DIDAKTIKA

Nástěnné labyrinty
se zrcátkem �����������������������������������������1 540 Kč
Krásné barevné labyrinty přizpůsobené k připevnění
na stěnu zdokonalují motoriku dětí a připravují
je grafomotorickými cvičeními na základy psaní.
Některé labyrinty obsahují i malá zrcadla, která ještě
více zpestřují hru, protože se mohou děti vzájemně
pozorovat.
Rozměr labyrintů: 70 x 50 cm.
50 A0992 - Včelky
50 A0993 - Kočičky (neobsahuje zrcátka)
50 A0995 - Květy
50 A0994 - Rybky

Manipulační domeček

Velké manipulační labyrinty

Je vyrobený ze dřeva se stabilní konstrukcí. Nabízí širokou
škálu her. K jednotlivým stěnám je velmi lehký přístup
a dostanou se k nim i děti na invalidním vozíku, protože
tento domeček má dostatečné rozměry. Protože je možné do
domečku vejít, umožní to dětem zažít tajemnou atmosféru.
Oboustranná maxi mozaika s dřevěnými kroužky ve 4 barvách
umožňuje různé varianty her vícečlenným skupinám.

50 A0310�������������������������������������������������������������� 30 580 Kč

Specifikace:

• Šířka stěn: 120 cm
• výška 120 cm
• průměr kroužků: 4,7 cm
• Množství kroužků: 468
• 3 dřevěné kruhy o průměru 7 cm
• průměr hodin i provlíkaček je 30 cm
• rozměr počitadla: 40 x 40 cm
- obsahuje 100 kuliček

Konstrukce stěn
umožňuje jejich
montáž
v libovolném
pořadí.

Krásné barvy,
různé tvary a hry vytvářejí
pohádkovou atmosféru.

Dřevěné kolejničky je možné
namontovat na vnitřní nebo vnější
stěnu. Tvoří dráhu pro koulení
dřevěných koulí.
Oboustranný labyrint, počitadlo
i hodiny procvičují motoriku,
poznávaní barev, počtů a hodin.
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Nástěnné labyrinty

DIDAKTIKA

Jsou esteticky vyrobené z barevných desek. Mohou sloužit i jako dekorace místností a hal.
Do fantazijních cestiček jsou upevněné pohyblivé prvky, které slouží k zábavě dětí,
ale zároveň vylepšují motoriku rukou. Je možné je spojit do jednoho velkého labyrintu.
Každý z nástěnných labyrintů má rozměr 50 x 50 cm.
Nástěnné labyrinty������������� 1 200 Kč
B
C
D

50 A0988 - Hlemýžď
50 A0989 - Kočka
50 A0990 - Kohout
50 A0991 - Ryba

Nástěnné manipulační labyrinty

A

Snímatelný
klobouk

Manipulační hříbek

Pro skvělou zábavu více dětí
ve stejný čas.

Velké množství prvků, se
kterými se dá manipulovat
podněcuje děti
k hrám, a tím
pomáhají zlepšit si
motoriku prstů.

Manipulační hříbek

Koutek her ve tvaru hříbku. Stěny jsou vyrobené z laminátové
desky a vybavené různým příslušenstvím. Velikost hříbku dětem
umožňuje, aby se pod něj schovali, což zabezpečuje soukromí při
hře. Klobouk hříbku je vyroben z pevné látky, dá se
z podstavce sundat a může sloužit jako sedadlo pro menší děti
a nebo jako rehabilitační prvek. Jednotlivé manipulační prvky
podněcují k hrám na zlepšení motoriky prstů.
Rozměr: 1,2 x 1,2 x 1,3 m.

50 A0436����������������������������������������������������������������� 18 570 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Jsou esteticky vyrobené z barevných desek.
Mohou sloužit i jako dekorace místností a hal.
Do fantazijních cestiček jsou upevněné
pohyblivé prvky, které slouží k zábavě dětí,
ale zároveň vylepšují motoriku rukou.

Nástěnné manipulační labyrinty

DIDAKTIKA

Nástěnné labyrinty

Labyrint Kvítek
se zrcátkem

Díky zrcátku je možné labyrint
používat i při různých
logopedických cvičeních.
Průměr: 67 cm.

Labyrint Ježek

Rozměr: 62 x 57 cm.

50 A1030������������ 1 100 Kč

50 A1028������������������1 400 Kč

Labyrint Mrkvička
Rozměr: 88 x 40 cm.

50 A1029������������ 1 050 Kč

Senzomotorická tabule Louka

Pestrobarevná senzomotorická tabule, která se připevňuje na
stěnu, nabízí řadu možností pro grafomotorické a senzorické
procvičování dovednosti dětí. Různé textury rostlin, ekokůže,
štětinky, umělá tráva a textilie přibližují dětem rozdíly
hmatového vnímání. Děti přesouvají včelky z jednoho kvítku
na druhý čímž si cvičí motoriku a koordinaci pohybů. Tabule je
vyrobena z MDF desky s UV potiskem.
Rozměr: 118 x 75 x 3,5 cm.

50 A1260�������������������������������������������������������������������5 470 Kč
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Manipulační labyrinty

DIDAKTIKA

Při hře s labyrintem si děti procvičí koordinaci oko - ruka a rovněž motorické schopnosti.
Děti procházejí pohyblivou části po vyznačené cestičce. Můžou procvičovat najednou obě ruce.
Labyrinty jsou vyrobené z MDF desky.

Červený stromeček

Žlutý stromeček

50 A3047�������������������������2 550 Kč

50 A3046�������������������������2 550 Kč

Rozměr: 115 x 92 cm.
Průměr pohyblivé části: 5 cm.

Grafomotorický labyrint
- Včelka

Grafomotorický labyrint
- Hadi

50 A0358���������������������������� 925 Kč

50 A0359���������������������������� 815 Kč

Rozměr: 40 x 92 cm.

SLEVA

Rozměr: 40 x 60 cm.
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Nástěnné manipulační labyrinty

Rozměr: 118 x 87 cm.
Průměr pohyblivé části: 5 cm.
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Nástěnné labyrinty

DIDAKTIKA

Série nástěnných labyrintů v sobě spojuje dekorační funkci a možnosti k procvičování jemné motoriky.
Jednotlivé elementy obsahují labyrinty, senzorické části z různých materiálů,
jako i bezpečná plastová zrcadla.
To všechno pomáhá dětem rozvíjet koordinaci, hmatové a zrakové vnímání.

DRSNÝ
POVRCH

Autíčko

Rozměr: 72 x 45 cm.

50 A3086�������������������������1 290 Kč

Nástěnné manipulační labyrinty

BEZPEČNÉ
ZRCADLO

Autobus

Věž se zrcadlem

Továrna

50 A3089�������������������������1 810 Kč

50 A3085�������������������������1 100 Kč

50 A3090�������������������������1 630 Kč

Rozměr: 90 x 70 cm.

Rozměr: 33,6 x 100 cm.

Rozměr: 54 x 98 x 205 cm.

Hrací stěny���������������������������������1 830 Kč
Naše hrací stěny procvičují svaly,
podporují motorické schopnosti
a zlepšují koordinaci dítěte.
Rozměr: 60 x 50 x 1,5 cm.

10 23622 - Vlna
10 23621 - Motýl
10 23623 - Vrch
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DIDAKTIKA

Nástěnný krokodýl

Krokodýl se upevňuje na stěnu. Každá
z jeho částí slouží k procvičení jemné
motoriky a koordinace.
Rozměr: 91 x 32 x 6 cm.

51 V5034�������������������������5 460 Kč

Nástěnný hrošík

Hrošík se upevňuje na stěnu a slouži
k procvičení jemné motoriky
a koordinace.
Rozměr: 91 x 32 cm.

Nástěnné manipulační labyrinty

51 V5047�������������������������1 910 Kč

Nástěnný medvídek

Medvídek se upevňuje na stěnu
a slouží k procvičení jemné motoriky
a koordinace.
Rozměr: 91 x 32 cm.

51 V5471�������������������������1 770 Kč

Nástěnný krokodýl - malý

Krokodýl se upevňuje na stěnu. Každá
z jeho částí slouží k procvičení jemné
motoriky a koordinace.
Rozměr: 180 x 5 x 66 cm.

51 V5023�������������������������1 925 Kč

Nástěnné letadlo

Letadlo se upevňuje na stěnu. Každá
z jeho částí slouží k procvičení jemné
motoriky a koordinace.
Rozměr: 180 x 5 x 66 cm.

51 V5014�������������������������6 200 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Nástěnný panel - Koník

DIDAKTIKA

Zábavně - vzdělávací panel na zeď s koníkem,
který obsahuje dva druhy aktivit. Ozubené
kolečko a bludiště s barevnými kuličkami na
rozvoj jemné motoriky a rozlišování barev. Levá
strana labyrintu obsahuje dřevěnou paličku, jejíž
stlačením přesunete kuličky na jeho konec. Aktivita
podporuje samostatnost, soustředěnost, vizuální
a motorické dovednosti.
Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.

Nástěnné manipulační labyrinty

51 V0678���������������������������������������������1 280 Kč

Nástěnný panel - Žirafa

Nástěnný panel ve tvaru žirafy představuje
zábavnou formu aktivity, která zaujme každé
dítě. Hra obsahuje 16 puzzle dílků rozdělených do
4 druhů ovoce: banán, jahoda, jablko a hrozny.
Zábavný panel pomáhá dětem rozlišovat tvary,
barvy, ovoce a umět je pojmenovat. Rozvíjí vizuální
paměť a manuální zručnost.
Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.

51 V0680���������������������������������������������� 1 280 Kč

Drátěný labyrint
- Jumbo

Drátěný labyrint
- Plochý

45 21017��������������4 390 Kč

45 22735��������������9 580 Kč

Rozměr: 63 x 37,5 x 47 cm.

Rozměr: 68 x 68 x 31,5 cm.
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DIDAKTIKA

Drátěný labyrint
- Trojúhelník

Rozměr: 58 x 58 x 58 cm.

45 21025��������������2 300 Kč

Labyrint Beruška
Rozměr: 9,5 x 7 x 12 cm.

Nástěnné manipulační labyrinty / Prostorové manipulační labyrinty

32 84184����������������� 360 Kč

Kuličková dráha

Drátěný labyrint
- Mistr

Rozměr: 31,5 x 26 x 38 cm.

45 21015��������������1 720 Kč

Jedinečná dráha, se kterou neztratíte žádnou
ze 6 kuliček. Kuličku na začátek dráhy umístěte
pomocí prstu. Rozměr: 30 x 9,5 x 30 cm.

15 53819������������������������������������������������710 Kč

Prostorové labyrinty
Labyrinty s různým stupněm složitosti. Rozvíjejí představivost, logické myšlení, zrakově-pohybovou
koordinaci, upevňují pojmy spojené s prostorem, procvičují manuální zručnost.
Úkolem dítěte je správně přemístit korálky po fantazijně tvarovaných cestičkách v prostoru.
Nenahraditelná pomůcka při rehabilitačním cvičení.

Dřevěná manipulační kostka

Kostka, která umožňuje dětem procvičovat
si rozličné schopnosti - motoriku, počítání,
sluch, rozlišování barev a jiné. Na každé straně
najdete jinou zajímavou aktivitu.
Rozměr: 21 x 36 cm.

52 90837�������������������������������������������� 820 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Manipulační labyrint
- Domeček
Barevný labyrint s různými tvary.
Rozměr: 29 x 29 cm.

76 75127�������������������� 1 090 Kč

Kuličkový labyrint
Dřevěný labyrint se 2 kuličkami.
Rozměr: 27,8 x 12,8 x 0,8 cm.

15 59976��������������������������210 Kč

Prostorové manipulační labyrinty

Oboustranný labyrint
Oboustranný dřevěný labyrint se
2 skleněnými kuličkami.
Vhodný pro 1 - 3 hráčů.
Rozměr: 27,5 x 25 x 3,2 cm.

15 59977��������������������������360 Kč

Balanční plošina pro 2 děti
Táto balanční hra je určená pro 1-2 hráče a
představuje skutečnou výzvu. Při hře je nutná
týmová práce. Děti musí umístit chodidla
správným způsobem, aby mohly posouvat
kuličku.Obsah: Hrací deska, pytlík s 3 dřevěnými
kuličkami. Materiál: břízová překližka.
Rozměr: 57,5 x 6 x 57,5 cm.

1I 46378 ������������������������������������������� 3 190 Kč

Manipulační stůl
Dřevěný manipulační stůl obsahuje
labyrinty, dvířka, zvonek, zrcadlo
a kolečka pro rozvoj motorických
schopností. Je možné jej umístit na
podlahu 2 způsoby.
Rozměr: 55,5 x 45,5 cm.

76 45100�������������������� 5 420 Kč
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Logická hra Mini Pallino

DIDAKTIKA

Mozaiková hra, kde úkolem je pomoci tlačítek
vyplnit hrací plochu barevnými kuličkami. Je
možné vymýšlet a vyplňovat vlastní vzory. Hračka
rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko,
tvořivost, fantazii a je ideální na cesty.
Rozměr: 11 x 18 x 1 cm.

44 01006�������������������������������������������������475 Kč

Logická hra Mini Rami

Logická hra, kde úkolem je pomoci páček
navázat barevné kuličky do cílových drážek.
Labyrint procvičuje koordinaci, zručnost
a seznamuje děti s binární soustavou čísel.
Rozměr: 11 x 18 x 1 cm.

Prostorové manipulační labyrinty

44 01009���������������������������������������������� 475 Kč

Labyrint - Divoká zvířátka
Najděte zvířátkům hlavičky.
Rozměr: 40 x 30 x 1,5 cm.

Bludiště s kuličkou

32 88096����������������������������������� 225 Kč

Pomocí otočných knoflíků naklánějte
plochu bludiště tak, aby kulička nespadla
do dírky. Bludiště je vyrobené ze dřeva.
Rozměr: 21 x 21 x 5 cm.

18 A3461�������������������������������������290 Kč

Labyrint dovednosti

Principem hry je určit trasu pro kulku, kterou
je třeba vést pomocí šňůrky tak, aby nespadla
do dírek. Když jednu kulku přemisťují dvě děti,
hra se stává ještě zajímavější, protože každé dítě
při potahování za šňůrku musí spolupracovat se
svým partnerem. Vynikající výchovná pomůcka,
která rozvíjí manuální schopnosti a pohybovou
koordinaci dětí. Hra vyžaduje soustředění, učí
trpělivosti, spolupráci a rozvíjí postřeh.
Rozměr: 120 x 59 cm.

18 L5171�����������������������������������������2 750 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Magnetické bludiště
- Podstavec

Magnetické bludiště
- Figurky, 6 ks

Dřevěný podstavec na upevnění
magnetických drah.
Rozměr: 39,5 x 31 x 13 cm.

6 figurek (3,5 cm) a 6
magnetických tyčinek (6 cm).

76 75233������������������������609 Kč

76 75226������������������������375 Kč

Magický labyrint ���������������� 395 Kč

Manipulační labyrinty

Hra zaměřena na vývoj jemné motoriky.
Dítě pohybuje figurkou na vrchu labyrintu
pomocí magnetické paličky, kterou drží ze
spodní strany. Balení obsahuje plastovou
tabuli (34,5 x 25 cm), 1 figurku (3,5 cm)
s magnetickou paličkou (6 cm).

76 75220 - 1
76 75221 - 2
76 75222 - 3
76 75223 - 4
76 75224 - 5
76 75225 - 6

Bludiště s kuličkou

S touto balančním hrou si děti procvičí
koordinaci, motoriku a prostorovou
orientaci. Balení obsahuje 6 kuliček, hrací
desku, 6 karet s předlohami a návod.
Rozměr: 30 x 21 x 1,5 cm.

