoc.
Categoria de vârstă: 5+

149 lei

Tăblița Bee-Bot - Străzi

Tăbliță pentru jocul cu albinuțele Bee-Bot cu motivul
străzii. Vizitați diverse clădiri, magazine și alte locuri pe
care copiii le cunosc din împrejurimile lor. În timpul
jocului, copiii își exersează orientarea și de asemenea
vocabularul. Tăblița este fabricată din vinil și PVC,
poate fi utilizată și în exterior. Robotul Bee-Bot (cod:
TSBOT) nu este inclus în pachet, se comandă separat.
Dimensiune: 120 x 45 cm.

LR2936326 lei
Robotul Botley

O jucărie robotică, care va face cunoștiință copiilor cu
bazele programării. Copiii, cu ajutorul butoanelor pot da
comenzi simple - direcții, prin care robotul se va mișca.
Poate să rețină până la 80 de comenzi. După care este
suficient să-l așezați pe o suprafață netedă și să urmăriți
cum se mișcă. Pachetul include robotul, telecomanda,
membre detașabile, 40 de cartonașe de codare. Sunt
necesare 5 baterii tip AAA, care nu sunt incluse în pachet.
Dimensiunile robotului: 13 x 7 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LR2935436 lei
Robotul Botley - set cu activități

O jucărie robotică, care va face cunoștiință copiilor cu bazele
programării. Copiii, cu ajutorul butoanelor pot da comenzi simple direcții, prin care robotul se va mișca. Poate să-și rețină până la 80 de
comenzi. După care este suficient să-l așezați pe o suprafață netedă
și să urmăriți cum se mișcă. Pachetul include robotul, telecomanda,
membre detașabile, 40 de cartonașe de codare, 6 plăci, 27 de
obstacole diverse. Sunt necesare 5 baterii tip AAA, care nu sunt
incluse în pachet.
Dimensiunile robotului: 13 x 7 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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