194

68 32655�������������������������������������530 Kč
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DIDAKTIKA

JIŽ při objednávce
drobného zboží z kategorií
Didaktika, Tematika,
Kreativita a Pohyb
nad 1 999 Kč
za DOPRAVU a BALNÉ

již nad

1 999

Kč
Více info na str. 718

Magnetický labyrint - Najdi a spočítej

Magnetické labyrinty

Díky magnetickému labyrintu si děti rozvíjejí motorické
dovednosti, které napomáhají k procvičování rukou
a připravují děti na výuku počítání. Magnetická
matematická hra sestává z hledání a počítání předmětů
na kartičkách. V labyrintu jsou umístěny kuličky, které
jsou zmagnetizovány a dítě přiřazuje nalezený počet
prostřednictvím dřevěného pera ukončeného kovovou částí.
Rozměr 29,5 x 35,5 x 1,8 cm (ŠxVxH).

51 E1607���������������������������������������������������������������� 950 Kč

Stoleček s labyrintem

Magnetický labyrint pro dvě děti, který je zabaví
na delší dobu. Pomocí hůlek s magnetem děti
provádějí kovové kuličky přes uličky labyrintu až
do cíle. Hra procvičuje trpělivost a koordinaci.
Rozměr: 40 x 28 x 17 cm.

18 L3355�������������������������������������������1 060 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Magnetické labyrinty
Magnetický labyrint ve formě atraktivní hračky připravuje děti na psaní a počítání,
rozvíjí jejich koordinaci očí a rukou a hlavně zdokonaluje jejich koncentraci.
Výhodou labyrintu je, že jsou vyrobené z vysoce kvalitního dřeva a jsou pokryté plexisklem, což zabraňuje, aby
se jakékoliv části labyrintu poztrácely. V labyrintu jsou umístěné barevné kuličky, které jsou zmagnetizované
a dítě je provádí labyrintem prostřednictvím dřevěného pera, které je ukončené kovovou částí.
Magnetický labyrint - Bonbóny

Magnetický labyrint je výbornou pomůckou na podporu
motorických dovedností každého dítěte. Kromě toho zábavnou
formou naučí základní matematické počty. Kuličky jsou
zmagnetizovany a pero je ukončeno kovovou částí. Dřevěná
deska je pokryta bezpečným plexisklem. Hra obsahuje
10 oboustranných kartiček s počtem bonbónů. Úkolem dítěte je
přiřadit kuličky do labyrintu podle kartičky.
Rozměr: 35,5 x 23,5 x 1,5 cm.

Magnetické labyrinty

51 E1308����������������������������������������������������������������������965 Kč

Magnetický labyrint ZOO
Cílem hry je převést kuličky přes různé
labyrinty. Přitom si děti trénují jemnou
motoriku, trpělivost a soustředění.
Průměr: 23 cm.

15 58716����������������������������������469 Kč

Magnetický
labyrint ��������������������������� 425 Kč
Cílem hry je provést kuličky přes
různé labyrinty. Hra trénuje jemnou
motoriku, trpělivost a soustředění.
Rozměr: 21 x 21 cm.
A
B

15 53817 - Vesmír
15 53818 - Ostrov
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DIDAKTIKA

Magnetický labyrint

Magnetický labyrint pro 1 - 2 hráče. Hráči se snaží dostat
kuličku do cíle co nejdříve. Hra trénuje jemnou motoriku,
trpělivost a koncentraci.

03 A3026 - červený (37 x 37 x 2,4 cm)����������� 1 820 Kč
03 A3027 - natural (37,5 x 37,5 x 3,3 cm)����� 1 820 Kč

Magnetická mandala

Magnetický labyrint se vzorem mandaly pro 1 - 2 hráče.
Hráči se snaží dostat kuličku do cíle co nejdříve. Hra
trénuje jemnou motoriku, trpělivost a koncentraci.

Magnetické labyrinty

03 A3030 - modrá (37,5 x 37,5 x 2,2 cm)������� 1 820 Kč
03 A3028 - natural (37,5 x 37,5 x 2,6 cm������� 1 820 Kč

Magnetický manipulační labyrint

Díky tomuto velkému magnetickému labyrintu si děti procvičují motorické
a grafomotorické zručnosti, které napomáhají k procvičování rukou a připravují
děti na výuku psaní. Procházení labyrintem pomoci magnetického pera se rozvíjí
prostorová orientace. Při práci s oběma pery najednou se dítě naučí rozvíjet
periferní vidění a pochopí úlohu pravé a levé strany. Aby se zabránilo ztrátě
kuličky je labyrint opatřen průhledným plastovým sklem.
Součástí jsou dvě magnetická pera. Rozměr: 40 x 40 cm.

50 A3058��������������������������������������������������������������������������������������������� 1 640 Kč

Magnetický labyrint ZOO
Rozměr: 39,5 x 33,5 x 1,5 cm
Obsahuje 14 kuliček v 2 barvách
a dve dřevěné pera.

23 E1706�������������������������1 100 Kč

SLEVA
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Sestavy na cvičení kreslení

DIDAKTIKA

Pracovní desky ze dřeva
s vyřezanými vzory představují cestičky různými stupni
náročnosti. V každé dráze je upevněná ručka,
která ulehčuje vedení ruky dítěte
v požadovaném směru.
Vynikající pomůcka při
procvičování zrakově-pohybové koordinace,
svalového napětí a při rehabilitačních cvičeních.

Sestava na cvičení
kreslení 1

Tři pracovní desky: žlutá, zelená
a oranžová, každá s jiným vzorem.
Rozměr: 35 x 14,8 x 5 cm.

Grafomotorické labyrinty

50 A3040��������������������� 830 Kč

Nástěnný labyrint
Barvička ���������������������������1 150 Kč
Každá pastelka procvičuje jiný pohyb.
Rozměr: 26 x 70 cm (Š x V).

66 00430 - červená
66 00431 - oranžová
66 00432 - zelená
66 00433 - modrá
66 00434 - žlutá

Sestava na cvičení kreslení 2

Tři pracovní desky: fialová, tmavě modrá
a červená, každá s jiným motivem.
Rozměr: 35 x 14,8 x 5 cm.

50 A3041�������������������������������������� 830 Kč
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Oboustranné grafomotorické labyrinty

Grafomotorické labyrinty

DIDAKTIKA

Labyrinty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní laminované MDF desky, která svými
vlastnostmi nahrazuje masivní dřevo. Slouží jako pomůcka na rozvíjení
grafomotorických dovednosti a zrakově-pohybové koordinace.
Pravidelné cvičení vytvářejí návyk správného držení psacích potřeb a zároveň
slouží ke zlepšení soustředění a pozornosti.

Grafomotorický labyrint������� 395 Kč
Rozměr: 35 x 14 cm.
A
B
C
D
E
F
G
H

66 11010 - Labyrint 1
66 11020 - Labyrint 2
66 11030 - Labyrint 3
66 11040 - Labyrint 4
66 11050 - Labyrint 5
66 11060 - Labyrint 6
66 11070 - Labyrint 7
66 11080 - Labyrint 8

SLEVA
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Magnetický labyrint
- vzory 1
Rozměr: 35 x 15 cm.

DIDAKTIKA

50 A3056������������������1 435 Kč

Magnetický labyrint
- vzory 2
Rozměr: 35 x 15 cm.

Magnetický labyrint - Čísla

50 A3057������������������1 435 Kč

Pomoci magnetického pera přesouvejte
kovovou kuličku přes čísla. Pomůcka
k procvičení grafomotoriky a koncentrace.
Rozměr: 40 x 40 cm.

50 A3101��������������������������������1 300 Kč

Grafomotorické labyrinty

Grafomotorický labyrint
s perem �������������������������������� 355 Kč
Děti dřevěným perem prochází po
vyznačených vzorech. Procvičují si tak
motoriku a koordinaci, což je nezbytné
u začátku psaní.
Labyrinty jsou vyrobené z MDF desky.
Dřevěné péro je upevněné na šňůrce.
Rozměr: 30 x 21 cm.
A
B

50 A0895 - Vzor A
50 A0896 - Vzor B

B

Dvouruční grafomotorický
labyrint ����������������������������� 415 Kč
Děti dřevěnými pery procházejí po
vyznačených vzorech. Procvičují si tak
motoriku a koordinaci obou rukou, což
je nezbytné při začátku psaní. Labyrinty
jsou vyrobeny z MDF desky. Dřevěné pera
jsou připevněny k labyrintu šňůrkou.
Rozměr: 30 x 21 cm.

50 A3037 - Draci
50 A3038 - Hvězdy
50 A3039 - Kvítky

Magnetické počítadlo
Rozměr: 29,5 x 29,5 cm.

34 22952��������������������� 895 Kč
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Soubory - Grafomotorické tabulky
Tyto grafomotorické tabulky jsou jako zmenšená verze školních tabulí vynikající
pomůckou při prvním psaní. Na tabulkách jsou šedou barvou naznačené linie různých obrázků,
na kterých dítě píše pomocí bílých pastelek. Popsaná tabulka se dá setřít mokrým hadříkem.

DIDAKTIKA

Grafomotorické tabulky

Prezentujeme Vám soubor tabulek na procvičování
grafomotorických dovedností. Jsou rozděleny
barevně podle stupně obtížnosti, přičemž zelené
jsou nejjednodušší a červené nejsložitější. Každá
sestava obsahuje 4 plastové destičky, na které je
možné psát na sucho stíratelnými fixy.
Balení obsahuje magnety.
A
B
C

50 A3007 - sestava 1�������������������������������������� 650 Kč
50 A3009 - sestava 3�������������������������������������� 650 Kč
50 A3008 - sestava 2�������������������������������������� 750 Kč

C

Procvičování kreslení a psaní

B

Grafomotorické
cvičení

B

Balení obsahuje karty se vzory s různou
složitostí, které pomáhají dětem osvojit si
základy psaní při přecházení po vyznačené
linii. Součástí balení jsou 4 plastové složky,
30 karet se vzory, 10 stiratelných fixů.
Rozměr: 21 x 30 cm.

Stíratelné tabulky
na psaní������������������������������������� 715 Kč
Balení obsahuje 26 karet s různými úkoly
k základní výuce psaní a 8 barevných na
sucho stíratelných pastelek

50 G0005��������������������������������� 1 120 Kč
A
B

64 84635 - Písmena
64 84634 - Tvary

Stíratelné puzzle části

Sada obsahuje 52 prázdných puzzle části,
na které je možné psát čísla, písmena nebo
kreslit na sucho stíratelnými fixy.

64 84639�������������������������������������585 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Grafomotorické karty

Karty jsou vynikající pomůckou při nácviku
psaní. Děti si při nich přecvičí ruce a osvojí si
správné návyky při obkreslování různých tvarů
- čar, obloučků, spirál... Balení obsahuje 30 karet
rozdělených do 5 sérií. Rozměr karet: 30 x 20,5 cm.

76 42217���������������������������������������������������� 815 Kč

Stíratelné průhledné tabulky

Procvičování kreslení a psaní

Perfektní pomůcka pro učitelé k různorodým úkolům.
Objevte efektivitu práce bez zbytečného plýtvání papírů
a tabulek. Tyto plastové obaly na sucho stíratelné poslouží
stále znovu a znovu. Rozdejte dětem různé úkoly na
papírech, které si vloží do vnitra stíratelných tabulek. Na
ně vyplní úkol a odevzdají. Po vyhodnocení tabulku můžete
smazat a použít na jinou předlohovou úlohu k řešení. Takto
není potřebné dělat nespočetné množství kopií papírových
předloh pro každé dítě - stačí pouze pár pro všechny.
Balení obsahuje 10 průhledných na sucho stíratelných
tabulek v 5-ti barevných rámech.
Rozměr tabulky: 22 x 32 cm.

84 59040��������������������������������������������������������������� 699 Kč

Učíme se psát
- Malá psaná abeceda

Sada obsahuje 54 karet z odolného
tvrdého papíru, na kterých jsou
znázorněny písmena. Každé písmeno
obsahuje šipky, podle kterých se děti
naučí, jak jej správně napsat. Taky se
naučí písmena pojmenovat.
Karty jsou spojené plastovým
kroužkem.
Průměr karet: 10 cm.

76 75095���������������������������� 595 Kč

Učíme se psát
- Velká tiskací abeceda

Sada obsahuje 54 karet z odolného
tvrdého papíru, na kterých jsou
znázorněny písmena. Každé písmeno
obsahuje šipky, podle kterých se děti
naučí, jak jej správně napsat.
Taky se naučí písmena pojmenovat.
Karty jsou spojené plastovým
kroužkem.
Rozměr karet: 10 x 10 cm.

76 79096���������������������������� 595 Kč

Učíme se psát - Číslice

Sada obsahuje 11 karet z odolného
tvrdého papíru, na kterých jsou
znázorněny číslice. Každá číslice
obsahuje šípky, podle kterých se děti
naučí, jak jí správně napsat. Taky se
naučí číslice pojmenovat a pochopí
číselnou řadu. Karty jsou spojené
plastovým kroužkem.
Rozměr karet: 10 x 7,5 cm.

76 42260���������������������������� 595 Kč
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DIDAKTIKA

Soubor grafomotorických
tabulek 4

Soubor grafomotorických tabulek 3

Tento soubor obsahuje jednodušší vzory. Součástí souboru
je 6 tabulek s předtištěnými vzory na obou stranách
tabulky. Akvarelové tužky se objednávají samostatně 38 85074. Rozměr tabulek: 36 x 30 cm.

Tento soubor obsahuje komplikovanější
vzory. Součásti souboru je 6 tabulek s předtištěnými vzory na obou stranách
tabulky. Akvarelové tužky se objednávají
samostatně - 38 85074.
Rozměr tabulek: 30 x 25 cm.

38 85555������������������������������������������������������������� 690 Kč

Procvičování kreslení a psaní

38 85556�����������������������������������������550 Kč

Tabulka na psaní

Akvarelové tužky
12 kusů.

Tabulka má po okrajích znázorněná písmena
malé i velké abecedy a číslice. Obsah: tabulka,
3 ks bílé křídy, 1 ks houby.
Rozměr: 30 x 22 x 0,5 cm.

15 58950������������������������������������1 350 Kč

38 85074���������������������������� 215 Kč

Krabice na pískové
písmena

Rozměr: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

38 89394�������������������310 Kč

Písková
písmena�����������������������������1 380 Kč

Magnetická písmena

Magnetická číslice

100 magnetických písmen
od A po Z. Rozměr: 7 x 7 cm.

32 magnetických čísel od 0 do 31.
Rozměr: 7 x 7 cm..

76 42826������������������������890 Kč

76 42825������������������������480 Kč

SLEVA
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Sada je výbornou pomůckou pro výuku
psaní. Děti se učí abecedu pomocí různých
smyslů: nejdříve poslouchají jak různá
písmena zní, potom vidí jak vypadají
a nakonec prsty cítí, jakým způsobem
se píší. Obsah: 26 písmen s pískovým
povrchem na tvrdé podložce (16 x 13 cm).
A
B

38 85765 - malá abeceda
38 85764 - veľká abeceda
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DIDAKTIKA

Dřevěné stavební kostky
Balení obsahuje 100 dřevěných
kostek různých tvarů a barev.
Velikost největší kostky: 5 cm.

Dřevěné kostky

Plátěný pytlík obsahuje 100 ks
dřevěných stavebních kostek.
Rozměr: 9 x 3 x 1 cm.

15 58669���������������������������569 Kč

18 A7073���������������������������� 789 Kč

Stavební kostky

3,5 cm

Dřevěné kostky, 50 ks

Stavební kostky
dřevěný hrad 1

50 stavebních kostek v bavlněném
sáčku. Výška válce: 5 cm.

15 58575������������������������� 355 Kč

Balení obsahuje 145 kostek různých
tvarů. Vyrobené z masivního dřeva.

15 58984�������������������������1 300 Kč

Dřevěné kostky, 76 ks
Dřevěné kostky různých barev v
praktickém kyblíku.
Rozměr kvádru: 5 x 2,5 x 2,5 cm.

15 58687��������������������������� 459 Kč

Kostky s písmenky a čísly
v pastelových barvách

Sada 60 dřevěných kostek v pastelových barvách. Kostky
můžou sloužit jako didaktická pomůcka při výuce čísel
a písmen. Rozměr: 3 cm.

52 91842������������������������������������������������������������455 Kč
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DIDAKTIKA

Barevný vláček

Dřevěná skládačka ve tvaru vláčku, která
procvičí jemnou motoriku a logické uvažování.
Balení obsahuje 17 dílků.
Rozměr: 35 x 9 cm.

52 91122�������������������������������������������� 360 Kč

Sada magnetických kostek

Postavte si autíčka, zvířátka a jiné předměty.
Snadno spojitelné, barevné kostky podporují
rozvoj fantazie, prostorového vnímání a jemné
motoriky. Balení obsahuje 68 magnetických,
dřevěných dílků.
Hrana kostky: 3 cm.

Stavební kostky

76 33303���������������������������������������3 290 Kč

Stavební kostky barevný hrad
Balení obsahuje 57 kostek různých tvarů
a barev. Vyrobené z masivního dřeva.

15 58964����������������������������������� 490 Kč

Stavební kostky - noc Orientu

Stavební kostky, poznávání tvarů a barev
jsou dodávané v dřevěné krabičce.
Balení obsahuje 42 kostek.

15 58644�������������������������������������� 490 Kč

Vláček s kostkami
na vkládání
Dřevěný vláček s 15 dřevěnými kostkami.
Rozměr: 36,5 x 7,2 x 9,1 cm.

15 55881�������������������������������� 605 Kč

Barevné kostky - Farma

Usměvavé motivy ve tvaru farmy.
Balení obsahuje 48 kostek.
Rozměr balení: 30 x 30 cm.

15 58659��������������������� 240 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Měkké
molitanové kostky
imitující dřevo
1M 21268

Pěnové kostky „dřevo“

Stavební kostky

Kostky jsou vyrobené z měkkého a netoxického
molitanu, který dokonale imituje dřevo. Velké
a lehké prvky nejsou hrozbou pro děti ani když
se hra na stavění změní na bláznivé házení
kostkami po sobě. Kostky jsou určené dětem
starším 2 let.
Výška stavebního dílku je 4 cm.
1M 21268 - 68 ks������������������������������2 350 Kč

Pěnové stavební kostky, 80 ks

Lehké pěnové kostky jsou vhodné i pro menší děti.
Díky použitému materiálu jsou bezpečné a nehrozí
žádný úraz. Jsou ideální na stavění domečků, věží,
ale také pro hru v bazénu - po namočení se snadno
drží na hladkém povrchu - sklo, obklad...
Balení obsahuje 80 kostek.
Rozměr kostky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.

25 16076 - barevné������������������������������1 390 Kč
25 16071 - přírodní������������������������������1 390 Kč

Dřevěné kostky, 30 ks
Stavební kostky v přírodních odstínech.
Rozměr kostky: 3 x 3 x 3 cm.

15 58537��������������������������������469 Kč
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Kde co patří?

Balení obsahuje 5 dílů.
Rozměr kostky: 16,5 x 16,5 cm.

DIDAKTIKA

15 58566��������������������480 Kč

Vkládačka - Tvary
Obsahuje dřevěný vkládací vozík
a 4 barevné tvary. Rozměr: 20 x 14 x 11 cm.

15 58718�������������������������������������485 Kč

Úkolem dítěte je najít správný tvar
a barevně ho přiřadit do příslušného otvoru.
Vkládačky můžete i kutálet a pohyb kostek
způsobí zvuk. Balení obsahuje 14 ks.
Rozměr balení: 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.

Barevné věže

Vlož správný tvar & kutálej

Dřevěné kostky s vozíkem
Obsahuje 20 barevných kostek
různých tvarů.
Rozměr: 17 x 15 x 6,5 cm.

1H 19041�������������������������������������������� 680 Kč

15 58719��������������������������485 Kč

Magnetická věž - Klaun

Barevné kruhy se k sobě připojují
pomocí zabudovaných magnetů.

15 58928������������������������������460 Kč

Magnetická pyramida

Krásna dřevěná barevná pyramida, kde
jednotlivé části se k sobě spojují magnetem.
Kromě sestavení pyramidy se části dají
použít i pro jiné hry.
Rozměr postavené pyramidy: 13 x 17 cm.

52 90674�������������������������������������409 Kč

Logická hra s kolíčky

Pyramida Sova

Skládání dřevěných barevných dílků podporuje
rozvoj koordinace a jemné motoriky. Dohromady
obsahuje 24 dílků.
Rozměr: 16,5 x 15 x 6 cm.

51 C3708������������������������������������������������ 440 Kč

SLEVA

Hra, u které si děti procvičí motoriku a logické myšlení. Jednotlivé
kotouče je nutné ve správném pořadí nasadit na barevné kolíky.
Pomůckou a nápovědou jsou barevné otvory na kotoučích a jejich
počet. Kotouče jsou vyrobené z dřevotřísky o tloušťce 1 cm.
Rozměr: průměr 13 cm, výška 10 cm.

18 03386����������������������������������������������������������������������������� 865 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Základ tvoří 4 puzzle části s kolíčky. Barevné tvary je možné umístit
pouze na příslušné kolíčky. Děti se učí třídit barvy a tvary. Tato hra
rozvíjí i schopnost řešit problémy, úkoly a v neposlední řadě přispívá
k rozvoji jemné motoriky. Rozměr: 20 x 20 x 13 cm.

23 E0411�������������������������������������������������������������������������������������530 Kč

Barevné věže

DIDAKTIKA

Kreativní třídící puzzle

Věž květinek

2 tvary v 9 různých barvách. Hra nabízí
nekonečné množství umísťování a třídění dílů
na příslušné kolíčky. Prospívá k rozvoji jemné
motoriky. Balení obsahuje 18 dílů a podstavec.
Rozměr: 35,5 x 22,5 x 38,5 cm.

23 E0406���������������������������������������������� 505 Kč

Trikolóra
Balení obsahuje 6 oboustranných karet (12 x 12 cm),
stojan na karty, základnu (14 cm), 1 kleště
a 9 dřevěných válečků (ø 3 cm).

76 45140������������������������������������������������������755 Kč

Barvy a tvary
Obsahuje 69 dílů.
Rozměr: 12 x 12 x 2,8 cm.

15 58480������������������������499 Kč
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Barevný kruh

Hra, při které si děti procvičují jemnou motoriku
a rozeznávání barev a tvarů. Jejich úkolem
je správně umístit jednotlivé barevné díly na
kruhovou desku.
Rozměr: průměr 25 cm, výška 2,2 cm.

6 cm

24,5 cm

DIDAKTIKA

18 L6575�������������������������������������������� 625 Kč

Čtverce a kolíčky

Dřevěné čtverce s různými otvory
uprostřed, které musí děti uložit na
správný dřevěný kolíček podle jeho
profilu.
Rozměr: 24,5 x 6 cm.

Třídění tvarů a barev

Pestrobarevné tvary různých rozměrů obsahují
tolik otvorů, kolik kolíku se nachází na
podstavci. To napomáhá dětem procvičovat si
poznatky o tvarech, barvách a základech počtů.
Rozměr podstavce: 35 x 7,5 cm.

15 58927��������������������������������������������� 430 Kč

Barevné věže

15 WM034 ������������������������ 330 Kč

Skládačka
- Barvy a tvary�������������������� 249 Kč
Dřevěná skládačka obsahuje 12 dílů na
třídění v různých barvách.
Rozměr: 18 x 6 x 6 cm.

15 58465 - modrá
15 58466 - růžová

Barevné oblouky

Didaktická hra k procvičení jemné motoriky
a rozeznávání barev a velikosti.
Rozměr: 25,5 x 5 x 13 cm.

18 A6969��������������������������������������770 Kč

Duhové oblouky

Dřevěná pestrobarevná hračka na procvičování jemné
motoriky, vnímání tvarů a barev. Jednotlivé barevné
části jsou voděodolné. Rozměr: 16 x 9 x 3 cm.

18 10585��������������������������������������������������������� 310 Kč

Barevné cihličky

Stavebnice obsahuje 200 dílů různých barev. Děti z nich
mohou skládat různé jednoduché, ale také složité
konstrukce a stavby dle vlastní fantazie. Při skládání si
děti procvičují motoriku, trpělivost a kreativitu. Změna
rozměru jednoho dílku:
- původní rozměr: 12 x 2,5 cm
- nový rozměr: 10 x 1,8 cm

52 90808���������������������������������������������������������� 360 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Manipulační věž - Duha
Věž obsahuje 6 kostek z filcu, které lze
vložit do sebe pro snadnější uskladnění.
Výška věže: 62 cm.

15 58676������������������������������ 575 Kč

ABC věž

Dřevěné kostky s otvory, do kterých musí být vloženy
správně tvary, zároveň na každé kostce jsou barevná
čísla, která mají být vyskládaná ve správném pořadí.
Děti se seznámí s tvary, barvami, číslicemi a procvičí
si jemnou motoriku.
Rozměr: 12 x 12 x 36 cm.

Barevné věže

18 10627����������������������������������������������������� 535 Kč

Věž z kostek - Afrika

Dřevěná věž - farma

Věž obsahuje 6 kostek různých velikostí. Po
ukončení hry se dají poskládat do sebe.
Rozměr největší kostky: 14 x 14 x 14 cm.
Výška poskládané věže: 57,5 cm.

Věž z 6 kostek.
Rozměr největší kostky: 14 x 14 x 14 cm.
Výška věže: 57,5 cm.

15 58481������������������������������������469 Kč

15 58554�������������������������������������485 Kč

Dřevěná věž - Abeceda

Věž tvořená z 10 kostek z pevného
kartonu. Při hraní s nima se dítě učí
rozpoznávat písmenka a barvy.
Rozměr největší kostky:
15 x 15 x 15 cm.

1H 12782����������������������������� 545 Kč

Postav si věž - Zvířátka na žebříku

Zábavné a barevné kostky jsou vyrobené z kvalitního kartónu.
Můžeme je stavět jeden na druhý a postavit tak věž. Každá
kostka má jiný rozměr a jiné obrázky. Tyto produkty jsou
výbornou pomůckou při porovnávání velikostí, stavební
zručnosti, ale hlavně při různých jazykových cvičeních.
Balení obsahuje 10 kostek, přičemž nejmenší má rozměr
3,5 x 3,5 x 3,5 cm a největší 13,5 x 13,5 x 13,5 cm.
Výška sestavené věže: 86 cm.

51 G0853������������������������������������������������������������������ 575 Kč
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15 56929������������������������������������������������� 680 Kč

Žebříková stavebnice

Poskládejte z barevných žebříků
co nejvyšší věž.
Balení obsahuje 21 ks.
Délka žebříku: 18 cm.

15 56877��������������������� 375 Kč

DIDAKTIKA

Poskládejte z barevných židliček co nejvyšší věž.
Balení obsahuje 24 ks.
Výška židličky: 7 cm.

Rovnovážná skládačka
- Tučňáci
Obsahuje 18 tučňáků.
Rozměr: 4 x 1,5 x 4,2 cm.

15 58683������������������������������������395 Kč

Rovnovážné hry a věže

Židličková stavebnice

Balancující houpačka

Zajímavá hra, která procvičuje jemnou
motoriku, koordinaci a trpělivost. Děti postupně
umísťují na houpačku rozličné tvary tak, aby
nespadly a houpačka zůstala v rovnovážné
poloze. Rozměr: 18 x 10 x 15 cm.

18 L3360�������������������������������������������� 340 Kč

Balanční houpačka
Ukládejte na houpačku postupně kostky
tak, aby se nepřevážila.
Rozměr: 28 x 6,5 x 14 cm.

15 58762������������������������������������469 Kč

Balancující věž tvarů
Balanční věž
Vytvořte z kostek věž tak, aby nespadla.
Součástí hry je také hrací kostka, podle níž
můžete ukládat jednotlivé kostky.
Obsahuje 36 dílů. Průměr: 8 cm.

15 56795������������������������������������300 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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8 dřevěných tvarů procvičujících trpělivost
a motorické schopnosti. Barevná kostka ukáže,
kterou kostku je třeba postavit jako následující.
Pozor! Věž nesmí spadnout!
Průměr největšího dílu je 6 cm.
Baleno v textilním sáčku.

15 HS129�������������������������������������������101 Kč
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Balanční stěna

DIDAKTIKA

Kolik cihel vytáhnete, než se stěna
zřítí? Děti se pomoci hry naučí
o statice, rovnováze a výstavbě,
přičemž si procvičí jemnou motoriku
a koncentraci.
Rozměr: 25 x 7,5 x 17 cm.

18 04746���������������������������� 590 Kč

Balanční hra

Ukládejte drátky s různým zakřivením
na háček tak, aby se udržely co nejdéle.
Napínavá hra na procvičení motoriky
a logického myšlení.
Průměr balení: 11 cm, výška 28,5 cm.

Rovnovážné hry a věže

1H 14276����������������������������������� 610 Kč

Duhová věž
Balení obsahuje 48 barevných dřevěných
kostek, které je třeba poskládat a rozebrat
aniž by věž spadla. Obsahuje 48 kostek.
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 24 cm.

15 56820����������������������������������� 330 Kč

Věž II

Obsahuje 51 dřevěných kousků
Rozměry věže: 7,5 x 25,5 cm.

15 HS530��������������������� 285 Kč

Barevná věž

Zajímavá a napínavá hra - komu jako
prvnímu spadne celá věž? Úkolem dětí je
vytáhnout jednotlivé dílky z věže tak, aby věž
nespadla. Barvu dílku, který má být vytažený
určuje kostka. Hra procvičuje logické
myšlení, motoriku a trpělivost.
Balení obsahuje 54 dílků.
Rozměr sestavené věže: 7,5 x 7,5 x 25 cm.

52 10210��������������������������������������� 335 Kč

Vež z kostek

Balení obsahuje 45 barevných
dřevěných kostek, které je nutné
poskládat a rozebrat, aniž by věž
spadla.
Rozměr věže: 5 x 5 x 15 cm.

15 HS973������������������������� 130 Kč
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Rovnovážní krokodýl

DIDAKTIKA

Hůlky a kolečka musí být umístěné na
krokodýla s velkou trpělivosti a pevnou
rukou, aby nespadli. Podle toho, co padne
na kostce, hráč, který je na řadě musí na
krokodýla položit hůlku nebo kolečko.
Rozměr krokodýla: 13 x 11 x 2,5 cm.

Rovnovážní hra Noemova Archa

Balanční kočka

Hra na procvičení trpělivosti a koordinace.
Ukládejte dvojice zvířátek na loď tak, aby ani
jedno nespadlo. Pořadí zvířátek určí kostka.
Rozměr: 19 x 18 cm.

Ukládejte dřevěná klubíčka na kočku tak,
aby ani jedno nespadlo. Hra k procvičení
koncentrace a jemné motoriky. To, které
klubíčko máte uložit vám určí kostka.
Rozměr: 19 x 3 x 9 cm.

Rovnovážný delfín

18 A2490������������������������������������������ 500 Kč

18 07783����������������������������������� 535 Kč

15 56901�������������������������������������420 Kč

Rovnovážné hry a věže

15 56966�������������������������������������365 Kč

Hra na procvičení trpělivosti a koordinace.
Ukládejte barevné kroužky na delfína tak,
aby ani jeden nespadl. Obsah balení:
18 dílů. Rozměr: 17 x 12 cm.

Včelí úl - balanční hra

Ukládejte jednotlivé části úlu tak, aby ani
jeden nespadl. Dřevěná hra na procvičení
koncentrace a jemné motoriky.
Rozměr: 21 x 7 x 20 cm.

18 10464�������������������������������������585 Kč

Balanční měsíček
Poskládejte na měsíček dřevěné válečky tak,
aby nepopadaly. Na zpestření můžete použít
i kostku s barvami a ukládat válečky podle
barvy, která padne na kostce.
Obsahuje 20 dílů.
Rozměr: 14,2 x 7 cm.

Rovnovážná houpačka - Ještěrka

15 56711���������������������������������������� 235 Kč

Balení obsahuje houpačku (2 díly), 18 ještěrek
v 6 barvách a hrací kostku.
Rozměr balení: 31,5 x 22,5 x 4 cm.

10 22900�����������������������������������������695 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA
Kostky pro nejmenší - Farma

V krabičce jsou 4 kostky, ze kterých se dá
sestavit 6 obrázků se zvířátky na farmě.
Rozměr: 12 x 12 cm.
Velikost kostky: 5 x 5 x 5 cm.

52 90922�������������������������������������175 Kč

Obrázkové kostky

Obsahuje 6 obrázků.
Rozměr kostky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.

Obrázkové kostky

15 57607 - Zvířátka z farmy (9 kostek)�������������� 185 Kč
15 57542 - Pohádkové (9 kostek)�������������������������� 185 Kč
15 57839 - Život na farmě (12 kostek)���������������� 250 Kč
15 57710 - Lesní zvířátka (12 kostek) ���������������� 250 Kč

Kostky pro nejmenší - Safari

V krabičce jsou 4 kostky, ze kterých se dá
sestavit 6 obrázků se zvířátky na Safari.
Rozměr: 12 x 12 cm.
Velikost kostky: 5 x 5 x 5 cm.

52 90921�������������������������������������175 Kč

Obrázkové kostky - Zvířátka
Obsahuje 5 dřevěných kostek, ze kterých
můžete vyskládat obrázek různými
způsoby.
Rozměr: 15 x 8 x 4 cm.

15 57686����������������������������������� 225 Kč

Obrázkové kostky, 2 ks
Dřevěné kostky pro nejmenší.
Rozměr: 5 x 5 x 5 cm.

15 57725��������������������������������������90 Kč
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DIDAKTIKA

Obrázkové kostky - Farma

Obrázkové kostky - Džungle

Balení obsahuje 12 kostek, ze kterých lze
poskládat 6 obrázků zvířátek.
Rozměr: 13,5 x 13,5 x 4,5 cm.

23 E1619����������������������������������� 465 Kč

Balení obsahuje 12 kostek, ze kterých lze
poskládat 6 obrázků zvířátek.
Rozměr: 13,5 x 13,5 x 4,5 cm.

23 E1618����������������������������������� 465 Kč

Provlékačka, navlékačka

Obrázkové kostky / Provlékání

Provlékaní šňůrky přes prostorové tělesa nebo ploché objekty nabízí vynikající cvičení,
které rozvíjí přesnost pohybu ruky, zápěstí a prstů.
Při manipulaci se šňůrkou, která je zakončená dřevěnou ručkou se děti učí správnému držení při psaní,
rozvíjí se jejich obrazotvornost, logické myšlení a schopnost koncentrovat se.
Kontakt s přírodním dřevem podporuje rozvíjení citlivosti prstů. Různá velikost dírek a ruček
určuje stupeň složitosti provlékání.

Provlékání - Zvířátka
Obsahuje 3 desky na provlékání
(12 x 6 cm) a 6 barevných tkaniček.

15 58686��������������������������� 235 Kč

Vyšívání pro nejmenší

Balení obsahuje dvě předlohy z tvrzeného
kartonu, sadu šňůrek a dřevené ozdoby na
přišívání.

28 14212�������������������������������������� 485 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Šnůrky a dírky

Hra zdokonaluje a procvičuje jemnou
motoriku a schopnost soustředění. Vše závisí
na fantazii dítěte. Obsah balení: 4 kartičky
s obrázky, 8 různobarevných šňůrek, český
a slovenský návod.

Provlékání

44 02252����������������������������������������230 Kč

Barevné housenky

Hra podporuje rozlišování barev a tvarů, rovněž i zručnosti
a reakce dětí. Hráči hází dvěmi kostkami najednou a následně
musí najít dřevěný kousek správného tvaru a barvy. První, kdo
poskládá celou housenku, vyhrává. Balení obsahuje: 4 housenky,
42 dřevěných tvarů, 1 kostku se symboly a 1 kostku s barvami.
Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.

10 22480���������������������������������������������������������������������� 916 Kč

Provlékání - Vzory
Obsahuje 3 desky na provlékání
(12 x 6 cm) a 7 barevných tkaniček.

15 58679��������������������������� 235 Kč

Provlékání - Botasky

Děti provlékají šňůrky s pevným
ukončením přes dírky, procvičují si tak
jemnou motoriku a soustředění.
Rozměr: 30 x 22,5 x 1 cm.

Boty na šněrování

51 T6320���������������������������� 145 Kč

18 A6475������������������������������������������������� 470 Kč

Výborná pomůcka při učení dětí zavazovat si
šňúrky. Balení obsahuje 2 dřevěné boty a 2 šňúrky.
Rozměr: 15 x 9 cm.

Tréninková bota
- Vázání tkaniček

Dřevěná bota s tkaničkami, která pomůže
dětem naučit se vázat tkaničky. Výborná
pomůcka na získání potřebné dovednosti.
Rozměr: 16,5 x 10,3 x 7,1 cm.

15 58784���������������������������������������235 Kč
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Provlékačka - Vestička

Dřevěná provlékačka s velkými otvory. Při
hře dítě získává návyk správného šněrování
a vázání, procvičuje si také zrakověpohybovou koordinaci a trpělivost.
Rozměr: 21 x 21 cm.

DIDAKTIKA

50 A0413����������������������������������������� 350 Kč

Provlékačka boty

Vyrobené ze dřeva. Balení
obsahuje 3 boty o rozměru
19 x 8 cm a 3 šňůrky s délkou
130 cm. Rozměr podložky:
40 x 21 cm.

38 85495�����������������������155 Kč

Provlékací míšové

Medvídky můžeme pomocí šňůrek obléci
až 30 kusů různých oděvů. Výborná hra k
procvičování jemné motoriky dětí.
Rozměr: 14 x 22 cm.

Provlékání

18 A7891����������������������������������������� 420 Kč

Provlékání - Strom

Hrou si děti procvičí jemnou motoriku
a rozpoznávat zvířátka a objekty.
Rozměr: 23 x 3,5 x 19,5 cm.

2L 05316������������������������������500 Kč

Provlíkačka Housenka

Provlékací hra pro 1 - 4 hráče, kde vítězem je
ten, kdo má nejdelší housenku. Balení obsahuje
57 dílků.
Průměr obličeje: 3 cm.

15 56809������������������������������������������480 Kč

Převlíkačka ������������������������ 340 Kč
Převlíkačka je dodávána se 4 malými díly
se stejným motivem.
Rozměr: 22 x 16 cm.

76 33362 - Zajíček
76 33363 - Želva
76 33361 - Ježek

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Provlékanka - Chlapeček

Hra na procvičování jemné motoriky
dětí. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 18 x 22 cm.

52 90018���������������������������� 190 Kč

Provlékací lev

Výborná hra k procvičování jemné motoriky
dětí. Provlékačka je rozšířená o jednotlivé části
oblečení, které je možno lvovi obléci.
Rozměr dřevěné krabičky: 18 x 24 x 3 cm.

Provlékání

32 88102������������������������������������������ 175 Kč

Provlékanka - Holčička

Hra na procvičování jemné motoriky
dětí. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 18 x 22 cm.

52 90017���������������������������� 190 Kč

Provlékání Předměty

Balení obsahuje 8 plastových předmětů a 10
barevných tkaniček. Hra na rozvoj soustředění
a jemné motoriky. Možné použít jako šablony.
Rozměr: 17 cm.

68 45305����������������������������������������������� 260 Kč

Provlékání Dinosauři

Balení obsahuje 15 dílků, ze kterých se dají
vytvořit 4 dinosauři a 4 tkaničky. Hra na rozvoj
soustředění a jemné motoriky. Rozměr: 12 cm.

68 31798������������������������������������������������ 289 Kč
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Vkládačka - Špendlíky

DIDAKTIKA

Vyrobeno z ekologického materiálu. Vlákna: pěnový
základ je vyroben z recyklovaných materiálů, šňůrky
jsou vyrobeny z přírodní bavlny a herní dlaždice jsou
vyrobeny z lepenky. Špendlíky jsou ve třech základních
tvarech: kruh, čtverec a trojúhelník. Vynikající hra
navržena hravým způsobem na podporu pozornosti a
koncentrace. Dodává se s 1 metrem pletené bavlněné
tkaničky a 8 návrhy aktivit.
Obsah: 18 špendlíků, 1 podstavec z recyklované pěny
3 pletené bavlněné šňůrky a 8 aktivit (4 listy).

68 32156������������������������������������������������������ 650 Kč

Provlékání - Barvy a tvary
Hra využívající 3D geometrické tvary vyrobené z
nejrůznějších materiálů včetně smrkového vlákna.
Sada obsahuje čtyři 1 metrové tkaničky z přírodní bavlny
a 6 oboustranných lepenkových listů. S touto zábavnou
ekologickou soupravou se děti naučí matematické pojmy
a rozvíjejí svou jemnou motoriku.
Obsah: 36 tvarů, 4 bavlněné šňůrky a 12 aktivit (6 listů).
Rozměr geometrického tvaru: cca 2,5 cm.

Provlékací tvary ze dřeva

V dřevěné krabici se nachází soubor 7
barevných provlékacích tvarů
a 7 různobarevných šňůrek.
Rozměry krabice: 16 x 20 x 4,5 cm.
Délka šňůrky: 130 cm.
Rozměry tvarů: do 13 x 10 cm.

38 85494��������������������������� 310 Kč

Provlékání

68 32157���������������������������������������������������������������� 455 Kč

Zvířátka na provlékání

Soubor obsahuje 9 provlékacích zvířátek:
3 medvědy, 3 psy, 3 kačeny a šňůrky ve
3 barvách. Výborné pro rozlišení barev
a procvičování jemné motoriky.
Rozměr: do 15 x 19 cm.

38 35681����������������������������������� 350 Kč

Navlékací knoflíky

Didaktická pomůcka pro spojování, třídění a na poznávání čísel
a barev. Barevné knoflíky děti třídí a navlékají podle barvy, nebo podle
počtu děr. Na každém knoflíku je jedna až pět děr, hodnota čísla je
vyjádřena i pomocí braillova písma. Balení obsahuje: sadu předloh pracovní karty, 140 knoflíků s průměrem 4 cm
a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.

68 31715��������������������������������������������������������������������������������660 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Navlékací figurky

DIDAKTIKA

Didaktická pomůcka pro úvodní rozpoznávání
a třídění tvarů a barev. 8 různých figur - tvarů
v různých barvách. Figurky děti třídí, navlékají
podle barvy nebo tvaru. Vhodné na spojování
a třídění. V balení je sada 12 předloh - pracovní
karty, 80 figurek a 10 ks 1 m dlouhých tkaniček.

68 31767��������������������������������������������������480 Kč

Provlékání - Čísla a karty

Didaktická pomůcka pro rozeznávání čísel a písmen,
přičemž se procvičuje jemná motorika. Balení obsahuje
10 čísel (0 - 9), 27 písmen velké abecedy, 10 barevných
šňůrek k provlékání a 2 brožury s úkoly. Vše je zabalené
v praktickém kufříku. Výška: 7 cm.

Provlékání

68 31867�������������������������������������������������������� 419 Kč

Provlékačky - Čísla

Didaktická pomůcka na rozeznávání čísel, přičemž
se procvičuje jemná motorika. Balení obsahuje
40 čísel a 20 barevných tkaniček na provlékání.
Rozměr čísla: 7 cm.

68 95268���������������������������������������������������380 Kč

Super velké knoflíky

Perfektní velikost pro malé dětské ručky.
Je velmi jednoduché je provlékat.
Obsahuje 8 základních tvarů v pestrých
barvách. Velikost knoflíků je cca 5 x 5 cm.
Balení obsahuje 30 kusů.

84 A2143������������������������������������������ 175 Kč

Knoflíky různých
tvarů a barev
500 g.

07 70913�������������� 205 Kč
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SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

DIDAKTIKA

Knoflíky - tvary

Knoflíky lze použít k počítání, barevnému
rozlišování a výtvarní výchovu. Můžou
se využít k navlékání na šňúrky, lepení,
přišívání a k jiným kreativním účelům.
Balení obsahuje 454 g.
Rozměr: cca 4 x 3,5 cm.

84 20100����������������������������������� 300 Kč

Velké barevné tvary na navlékání slouží
jako pomůcka na procvičování jemné
motoriky a rozeznávání barev. Děti si
mohou navlékat vzory podle vlastní
fantazie, nebo podle přiložených předloh.
Balení obsahuje 100 ks tvarů (2,5 cm)
a 10 ks šňůrek (1 m).

68 31752����������������������������������� 855 Kč

Provlékání

Maxi tvary k navlékání

25 mm

Dřevěné korálky na navlékání - velké
Dřevěné korálky 14 tvarů v 8 barvách. Plastový
box obsahuje 90 dřevěných korálků na navlékání, 6
tkaniček a návod. Materiál: plast, buk.
Rozměr: 20,5 x 14,5 x 20,5 cm.

1I 42518 ��������������������������������������������������� 3 520 Kč

Korálky s velkými dírkami

Plastový kbelík s krytem ukrývá 1200 ks korálků
v různých barvách s velkou dírkou uprostřed,
což usnadňuje jejich navlékání.

Diamantové korálky

07 P5991�������������������������������������������� 260 Kč

07 24715��������������������������������������������185 Kč

SLEVA

1000 ks plastových korálků na navlékání, různé
barvy. Rozměr: Ø 8 mm.

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Karty ke Knoflíkům na navlékání

Sada obsahuje 24 karet s návody na navlékání
s různým stupněm obtížnosti . Karty jsou zabalené
v kartonové krabici. Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.

Knoflíky na navlékání

50 W4025����������������������������������������������290 Kč

50 A4025������������������������������� 545 Kč

Velké provlékací knoflíky

60 ks knoflíků různé barvy a tvarů.

V plastovém kyblíku je 28 velkých
pestrobarevných plastových knoflíků
a 27 šňůrek. Děti si mohou procvičovat
třídění, rozlišování barev, počítání,
seřazování a provlékání.

38 85052������������������������������������ 505 Kč

Velký mix korálků

V plastovém kyblíku je 650 korálků (2 cm)
různých barev a tvarů a 6 šňůrek.
Velikost korálků je od 10 - 16 mm.

Provlékání

38 50550�����������������������������������700 Kč

Kyblík korálků

245 kusů korálků o průměru 23 mm.
Pět jasných barev a až 7 různých tvarů:
kulička, kroužek, kostka, váleček,
kužel, diamant, oliva a kromě toho 8 m
šňůrky.

36 17200������������������������������979 Kč

Barevné dřevěné korálky

Balení obsahuje 90 korálků v různých
barvách a tvarech a 5 šňůrek na navlékání.
Průměr: 3 cm.

50 A0538���������������������������������������� 710 Kč

Maxi kuličky na navlékání

Velké barevné kuličky na navlékání slouží jako
pomůcka na procvičování jemné motoriky
a rozeznávání barev. Děti si mohou navlékat vzory
podle vlastní fantazie, nebo podle přiložených
předloh. Balení obsahuje 100 ks kuliček (průměr
2,5 cm) a 10 ks šňůrek (1 m).

68 31737������������������������������������������������� 650 Kč

25 mm
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DIDAKTIKA

Korálky - Na farmě

Balení obsahuje cca 90 plastových korálků
v různých barvách a tvarech obyvatel farmy.
Korálky lze postavit na hranu, kdy samostatně
stojí.

Velký korálkový mix

Balení obsahuje více než 10 000 ks plastových
korálků přehledně uspořádaných do jednotlivých
přihrádek. Mix různých tvarů a barev.

51 A1667������������������������������������������ 660 Kč

38 81685���������������������������������������������� 505 Kč

Dřevěné korálky - Velká safda

Balení obsahuje dřevěné korálky k navlékání
v různých tvarech a velikostech a 8 barevných
šňůrek - dohromady víc než 220 dílů.
Vše je uloženo v dřevěné krabici.
Rozměr: 28 x 30 x 2,5 cm.

Provlékání

1H 14169������������������������������������������ 630 Kč

Dřevěné korálky - Srdíčková sada
Balení obsahuje dřevěné korálky k navlékání
v různých tvarech a velikostech a 5 barevných
šňůrek - dohromady víc než 120 dílů.
Vše je uloženo v dřevěné krabici.
Rozměr: 25 x 18 x 2,5 cm.

1H 14175������������������������������������������ 380 Kč

Trubičky na navlékaní
Řetěz se zvířátky

Balení obsahuje cca 113 g plastových
komponentů, ze kterých lze vytvořit
barevnou řetěz.

51 A1570������������������������������� 325 Kč

SLEVA

Tyto duté slámky/trubičky jsou vhodné i pro
ty nejmenší děti. Pomáhají při procvičování
jemné motoriky prostřednictvím navlékání
na šňůrky, nebo umělé nitě. Každá trubička je
velká přibližně 2,5 cm.
Balení obsahuje 218 kusů.

84 A2152����������������������������������������� 200 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Korálky různých tvarů

Módní korálky různých tvarů nabízí nekonečné
možnosti navlékání a vytváření různých
výtvarných děl. Každý korálek je v průměrů
velký 1,5 x 1,5 cm. 113 gramové balení.
Balení obsahuje přibližně 230 kusů.

84 A2183��������������������������������������������215 Kč
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DIDAKTIKA

Barevné korálky s písmenky

Barevné korálky s písmenky na navlékání.
Balení obsahuje 400 ks v různých barvách.

06 C4001�������������������������������������������� 145 Kč

Korálkové soudky - průhledné

Korálkové soudky - barevné

06 C0054������������������������������������159 Kč

06 C0023�����������������������������������129 Kč

Balení obsahuje 1000 ks korálků v různých
barvách.
Rozměr: 6 x 9 mm.

Balení obsahuje 1000 ks korálků v různých barvách.
Rozměr: 6 x 9 mm.

Číslice - korálky

Masivní, barevné číslice a matematická
znaménka výborně sedí v dětské ručce.
Lehce se s nimi manipuluje a je možné je
navlékat jak na šňůru tak i na drát. Číslice
jsou 2 cm vysoké.
Balení obsahuje 264 kusů.

Provlékání

Bílé korálky s písmenky

Bílé korálky s písmenky na navlékání.
Balení obsahuje 500 ks o průměru 7,5 mm.

07 71174������������������������������������������ 155 Kč

84 A2185�������������������������������������� 615 Kč

Přírodní písmena na provlékání

Balení obsahuje i písmena z abecedy cizích
jazyků. Celkem 300 kostek.
Rozměr kostky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.

07 70690��������������������������������������������� 165 Kč

Velké písmena - korálky

Masivní, barevné velké písmena jsou perfektní
pomůckou při prvotním seznamování dětí
s abecedou. Mohou se navlékat jak na šňůrku
tak i na drát. Každé písmeno je 2 cm vysoké.
Balení obsahuje 288 kusů.

84 A2184������������������������������������������ 615 Kč

Barevné písmena na provlékání

Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách
a šňůrky k vytvoření jmen nebo různých slov.
Rozměr kostky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.

15 58908������������������������������������������250 Kč

Sada korálků s předlohami
Sada barevných korálků z tvrdého dřeva se skládá z různých
tvarů jako je kulička, kostka a válec. Aktivita podporuje
rozeznávání a třídění barev, tvarů, matematické schopnosti
a jemnou motoriku. 130 dílná sada obsahuje 20 karet
s aktivitami, 108 korálků, dvě černé tkaničky (92 cm)
zakončené plastovým hrotem (2,5 cm).
Rozměr karty: 11 x 29 cm.

67 E0139���������������������������������������������������������������1 100 Kč
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DIDAKTIKA

Navlékací kotoučky

Šňůrky na navlékání, 30 ks

Balení obsahuje 20 kotoučků ve 4
různých barvách. Hra procvičuje
koordinaci oko - ruka.

Sada ergonomických tkaniček pro malé ručičky na
procvičení šněrování a spojování předmětů. 2,5 cm špičky
tkaniček umožňují snadnou manipulaci. Usnadňuje
koordinaci ruka-oko, jemnou motoriku a manuální zručnost.
Balení obsahuje 30 tkaniček (100 cm) různých barev.

40 G3235������������������������260 Kč

60 70130�����������������������������������������������������������������155 Kč

Provlékání

Barevná řetěz

Děti si při skládání barevných řetězů procvičují
jemnou motoriku. Jednotlivé články jsou vyrobeny
z kvalitního barevného plastu a svým tvarem
a velikostí jsou přizpůsobeny dětské ručce. Balení
obsahuje 120 dílů (6,4 cm) a karty s předlohami.

64 mm

68 31712������������������������������������������������� 615 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Sada šňůrek k navlékání

Balení obsahuje: elastický špagát v zlaté
a stříbrné barvě (9 m); koženou šňůrku v černé
a hnědé barvě (1,8 m); saténovou šňůrku
v černé, bílé a neonové barvě (4,5 m).

06 40212��������������������������������������������300 Kč

10 x 1 m

Umělá jehla
Sada umělých nití k provlékání

Sada nití k provlékání

Balení obsahuje 8 kusů nití ve čtyřech barvách.
Délka nití je 20 m. Nitě jsou duté a ohebné.
Zakončení není ostré a proto jsou bezpečné
i pro nejmenší děti.

Nitě jsou bavlněné a potažené plastovou
vrstvou pro lepší manipulaci. Balení obsahuje
10 pestrobarevných nití o délce 1 m.

68 31778������������������������������������������ 599 Kč

68 31771���������������������������������������������� 65 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Dětská pomůcka na provlékaní
v různých barvách. Jednoduché
a bezpečné použití díky zaoblenému
hrotu jehly. Délka jehly je 7 cm.
Balení obsahuje 32 kusů.

84 A5601������������������������������� 169 Kč
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DIDAKTIKA

Péra na šňůrkové kreslení,
sada 12 ks
Náhradní plastové péro na šňůrkové
kreslení. V balení je 12 ks.
Rozměr: 11 cm.

Šňůrkové kreslení - mega tabulka

1M 20286 �������������������������� 145 Kč

Sada na šňůrkové kreslení s mega velkou tabulkou poskytuje bohatý prostor pro
dětskou kreativitu. Obrázky vytvořené pomocí speciálního pera se šňůrkou se dají
z tabulky snadno vypárat a můžete začít tvořit znovu. Balení obsahuje 1 tabulku
(vyrobenou z měkkého plastu), 16 šňůrek ve 4 barvách (červená, žlutá, zelená, modrá),
4 speciální pera. Rozměr tabulky: 50 x 35 cm.

Provázkové kreslení

1M 20168 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������480 Kč

Provlékačka Filo

Prostřednictvím této provlékačky je možné s velkou zábavou a rychle
vytvářet pomoci šňůrky různé barevné vzory. Speciální tabulka udrží
vzor na žádaném místě. Jednoduchým způsobem se pomoci speciálních
per se šňůrka vsouvá do speciálních, samo uzavíratelných dírek.
Přiložené návody a velké karty nabízejí několik vzorových příkladů,
dále pak stačí využívat vlastní fantazií. Hra rozvíjí manuální zručnost
a podporuje tvořivé myšlení. Součástí sady je tabulka na vyšívání,
speciální péro a šňůrky. Rozměr: 37 x 27 x 5 cm.

44 00570���������������������������������������������������������������������������������� 560 Kč

XXL Sada pro provázkové kreslení
Velká sada pro třídy obsahuje: 4 pevné tabulky
na kreslení, 4 pera, 40 tkaniček v 10 barvách
a 8 oboustranných kartiček s předlohami.
Rozměr tabulky na kreslení: 20 x 20 cm.

67 E9279������������������������������������������ 1 300 Kč

Sada šnůrek na šňůrkové kreslení
Balení obsahuje 20 šňůrek na provázkové
kreslení. Dodáváno v barevnosti v závislosti od
skladových zásob. 1 šňůrka = 100 cm.

1M 20287 ��������������������������������������������165 Kč

Sada pro provázkové kreslení

Vytvořte si vlastní vzory nebo se držte předloh a nakreslete si loďku,
motýla, kočku, auto a mnoho jiných obrázků. Stačí si vybrat barvu
provázku, navléci ji do pera a potom provlékáním vykouzlit žádaný
motiv. Provázkové kreslení je určeno pro děti od 3 let a pomáhá jim
procvičovat koordinaci očí a rukou, motorické schopnosti a mnohé
jiné. Balení obsahuje tabulku na kreslení, pero, 18 barevných provázků,
16 kartiček s předlohami. Rozměr tabulky na kreslení: 20 x 20 cm.

67 E3645������������������������������������������������������������������������������������ 595 Kč
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DIDAKTIKA

Dvojdomeček

Domečky jsou určeny k procvičování manipulačních
schopností a šněrování, zapínání knoflíků a zipování,
které potřebují děti zvládnout při samostatném
oblékání. Rozměr: 45 x 56 cm.

56 A3506���������������������������������������������������� 605 Kč

Manipulační kostka s motýlem

Procvičování základních zručností

Připravuje dítě na zvládnutí samostatného oblékání. Velká
kostka z molitanu je pokrytá trvanlivým, nehořlavým
materiálem. Po bocích kostky je umístěno šest různých druhů
hmyzu a zvířat, které tvary obohacují hru dětí. Různé druhy
zapínání (šněrování, knoflíky různých velikostí, sponky) jsou
vynikajícími nástroji na uskutečnění manipulačních cvičení.
Délka strany: 30 cm.

50 A0945������������������������������������������������������������������ 2 220 Kč

Závěs - Jabloň

Barevný závěs Jabloň je výchovnou pomůckou, která má nesmírně široké využití.
Zdokonaluje manipulační schopnosti, rozvíjí jemnou motoriku v průběhu hry
s šesti různými typy zapínání (knoflíky, suchý zip, patenty, šněrovačka, zip,
sponky), lze jej využít k zlepšení jazykových a matematických schopností.
Závěs v podobě stromu s barevnými, oddělitelnými součástmi a ve středu
s uschovaným veselým obyvatelem je ideální inspiraci k formulování krátkých
vět a příběhů. Oddělitelné listy, jablka, motýli a květy se vynikajícím způsobem
osvědčí při počítání, porovnávání a vymezování prostorových vztahů. Odměnou
za těžkou a únavnou práci malých ruček při šněrování, otvírání a zavírání zipu
a sponek je střetnutí s usměvavou veverkou. Závěs Jabloň přináší ideální spojení
výchovné funkce s barevnou vizuální formou, která je dětem blízká a přináší jim
radost a smích. 6 typů zapínání, 18 oddělitelných součástí.
Rozměr: 75 x 70 cm.

50 A1603���������������������������������������������������������������������������������������������� 1 740 Kč

Malá manipulační kostka

Manipulační chlapec

Díky této krásné panence se budou děti velmi rády učit zapínat
různé knoflíky, zipy, šňůrky, přezky, šle, ... Chlapec má 3 oděvy: košili,
kombinézu a sako. Tělo panenky je vyrobené z měkké sametové látky,
která je příjemná na dotek. Velikost panenky: 62 cm.

76 75108����������������������������������������������������������������������������1 480 Kč

SLEVA

Barevná textilní kostka s molitanem všitým
v látce naučí malé děti základním úkonům, které
děti potřebují při oblékání. Zároveň objeví uvnitř
molitanovou kostku na hraní. Rozměr je ideální
pro dětské ručky a imituje reálnou velikost
knoflíků, přezek nebo suchého zipu.
Rozměr: 13 x 13 x 13 cm.

56 03607���������������������������������������������� 535 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Manipulační miminko

Panenka je oblečena do více vrstev oblečení, každé má
jiný způsob zapínání, což je skvělý způsob k procvičení
jemné motoriky.
Výška panenky: 44 cm.

50 A2067��������������������������������������������������������� 840 Kč

Manipulační panenka

Procvičování základních zručností / Puzzle - vkládačky

Velká měkká panenka má víc částí
oblečení a každé má jiné zapínání knoflíky, zipy, šňůrky,... Děti si při hře
s touto panenkou procvičují motorické
zručnosti a učí se samostatnosti.
Výška: 75 cm.

50 A2054�������������������������1 000 Kč

Manipulační chlapeček

Velká měkká panenka - chlapeček má více částí
oblečení na převlékání, procvičování motoriky
a dovednosti dětí.
Výška: 75 cm.

50 A2065����������������������������������������1 000 Kč

Hmatová vkládačka - V lese

Balení obsahuje 5 zvířátek a dřevěnou
základnu, do které se vkládají podle tvaru.
Po vyjmoutí zvířátka ze základny mohou děti
hmatem cítit povrch těla losa, lišky, medvěda,
sovy a ježka.
Rozměr: 29,4 x 20,8 x 2,6 cm.

23 E1621�����������������������������������������600 Kč

Hmatová vkládačka
- Polárný kruh

Balení obsahuje 5 zvířátek a dřevěnou
základnu, do které se vkládají podle tvaru.
Po vyjmoutí zvířátka ze základny mohou děti
hmatem cítit povrch těla tulena, tučňáka,
ledového medvěda, arktického zajíce
a velryby.
Rozměr: 29,4 x 20,8 x 2,6 cm.

23 E1620�����������������������������������������600 Kč
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Vkládací puzzle������������������ 200 Kč
Dřevěné vkládací puzzle s veselými
barevnými motivy.
Rozměr: 30 x 21 x 2 cm.

DIDAKTIKA

51 C3616 - Vesmír
51 C3652 - Ovoce
51 C3618 - Zvířátka
51 C3611 - Doprava

Zachraňme oceán

Vylovte z vody vše, co znečišťuje oceán.
Magnetická hra podpoří rozvoj jemné
motoriky i povědomí o ochraně životního
prostředí. Obsahuje 16 dílů.
Průměr: 30 cm.

15 56782��������������������������������� 605 Kč

Puzzle - vkládačky

Vkládací skládačka
- Podmořský svět
Rozměr: 30 x 21 cm.

15 57953������������������������215 Kč

Magnetická odtahová služba

Na dřevěné podložce jsou umístěné autíčka, které
mají na sobě připevněnou magnetickou plošku.
Pokuste se je pomoci magnetu všechny chytit.

1H 13777���������������������������������������������������430 Kč

Magnetické rybaření

Na dřevěné podložce jsou umístěná mořská
zvířátka, která mají na sobě připevněnou
magnetickou plošku. Pokuste se je pomoci prutu
všechny chytit. Rozměr: 30,5 x 23 x 3 cm.

1H 13778����������������������������������������������� 430 Kč

Magnetický lov hmyzu

Na dřevěné podložce jsou umístěné luční
zvířátka, které mají na sobě připevněnou
magnetickou plošku. Pokuste se je pomoci
magnetu všechny chytit.

1H 13779���������������������������������������������� 430 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Vkládací puzzle������������������ 199 Kč
Dřevěné puzzle obsahuje 12 dílů.
Rozměr: 27,5 x 27,5 x 1 cm.

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ
PUZZLE

15 57438 - Dopravní prostředky
15 57439 - Stavební vozidla
15 57430 - Farma

SKVĚLÁ

Přiřaď správné ocásky - Farma

sob

Do vyprodání zá

Dřevěná vkládačka obsahuje 8 částí.
Rozměr: 40 x 20 cm.

Puzzle - vkládačky

78 40090�������������������������������������400 Kč

SKVĚLÁ
SKVĚLÁ

sob

Do vyprodání zá

sob

Do vyprodání zá

Sada vkládaček - Stavební vozidla

Puzzle - Ovoce - zelenina
Obsahuje 22 dílů.
Rozměr: 30 x 21 cm.

99 56504������������������������������130 Kč

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ
PUZZLE

Vkládací skládačka
Hasiči
Rozměr: 30 x 21 cm.

15 57907���������������������������� 215 Kč

Vyrobené ze dřeva. Skládají se z 5 a 6 částí.
Rozměr každé vkládačky: 30 x 20 cm.

78 20020�������������������������������������������� 820 Kč

Vkládací skládačka
Dopravní prostředky
Rozměr: 30 x 21 cm.

15 57996���������������������������� 215 Kč
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Vkládací dotykové puzzle
- Zvířátka

Dřevěné vkládací puzzle, obsahuje 6 dílů.
Rozměr: 20 x 20 x 2,5 cm.

Dřevěné puzzle. Obsahuje 4 díly.
Rozměr: 21 x 21 x 1,8 cm.

15 57702����������������������������������� 209 Kč

15 57433����������������������������������� 235 Kč

DIDAKTIKA

Vkládací puzzle - Traktor

Puzzle - život kolem nás

Vkládací puzzle
- Domečky se střechou
Balení obsahuje 19 ks a podložku.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.

Vkládací puzzle
- Geometrické tvary

45 09700����������������������������������� 469 Kč

Balení obsahuje 12 ks tvarů a podložku.
Rozměr: 40 x 30 cm.

45 02950����������������������������������� 950 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Maxi sada puzzle - Doprava

Vyrobené ze dřeva. Každé puzzle se
skládá z 6 částí. Rozměr každého puzzle:
30 x 20 cm.

78 15205�����������������������������1 290 Kč

Vkládací puzzle - Lokomotiva
INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ PUZZLE

SLEVA

Puzzle obsahuje 5 dílků.
Rozměr: 21 x 21 cm.

15 57551�������������������������������������� 175 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Dřevěné puzzle - čtyři roční období
Kvalitní dřevěné puzzle zobrazují všechny čtyři roční období. Krásné barvy provedou děti
jednotlivými sezónními činnostmi. Velikost rámu je 37,5 x 30 cm.
A

C

DIDAKTIKA

B

D
Dřevěné puzzle
- čtyři roční období����������������� 695 Kč
Velikost rámu je 37,5 x 30 cm. Cena za 1 ks.
A
B
C

Puzzle - život kolem nás

D

45 03004 - Jarní období
45 03005 - Letní období
45 03006 - Podzimní období
45 03007 - Zimní období

4 roční období

28 cm

Sada čtyř barevných puzzle. Každé
dřevěné puzzle je složené z 16 kusů.
Velikost jednoho puzzle je 28 x 28 cm.

cca 480 Kč / ks

45 03030�������������������������1 920 Kč
28 cm

E

F

G

H

Naše rodina po celý rok
puzzle��������������������������������������������������� 628 Kč
Toto krásné barevné puzzle v dřevěném rámu
zobrazuje jednotlivé roční období a činnosti, které
vykonává stále ta samá rodina. Děti se tak dozví jak
vypadá příroda v různých částech roku. Složitost se
zvyšuje prostřednictvím narůstajícího počtu dílku
puzzle. Dílky puzzle jsou vyrobené ze 4 mm hrubého
lepeného dřeva. Dřevěný rám je lakovaný.
Rozměr: 40 x 40 cm.
E
F
G
H

34 22623 - Jaro, obsahuje 25 kusů
34 22624 - Léto, obsahuje 36 kusů
34 22625 - Podzim, obsahuje 49 kusů
34 22626 - Zima, obsahuje 64 kusů
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DIDAKTIKA

Dřevěné puzzle������������������ 225 Kč
Každé puzzle obsahuje 24 dílků uložených
v dřevěném rámu.
Rozměr: 30,5 x 22,5 x 1 cm.

Puzzle - život kolem nás

51 V5126 - Jaro
51 V5127 - Léto
51 V5128 - Podzim
51 V5129 - Zima

Puzzle - Ve škole

Sada 4 puzzle různých aktivit dětí
ve škole. 18 a 24 dílkové puzzle
s předznačenými černobílými obrázky pro
snadnější skládání.
Rozměr: 30 x 21 x 1cm.

76 87146������������������������������ 1 470 Kč

Puzzle - Oslavy

Sada 4 puzzle různých oslav dětí.
15 dílkové puzzle s předznačenými
černobílými obrázky pro snadnější
skládání. Rozměr: 30 x 21 x 1cm.

76 32028��������������������������������1 470 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Puzzle - Na venkově

DIDAKTIKA

Sada 4 puzzle různých aktivit dětí na venkově.
4 dílkové puzzle s předznačenými černobílými
obrázky pro snadnější skládání.
Rozměr: 18 x 18 x 1 cm.

76 87191������������������������������������������������� 860 Kč

Afrika

48 kusů. Rozměr: 40 x 30 cm.

Puzzle - život kolem nás

15 57892���������������������������� 255 Kč

Zdravé jídlo v pyramidě

Toto atraktivní puzzle učí děti o zdravém jídle. Ukazuje, co a kolik by
měli děti denně jíst.Puzzle můžete využít individuálně nebo skupinově.
Na samém vrchu se nacházejí bonbóny - mají nejmenší rozměr
pyramidy, protože jsou nejméně důležité pro zdravé stravování.
Pomoci tohoto produktu se děti naučí jak důležité je zdravé
stravování. Obsahuje 27 dílů puzzle. Rozměr: 40 x 35 cm (Š x V).

45 03017��������������������������������������������������������������������������������490 Kč

Puzzle Mullerova farma
Puzzle 24 ks.
Rozměr: 30 x 20 cm.

15 57891�������������������� 165 Kč

Puzzle Život na hradě

Puzzle Život v ZOO

76 87000�������������������������������������� 675 Kč

76 87132�������������������������������������� 745 Kč

Dřevěné vysoce kvalitní puzzle, které se
skládá z 63 dílků. Puzzle obsahuje černobílou předlohu. Rozměr: 42 x 32 x 1 cm.

Dřevěné vysoce kvalitní puzzle, které se
skládá ze 63 dílků. Puzzle obsahuje černobílou předlohu. Rozměr: 42 x 32 x 1 cm.
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DIDAKTIKA

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ
PUZZLE

Celodenní hygiena

Sada čtyř barevných puzzle, které děti inspiruje
k ranní hygieně. Dvě puzzle mají 16 dílů, další
dvě 25 dílů. Téma puzzle: Umývání zubů, česání,
umývání rukou a umývání tváře.
Velikost všech puzzle je 28 x 28 cm.

45 02923���������������������������������������������� 1 890 Kč

A
B
Puzzle���������������������������������� 405 Kč
V dřevěném rámu je 16 puzzle částí.
Rozměr: 34 x 34 cm. Cena za 1 ks.
B

C

34 22551 - vyšetřování zubů
34 22552 - lékařská prohlídka

Puzzle - život kolem nás

A

D

Puzzle���������������������������������������405 Kč
V dřevěném rámu je 16 nebo 25 puzzle částí.
Rozměr: 34 x 34 cm. Cena za 1 ks.
C
D

34 22072 - autonehoda (16 č.)
34 22073 - hasiči v akci (25 č.)

Puzzle - Péče o zdraví

Sada 4 puzzle různých aktivit dětí zaměřených na
zdravý životní styl. 9 dílkové puzzle s předznačenými
černobílými obrázky pro snadnější skládání.
Rozměr: 23 x 18 x 1 cm.

76 87176���������������������������������������������������� 990 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Kde žijí zvířátka?

DIDAKTIKA

Přiřaďte správně zvířátka k jejich přirozenému
prostředí. Obsahuje 11 dílů.
Rozměr: 17,5 x 17,5 cm.

15 56804������������������������������������������������225 Kč

Pexeso a puzzle v jednom

Balení obsahuje 4 skládačky, přičemž každá
je poskládaná ze 4 dřevěných dílků.
Rozměr: 4,5 x 4,5 cm.

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ
PUZZLE

Puzzle - život kolem nás

15 56805���������������������������������������� 185 Kč

Naučné puzzle������������������������������ 705 Kč
Obsahuje 49 dřevěných dílků.
Rozměr rámu: 40 x 40 cm.

34 90076 - Osobní hygiena
34 90077 - Čisté prostředí

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Dřevěné puzzle - Ekologie

Stojan na puzzle

Stojan na 5 puzzle.
Rozměr: 25 x 15 x 4,5 cm.

15 66937��������������������������� 155 Kč

Balení obsahuje 4 puzzle vyrobené z lakovaného
dřeva. Každé se skládá z 28 až 35 dílků.
Rozměr poskládaného puzzle: 30 x 21 cm.

76 87202����������������������������������������������� 1 550 Kč
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DIDAKTIKA

Vertikální puzzle ������������������������ 790 Kč
Balení obsahuje dřevěný stojan, magnetickou
desku, obrázkovou předlohu a 12 ks
magnetických dílků.
Rozměr magnetické desky: 24 x 18 cm.

SKVĚLÁ

Puzzle - život kolem nás

45 00001 - Jaro
45 00002 - Léto
45 00003 - Podzim
45 00004 - Zima

CZ

sob

Do vyprodání zá

Sada puzzle - Činnosti

Sada 4 dřevěných puzzle, z níž každé
se skládá z 8 částí.
Rozměr každého puzzle: 15 x 15 cm.

78 15022��������������������������580 Kč

SK
SKVĚLÁ
sob
Do vyprodání zá

Puzzle - Světové národy

Sada 8 dřevěných puzzle vyobrazující lidi v oděvech
různých národů. Každé puzzle se skládá ze 6 částí.
Rozměr každého puzzle: 20 x 15 cm.

78 20003��������������������������������������������������1 400 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Puzzle
- Dopravní značky ������������� 219 Kč
Puzzle obsahuje 48 dílků.
Je dostupné ve 2 jazykových verzích.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

96 703SK - slovenská verze
96 703CZ - česká verze
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DIDAKTIKA

SK

CZ
Kruhové puzzle - Zeměkoule

Puzzle - Svět������������������������ 219 Kč

Puzzle - Svět

Puzzle obsahuje 107 dílků. Je dostupné ve
2 jazykových verzích.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

Naučné puzzle, které pomáhá dětem poznávat
různé světadíly. Puzzle obsahuje 57 oboustranně
potištěných dílků.
Průměr kruhu: 30 cm.

15 57666�������������������������������������������� 209 Kč

96 101SK - slovenská verze
96 101CZ - česká verze

Vkládačka - Svět

Dřevěná vkládačka obsahuje 21 částí.
Dřevěné úchyty umožňují snadné vkládání
kousků puzzle i pro menší děti.
Rozměr: 42 x 33,5 x 1,5 cm.

10 10151�������������������������������������805 Kč

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ
PUZZLE

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Koloběh života - Žába

Dřevěné puzzle, které se skládá
z 10 vyjímatelných částí.
Průměr: 30 cm.

78 00190�������������������� 390 Kč

Puzzle - Evropa

Puzzle obsahuje 35 dilů, znázorňujících
barevně odlišené státy Evropy.
Rozměr: 32 x 30 cm

15 57509������������������������������355 Kč
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DIDAKTIKA
Sada objevných puzzle
- 4 roční období (24 dilné)

Balení obsahuje 4 puzzle k procvičení pozorovacích schopností a slovní zásoby. Dílky z měkké
pěny se vkládají na plastový podklad.
Rozměr: 33 x 24 cm.

Puzzle - objevné, bílé puzzle

60 50524�������������������������������������������� 830 Kč

Bílé puzzle - Obdélník

Bílé puzzle

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého papíru.
Skládá se z 30 dílků. Rozměr: A4.

34 62123�������������������������������������� 37 Kč

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Skládá se z 12 dílků.
Rozměr: 21 x 30 x 0,4 cm.

92 54651�������������������������������������30 Kč

Bílé puzzle - Čtverec
Bílé puzzle - Kruh

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 20 dílků.
Rozměr: 25 x 25 x 0,3 cm.

92 54650�������������������������������������� 30 Kč

92 54652�������������������������������������� 30 Kč

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 9 dílků. Průměr: 28 cm.

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Bílý karton s vyseknutými
tvary na puzzle

Prázdné puzzle připravené na dotvoření
podle dětské fantazie. Formát A4, 30 prvků.

24 82500������������������������������������� 125 Kč

Bílé puzzle - Domeček

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 11 dílků.
Rozměr: 16 x 22,5 x 0,3 cm.

92 54653���������������������������������������� 30 Kč
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DIDAKTIKA

Vyrobené z pevného
extra hrubého, ohebného
a omyvatelného plastu

Flexi puzzle - Dopravní prostředky

Velké dílky jsou vyrobené z ohebného, odolného
a omyvatelného plastu. Balení obsahuje 6 různých
puzzle, z nichž každé se skládá ze 2 až 4 dílků.
Dohromady sada obsahuje 18 dílků.
Rozměr poskládaného tvaru: 10 x 10 cm.

Puzzle pexeso - Zvířátka
Dřevěné pexeso, ve kterém pár tvoří jedno
celé zvířátko. Obsahuje 32 dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.

68 35231��������������������������������������������������� 305 Kč

Puzzle - zvířata

15 56037���������������������������������������� 315 Kč

Kruhové puzzle
- Zvířátka světa
Obsahuje 27 dřevěných dílů.
Průměr: 30,7 cm.

15 57790��������������������������� 199 Kč

Puzzle - Ve vodě

Puzzle obsahuje 50 dílků.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

96 21119�������������������������������������������� 219 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ PUZZLE

Puzzle v lese - Mláďátka

Která zvířata žijí v lese? Puzzle obsahuje
48 dílků. Rozměr: 40 x 30 cm.

Sada puzzle
- zvířata z Afriky

Sada puzzle
- zvířata z farmy

78 15012�������������������� 590 Kč

78 15006������������������� 590 Kč

Sada 4 dřevěných puzzle.
Rozměr každého: 15 x 15 cm.

Sada 4 dřevěných puzzle.
Rozměr každého: 15 x 15 cm.

15 57734�������������������������������������������� 255 Kč
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4 dílky puzzle

6 dílků puzzle

DIDAKTIKA

3dílky puzzle

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Sada netradičních puzzle
se zvířátky

Balení obsahuje 9 puzzle v 3 různých
tématech zvířecí říše s různým
stupněm náročnosti (3, 4 nebo
6-dílné). Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Rozměr 1 puzzle: 21,5 x 15,5 cm.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.

Puzzle - zvířata

60 50200���������������������������� 475 Kč

Puzzle - Na farmě

Puzzle - V lese

96 21123�������������������������������������������� 219 Kč

96 21117�������������������������������������������� 219 Kč

Puzzle obsahuje 23 dílků.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

Puzzle obsahuje 40 dílků.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

Puzzle - Na ledu

Puzzle - Zvířátka a jejich potrava

Puzzle obsahuje 75 dílků.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

Obsahuje 24 dílků z pevného kartonu.
Rozměr: 20 x 22,5 cm.

96 21111�������������������������������������������� 219 Kč

15 57415����������������������������������������260 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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3D Skládačky

Puzzle - 3D Skládačky

DIDAKTIKA

Skládačky jsou uložené v dřevěném rámu, ve kterém má každý díl své místo, kam přesně zapadne.
Na zadní straně rámu je obrázkoý návod, podle kterého si děti snadno poskládají daný model.
Jsou vyrobené z tenkého lakovaného dřeva.
Skládačky učí děti postupovat dle instrukcí a taky procvičují motoriku.

Skládačka - Popelářské auto

Skládačka - Hrad

76 30139���������������������������� 935 Kč

76 30114���������������������������� 935 Kč

Autíčko obsahuje 10 dílků.

Hrad obsahuje 11 dílků.

Dřevěný hrad
Dřevěný hrad s funkčním padacím mostem.
Dodávané bez dekorací a figurek.
Rozměr: 65 x 34 x 70 cm.

15 80347������������������������������������� 4 690 Kč
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Vrstvené puzzle - Denní aktivity

Dřevěné 4 - vrstvé puzzle.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.
15 57566 - 46 dílů ��������������������������������260 Kč

15 57424 - 20 dílů����������������������������������260 Kč

Dřevěné vkládací puzzle s jednoduchými
barevnými motivy. Obsahuje 4 dílky.
Rozměr: 15 x 15 cm.

Strom

Sada 4 puzzle, které se skládají každé
z 9 dílů. Puzzle zobrazuje strom v době
jednotlivých ročních období.
Rozměr: 28 x 28 cm.

51 V5015 - Beruška
51 V5016 - Medvídek
51 V5017 - Loďka

45 03543��������������������������������� 825 Kč

Vrstvové puzzle������������������ 500 Kč
Otvor ve vrchní vrstvě pomáhá
dětem představit si, co se ukrývá pod
jednotlivými dílky.
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 1 cm.

Plastová vkládačka��������������� 100 Kč
Plastové vkládací puzzle s pěknými motivy.
Dílky se dají obkreslit na papír a vybarvit.
Rozměr: 16,5 x 27 x 2 cm.

30 5408D - Domeček

10 17520 - Louka

SLEVA

Vrstvové puzzle

Mé první puzzle. . . . . . . . .135 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá
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DIDAKTIKA
Vrstvové puzzle

Vrstvené puzzle
- 4 roční období
Dřevěné puzzle obsahuje 36 dílků.
Rozměr: 29 x 14 x 1,8 cm.

10 17150��������������������������������� 665 Kč

Vrstvené puzzle - Doma
Puzzle obsahuje 33 dřevěných dílků.
Některé dílky ve tmě svítí.
Rozměr: 24,5 x 29,7 cm.

10 17061������������������������������ 970 Kč

Vrstvené puzzle ��������������������545 Kč
Dřevěné puzzle obsahuje 6 dílků.
Rozměr: 20 x 20 x 1,8 cm.

76 32760 - Slunečnice
76 32761 - Motýl

Vícevrstvé puzzle������������������190 Kč
Série vícevrstvých dřevěných puzzle, které se
skládají ze 4 nebo 5 částí.
Rozměr: cca 17 x 14 cm.

15 57899 - motýlek
15 57897 - rybka
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Vrstvové puzzle - Matrioška
Obsahuje 4 vrstvy, 8 dílů.
Rozměr: 21 x 15 x 2 cm.

A

C

B

DIDAKTIKA

76 32918 . . . . . . . . . . . . . .569 Kč

D

Puzzle
ve vrstvách��������������������725 Kč

C
D
E
F
G
H
I

E

Vrstvové puzzle

A
B

Série fantastických puzzle, které
zobrazují různé věci a jejich růst
v jejich životě. Každá další vrstva
je větší a obsahuje stále více dílků
k sestavení kompletního obrázku.
Vyrobené jsou z lakovaného dřeva.
Každé puzzle ve vrstvách obsahuje
celkem 31 dílků.
Rozměr rámu: 24 x 24 x 2 cm.
34 22009 - Tulipán
34 22011 - Babička
34 22016 - Ptáček
34 22018 - Slunečnice
34 22012 - Slepice
34 22013 - Žába
34 22014 - Motýl
34 22015 - Dědeček
34 22221 - Želva

F

SLEVA

G

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Vrstvové puzzle
- Koloběh života

Puzzle obsahuje 40 kousků.
Rozměr: 29 x 25 x 2 cm.

DIDAKTIKA

10 17052����������������������� 1 180 Kč

Vrstvové puzzle
- Tvoje tělo - Matka

Vrstvové puzzle

Vysvětlení těhotenství a vývoje miminka
je pro dítě často těžce pochopitelné. Toto
puzzle vám proto přináší lehkou a rychlou
formu zobrazení vývoje nenarozeného
dítěte a fyzické změny ženy. Puzzle
obsahuje 27 kousků.
Rozměr: 29 x 14,3 x 1,8 cm.

10 17024�������������������������������������735 Kč

B
U
L
K
Edu

a
l
p
ca

Využijte naplno
výhody členství
v klubu
Educaplay

y

- - - Možnosti výměny klubových bodů - - -

1.

2.

3.

výměna bodů
za elektronické
spotřebiče

výměna bodů
za nákupní

výměna bodů
za zboží
z aktuálního
katalogu

poukázky

Sbírejte body
a vyberte si ze široké
nabídky dárků od
nás pro Vás
Více info o možnosti výměny klubových bodů naleznete na str. 4-5 nebo na www.educaplay.cz
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Vrstvené puzzle

Obsahuje 5 dřevěných dílů.
15 57485 - Auta ( 17,5 x 13,5 x 1,6 cm)��������������� 199 Kč

Vrstvové puzzle

15 57704 - Vozidla (17,5 x 13,5 x 1,8 cm)������������� 199 Kč
15 57450 - Sloni (17,5 x 13,5 x 1,7 cm)����������������� 199 Kč
15 57486 - Motýli (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) ������������� 199 Kč
15 57449 - Medvídci (13,5 x 17,5 x 1,7 cm) ��������� 199 Kč
15 57421 - Tvary (12 x 12 x 1,8 cm)��������������������� 130 Kč

Anatomické vrstvené puzzle

Detailně zpracované naučné puzzle. Skládá se z 5 vrstev.
Každá vrstva obsahuje 7 dřevěných částí. Ve vrstvách
je dítě zobrazeno od kostry, až po oblečení dítěte. Děti
poznají lidské tělo, barvy, tvary a zároveň trénují motorické
schopnosti. Rozměr: 17 x 29 x 2 cm.

18 05842 - Chlapec����������������������������������������������� 505 Kč
18 05814 - Děvče��������������������������������������������������� 505 Kč

Růst jahody

Jak roste jahoda? Při skládání
jednotlivých vrstev puzzle pomůže
dětem očíslování na zadní straně.
Puzzle obsahuje 30 kousků.
Rozměr: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.

10 17040�������������������������������� 540 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Růst jablka

Jak roste jablíčko? Při skládání
jednotlivých vrstev puzzle pomůže
dětem očíslování na zadní straně.
Puzzle obsahuje 30 kousků.
Rozměr: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.

10 17039�������������������������������� 540 Kč

Růst brambory

Cesta brambory, která je naší základní
potravinou až na náš stůl. Obsahuje
30 dílků s očíslovanými zadními
stranami. Rozměr 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.

Vrstvové puzzle

10 17043�������������������������������� 540 Kč

Růst mrkve

Toto puzzle názorně vysvětluje jak
se dostane mrkev od zasazení až na
stůl. Obsahuje 30 dílků s očíslovanými
zadními stranami.
Rozměr 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.

10 17044�������������������������������� 540 Kč

Vrstvové puzzle
- Roční období

Obsahuje 3 vrstvy, 9 dílů.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.

76 32911���������������������������� 490 Kč
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Vrstvové puzzle
- Roční období

Krásné dřevěné puzzle zobrazující stejnou scenérií ve 4
ročních obdobích. Nechejte děti vyprávět příběh o rodině
žijící na předměstí. Jak se svět kolem nich mění během
roku? Puzzle obsahuje 54 dílků.
Rozměr: 20 x 20 cm.

Vrstvové puzzle

15 57684�������������������������������������������������������������� 269 Kč

Vrstvové puzzle - Roční období

Puzzle obsahuje 28 dílků. Každá vrstva zobrazuje roční
období - jaro, léto, podzim, zima. Vyrobené ze dřeva.
Rozměr: 34 x 22 cm.

34 23227����������������������������������������������������������� 685 Kč

Vrstvené puzzle

Dřevěné puzzle obsahuje 12 dílků.
Rozměr: 15 x 21 x 2,3 cm.
76 32762 - Žena ����������������������660 Kč
76 32763 - Muž������������������������660 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Vláček s počítáním

Veselé puzzle se skládá z 20 dílků.
Poskládejte si vláček a procvičte si čísla.
Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 18 x 12 x 6 cm.

DIDAKTIKA

2S A8150���������������������������������������175 Kč

Puzzle - Čísla

Puzzle - Číslice

10 - dílné dřevěné puzzle s čísly
od 1 do 5.
Rozměr: 12,7 x 11 x 2,4 cm.

15 57731��������������������������� 209 Kč

15 57410�������������������235 Kč

Puzzle - ABC a počítání

Obsahuje 10 dílů.
Rozměr: 30 x 21 x 0,8 cm.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Puzzle - Vláček ABC - Naučme se anglicky

Dítě se prostřednictvím tohoto puzzle seznamuje jak s písmeny tak se
základy anglického jazyka. Na každém vagonku je písmeno a věc, jejíž
název začíná daným písmenem. Dítě si tříbí ne jen motorické schopnosti
při skládání, ale také paměť na písmena a názvy.
Skládá se z 29 dílů puzzle. Délka vláčku po rozložení: 2 m.

43 G2912������������������������������������������������������������������������������������ 160 Kč

Puzzle - Množství 1 - 6
Puzzle na procvičování počtů od 1 do 6. Balení
obsahuje 2 puzzle (2 x 15 dílků). Každé puzzle
je oboustranné - má barevnou a černo - bílou
stranu se stejným motivem.
Rozměr: 30 x 21 x 1 cm.

76 87232����������������������������������������� 730 Kč
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Podélné puzzle
- Vyprávěj ����������������������������������������������� 315 Kč

Velké naučné puzzle

DIDAKTIKA

Zábavná hra, která dětem rozšiřuje slovní zásobu.
Velké dílky puzzle jsou volně kombinovatelné.
Vznikne tak nepřeberné množství příběhů. Součástí
balení je dřevěná figurka a knížka s příběhy.
Rozměr balení: 32,4 x 5,7 x 21,7 cm.
92 54645 - O farmě
92 54646 - O zoo
92 54647 - Na procházce
92 54648 - Na výletě

Kruhové puzzle - Rok
Kruhový tvar puzzle vyjadřuje uzavřenost
časového úseku roku a současně jeho opakování.
Dítěti pomáhá chápat plynutí času a vnímat
změny, které je provázejí. Obsahuje 24 dílků.
Průměr: 58 cm.

2S 07016����������������������������������������������� 255 Kč

XXL Puzzle Můj den

Naučné puzzle provede děti jejich celým dnem představí jim jednotlivé aktivity a dobu, kdy se tyto
aktivity v průběhu dne vykonávají. Takto se děti hravou
formou seznámí s určováním hodin a rovněž si obohatí
slovní zásobu. Obsah balení: 48 dílů, 1 ručičkové
hodiny, 1 stojan na hodiny. Rozměr puzzle: průměr
49 cm x 0,6 cm. Rozměr balení: 30 x 21 x 10 cm

10 11012������������������������������������������������������� 1 100 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

96 cm

Velké puzzle - Kde žijí zvířata

Puzzle, které učí děti, kde ve světě žijí zvířata.
Ukládáním puzzle dílů se zvířaty na správné místo si
děti zapamatují, kde ve světě se dané zvíře vyskytuje.
Puzzle se skládá ze 77 dílů.
Délka puzzle je téměř 1 m.

43 G7712����������������������������������������������������� 255 Kč

SKVĚLÁ
sob

Velké nauční puzzle

Do vyprodání zá

XXL Puzzle - Detektiv

48 dílné puzzle dokážou najednou zkoumat 4 děti.
Díky červenému plexisklu uprostřed obrázku vidí
stopy, podle kterých umí rozluštit různé záhady.
Průměr: 49 cm.

10 11170����������������������������������������������������� 990 Kč

XXL Puzzle 4 roční období

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Naučné puzzle - Letiště

Děti vkládají obrázky do kruhu, kam příslušný obrázek
patří. Kartičky XXL velikosti vytvářejí autentický pocit
cestování dopravním prostředkem. Ke hře je přiloženo
zvětšovací sklo, kterým děti mohou objevovat různé
předměty. Balení obsahuje 49 dřevěných dílů.
Průměr: 49 cm, tloušťka 0,6 cm.

Puzzle pomáhá dětem seznámit se hravou formou s ročními
obdobími a změnami počasí v průběhu roku. Děti objevují
charakteristické znaky jednotlivých měsíců. Takto získané
vědomosti pak využívají v každodenním životě. Krásné barevné
provedení povzbuzuje děti k vykládání o vlastních zážitcích.
Obsah balení: 48 dílů, 1 ručičkové hodiny.
Rozměr puzzle: průměr 49 cm x 0,6 cm.
Rozměr balení: 30 x 21 x 10 cm.

10 11011������������������������������������������������������������������ 1 100 Kč

10 11140����������������������������������������������������������990 Kč
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DIDAKTIKA

Puzzle - Planety XXL

Vydejte se na cestu do vesmíru. Puzzle děti
seznámí se sluneční soustavou, planetami,
hvězdami a měsíci.
Průměr: 49 cm.

10 11020������������������������������������1 100 Kč

Velké nauční puzzle

CZ

SK
Sluneční soustava ������������������� 219 Kč

Puzzle XL - Roční období
16 - dílné dřevěné puzzle.
Rozměr: 30 x 30 x 0,3 cm.

Naučné puzzle, se kterým se děti naučí názvy
planet sluneční soustavy, jejich velikost
a průměrnou vzdálenost od Slunce. Dostupné
ve 2 jazykových verzích.
Obsahuje 70 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.
96 301SK - slovenská verze
96 301CZ - česká verze

15 57451��������������������������������� 209 Kč

Planeta zvířat

Hra na způsob puzzle. Tvoří ji 65 dílků (25 dílků
puzzle a 40 kulatých dílků). Nejprve je třeba
složit obrázek z puzzle dílků. Dodatečné kulaté
dílky se otočí obrázkem dolů. Ručička uprostřed
ukáže na hráče, který otočí jeden z kulatých
dílků a podívá se, zda je vhodný pro jeho část
obrázku. Pokud ne, vrátí ho zpět a pokračuje
další hráč. Vítězem se stává ten, kdo jako první
poskládá svou část. Hra se dá hrát různými
způsoby.

43 G6511�������������������������������������������� 235 Kč

SLEVA
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DUO Puzzle�������������������������������� 179 Kč

DIDAKTIKA

Naučné puzzle, kde úkolem dětí je spojovat
2 obrázky podle logických pravidel. Puzzle jsou
vyrobeny z pevného kartonu.
Rozměr balení: 18 x 12 x 6 cm.

Velké nauční puzzle

2S A8151 - Čísla (10 dvojic)
2S A8164 - Kde žijí? (10 dvojic)
2S A8162 - Protiklady (12 dvojic)
2S A8157 - Maminky a mláďatká (12 dvojic)
2S A8166 - Čím sa živí? (10 dvojic)

Maxi puzzle - Na farmě
Puzzle obsahuje 24 dílků z pevného kartonu.
Rozměr: 67,5 x 47 x 0,3 cm.

76 87208������������������������������������������ 470 Kč

Velké podlahové puzzle - pohádkový hrad

Po složení tohoto puzzle, které probouzí fantazii u každého
dítěte vytvořte nekonečné pohádkové příběhy.
Obsahuje 40 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 58 x 43 cm.

2R A0263��������������������������������������������������������������� 445 Kč

Podlahové puzzle - Had
Had vyrobený z filcu tvořen 12 díly.
Celková délka: 170 cm.

15 57426�����������������������������������260 Kč
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Puzzle XXL - Pěstování jahod
49 - dílné puzzle z tvrdého, odolného
kartonu. Rozměr: 45 x 45 x 0,3 cm.

DIDAKTIKA

15 57442����������������������������������� 209 Kč

Velké podlahové puzzle - Dinosauři

Velké nauční puzzle

Velké podlahové puzzle se skládá z 50 kusů. Zobrazuje
množství dinosaurů v prehistorickém prostředí. Podporuje
pozorovací schopnosti.
Rozměr: 58 x 40 cm.

2R A0256��������������������������������������������������������������������445 Kč

Puzzle XXL - Pyramida zvířátek
17 - dílné puzzle z tvrdého, odolného kartónu.
Rozměr: 28,3 x 50,6 x 0,3 cm.

15 57437������������������������������������������� 209 Kč

Náučné puzzle 5 v 1�������������������� 369 Kč
Pěnové puzzle učí děti poznávat barvy, tvary,
písmena a věci z běžného života. Puzzle se může
použít jako podložka na hraní nebo se dá složit
do kostky. Děti mohou podle obrázků vyprávět
příběhy. Balení obsahuje 8 dílů z příjemné,
zdravotně nezávadné pěny.
Rozměr složené podložky: 118 x 118 cm.

30 60696 - Město
30 60697 - Farma
30 60698 - Les
30 61389 - Výlet
30 61361 - Přátelé

SLEVA
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LogiPic

DIDAKTIKA

Magnetická hra, ve které děti skládají barevné motivy dle
vzorových karet na hrací panel. Přenášejí barevné kuličky
pomoci magnetického pera, čímž si procvičují jemnou
motoriku. Balení obsahuje: dřevěný rám s magnetickým
perem (30 x 19 x 3 cm), 8 vzorových karet (oboustranných).
Rozměr balení: 32 x 22,5 x 4,5 cm.

10 21020������������������������������������������������������������1 795 Kč

Mozaiky plné barev !

600 kolíčků

Podložky na mozaiky

Sada obsahuje 5 plastových podložek o rozměru
18 x 24 cm. Je možné na nich vytvářet mozaiky
pomocí kolíčků 51 P0098 a 51 P0097.

Velké mozaikové kolíčky

Obsahuje 600 kolíčků o velikosti
1,6 x 2,8 cm.
Balené v skladném plastovém kufříku.

51 P0220����������������������������������������������575 Kč

51 P0098���������������������������� 765 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

1500 kolíčků
Malé mozaikové kolíčky

Obsahuje 1500 kolíčků o velikosti
1,1 x 2,5 cm.
Balené v skladném plastovém kufříku.

Náhradní mozaikové hříbky
- čtverce

Náhradní, nebo doplňkové balení hříbků
k mozaikám ve tvaru čtverečků.
Balení obsahuje 180 ks hříbků.

44 P2494�������������������������������������������� 100 Kč

51 P0097���������������������������� 335 Kč

Jumbo Peggy, malá sada
Sada obsahuje 16 hříbků s průměrem
33 mm, 4 vzájemně spojitelné podložky
a 4 oboustranné karty s ilustracemi.

44 70249����������������������������������� 279 Kč
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DIDAKTIKA

Mozaika - Vzorové karty

Vzorové karty k mozaice. Každá sada obsahuje
6 karet. Uvedený průměr udává průměr hříbků,
které jsou vhodné k daným kartám.
Rozměr: 31 x 21 cm.

Mozaiky plné barev !

68 31862 - Broučci - Ø 10 mm ������������������90 Kč
68 31863 - Roboti - Ø 15 mm ��������������������90 Kč
68 31864 - Dinosauři - Ø 20 mm����������������90 Kč

Náhradní Hříbky

Sada různobarevných náhradních hříbků
k mozaikám.

68 31847 - 2600 ks - Ø 10 mm ��������������� 895 Kč
68 31848 - 1300 ks - Ø 15 mm ��������������� 895 Kč
68 31849 - 650 ks - Ø 20 mm ����������������� 895 Kč

Náhradní podložky k mozaice
Jumbo Peggy, velká sada
Sada obsahuje 36 hříbků s průměrem
33 mm, 9 vzájemně spojitelných podložek
a 4 oboustranné karty s ilustracemi.

44 71349����������������������������������� 445 Kč

SLEVA

Sada náhradních podložek k mozaice. Každá sada
obsahuje 6 plastových podložek.
Rozměr: 31 x 21 cm.

68 31825 - bílé ��������������������������������������� 515 Kč
68 31830 - průsvitné������������������������������� 715 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Mozaika Fantacolor 150

DIDAKTIKA

Balení obsahuje 150 barevných hříbků
z kvalitního plastu o průměru 15 mm,
barevnou brožůrku se vzory obrazců
a průsvitnou tabulku.
Vše je pečlivě uložené v praktickém
kufříku.
Rozměr: 28 x 22 x 4 cm.

44 00953���������������������������������410 Kč

Průměr hříbků:
10, 15, 20 mm

Mozaika
Fantacolor S�������������������������� 295 Kč
Mozaika je zabalená v praktickém kufříku,
jehož strana slouží jako mřížka. Hra rozvíjí
u děti jemnou motoriku, tvořivost a fantazii.
Rozměr kufříku: 22 x 16 cm.

Mozaiky plné barev !

44 00920 - Mix - 160 ks (10, 15, 20 mm)
44 00922 - 10 mm - 150 ks
44 00923 - 15 mm - 100 ks
44 00924 - trojúhelníky a čtverce - 100 ks

Průměr hříbků: 10 mm

Průměr hříbků: 15 mm
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Mozaika
Fantacolor���������������������������� 405 Kč

DIDAKTIKA

Mozaika je zabalena v praktickém kufříku,
jehož strana slouží jako mřížka. Hra
rozvíjí u děti jemnou motoriku, tvořivost
a fantazii. Rozměr kufříku: 28 x 20 cm.

Mozaiky plné barev !

44 00952 - 10 mm - 270 ks
44 00950 - Mix - 280 ks (10, 15, 20 mm)

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Mozaika Květ MIX 260
Balení obsahuje 300 trojúhelníkových
a čtvercových hříbků z kvalitního plastu,
barevnou brožůrku se vzory obrazců
a průsvitnou tabulku. Vše je pečlivě uložené
v praktickém kufříku.
Rozměr: 28 x 22 x 4 cm.

Díky tabulce ve tvaru květu a díky zásobníku na
hříbky ve tvaru šesti lupenů je tato mozaika nezvykle
atraktivní. Vytváření mozaiky pomoci hříbků
představuje zábavnou, tvořivou a výchovnou aktivitu,
která podporuje rozeznávání barev, rozvíjí motoriku
a procvičuje zrakově-pohybovou koordinaci.
Balení obsahuje 260 hříbků různých průměrů
(10, 15, 20 mm).

44 00954�������������������������������������409 Kč

44 02100������������������������������������������������������340 Kč

Mozaika Fantacolor Geometria

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Mozaika Fantacolor MIX 300

Vynikající didaktická pomůcka. Hra rozvíjí motorické zručnosti,
rovněž zrakově-pohybovou koordinaci, učí logicky myslet a pomáhá
rozeznávat základní barvy. Po ukončení hry se dají mozaikové hříbky
rychle uložit do praktického kufříku, který v průběhu hry slouží jako
stojan na tabulku. Balení obsahuje 300 hříbků z kvalitního plastu
o průměru 10, 15 a 20 mm a mozaikovou tabulku.
Rozměr: 37 x 27 x 5 cm.

44 00900���������������������������������������������������������������������������������� 495 Kč

První mozaika Květ MAXI

Mozaiky plné barev !

Mozaika s netradičními hříbky je
vhodná i pro malé ručky, přičemž
některé hříbky chrastí. Podporuje
rozvoj jemné motoriky, prostorového
vnímání a fantazie. Balení obsahuje
20 hříbků (průměr 20 mm) a 1 mřížku
(27,5 x 25 cm).

44 04160���������������������������� 535 Kč

Šroubková mozaika v kufříku

Přenosná souprava obsahuje šroubovák na baterie
s reverzní funkci, 60 barevných plastových šroubků,
10 návodů na aktivity. Vše je uloženo v kufříku, který se
po otevření mění na hrací plochu. 3 AA baterie nejsou
součástí balení.
Rozměr: 23 x 18 cm.

67 E4117����������������������������������������������������������� 965 Kč

Velká mozaika

Mozaika s velkou mřížkou a velkými dílky slouží k procvičení motoriky
a k seznamování se s barvami a tvary. Sada obsahuje i karty s motivy,
podle kterých děti vyskládávají obrazce. Balení obsahuje 100 dílků
v plastovém boxu.
Rozměr: 25 x 25 x 7 cm.

38 41303���������������������������������������������������������������������������������500 Kč
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DIDAKTIKA
Mozaika Superhříbky
- Sada mřížek 2 ks

Mozaika Super hříbky
- Vzorové karty 2

68 95024�������������������������������������������������� 450 Kč

68 95076������������������������������������������������������515 Kč

Vzorové karty k Super hříbkové mozaice.
Balení obsahuje 12 karet s různými motivy.
Rozměr: 38 x 30 cm.

Mozaiky plné barev !

Sada náhradních mřížek k Superhříbkové mozaice.
Balení obsahuje 2 ks mřížek.
Rozměr: 38 x 30 cm.

Mozaika Super hříbky - Sada hříbků

Mozaika obsahuje 240 super hříbků ve 4 tvarech
a 4 barvách. Je vhodná pro malé ruce a procvičuje
jemnou motoriku, fantazii, prostorové vnímání.
Balení neobsahuje mřížku. Průměr hříbku: 39 mm.

68 95072��������������������������������������������������1 250 Kč

Velká mozaika

Tabule je zavěsitelná na stěnu. Vzorové
karty se vkládají mezi rám a mřížku. Hříbky
68 95072 se kupují samostatně.
Rozměr: 84 x 70 cm.

68 95070������������������������������������� 3 280 Kč

SLEVA

Mozaika Super hříbky
- vzorové karty do tabule

Vzorové karty k produktu 68 95070.
Balení obsahuje 12 karet vyrobených z pevného
kartonu. Rozměr: 84 x 70 cm.

68 95071��������������������������������������������������1 100 Kč
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Hříbková mozaika 4

Děti vytváří mozajku z hříbků čtyř barev na přehledné
pracovní desce, pod kterou se dá vložit barevná
předloha. Hra obsahuje 160 ks hříbků o průměru
15 mm, pracovní desku a 6 barevných předloh.
Baleno v přehledném kufříku.

Mozaiky plné barev !

DIDAKTIKA

68 31805������������������������������������������������������ 409 Kč

160 ks
Ø 15 mm

Pixel Evo ����������������������������������������������� 395 Kč
Nadčasová klasická hra značky Quercetti je zde
nyní v novém provedení, s novými barvami a novými
možnostmi. Součástí hry jsou i velké obrázkové karty
sloužící dětem jako předlohy. Stačí jen umístit kartu
na základní desku a vkládat kolíčky podle barevného
schématu. Hra u dětí rozvíjí kreativitu a soustředění.
Obsah: 1 schránka, 1 hrací deska (22 x 19 cm)
s rukojetí, 160 kolíčků různých velikostí v šesti
barvách. Doporučený věk 3 - 6 let.

44 00907 - Pixel Evo Girl Small
44 00934 - Pixel Evo Small

Mozaika s 20 mm hříbky - Zvířátka

Mozaika obsahuje průhlednou pracovní desku
(umožňuje dětem reprodukci barevných předloh
vsunutých pod desku), 6 barevných předloh
a 100 hřebíčků o Ø 20 mm. Vše je uložené
v praktickém kufříku. Rozměr desky: 31 x 21 cm.

68 31806�������������������������������������������������� 409 Kč

Mozaika Combi Junior

Balení obsahuje 60 velkých hříbků v 6 barvách o průměru
32 mm a 6 kartiček s předlohami. Vše je baleno v praktickém
kufříku, jehož vnitřní strana slouží jako mřížka, kde se
vkládají kartičky a z druhé strany jako tabulka na kreslení
na sucho stíratelnými fixy.

44 04199������������������������������������������������������������ 1 010 Kč
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DIDAKTIKA
Hřebíčková mozaika 1

Obsahuje 800 kusů hřebíčků z elastického plastu
o průměru 1 cm, 1 mřížkovaná pracovní deska
(28 x 20 cm) z elastického plastu, 10 vzorových karet.
Baleno v dřevěné krabici se dvěma přihrádkami
a víkem.

34 22333��������������������������������������������������� 2 285 Kč

Mozaika a "Člověče, nezlob se!" v jednom

Mozaiky plné barev !

Dvě hry v jednom. "Člověče, nezlob se" a mozaika jsou uloženy
v praktickém dřevěném balení. Hra obsahuje oboustrannou
desku s hrami, hřebíček v 9 barvách, 24 karet se vzory
a 4 dřevěné kostky.
Rozměr balení: 40 x 27 x 3 cm (ŠxVxH).

51 V5999���������������������������������������������������������������������770 Kč

Velká plastová mozaika

Obsahuje 350 plastových dílů o rozměru cca 2 x 2 cm a plastovou
mřížku. Pestrost barev umožňuje dětem vytvořit nádherné
obrazce. Rozměr mozaiky cca: 37 x 37 cm. Obsahuje 1 plastovou
mřížku.

38 81959�������������������������������������������������������������������������865 Kč

Mozaika ze šroubů
Ideální pomůcka pro děti v předškolním věku.
Při vytváření různých obrázků a vzorů si osvojí
rozlišování barev i počítání. Balení obsahuje
10 vzorových karet, vrtačku, šroubovák a 50
šroubů. Vrtačka vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou
součástí balení).
Rozměr desky: 20 x 22 x 3 cm.

67 E4108������������������������������������������� 820 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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