DIDAKTIKA

Kladívko k zatloukání

Náhradní nebo doplňkové kladívko
k oblíbené hře. Obsahuje 1 ks.

38 35826��������������������������� 29 Kč

Hřebíčky k zatloukání

Balení obsahuje 250 ks náhradních nebo
doplňkových hřebíčků k oblíbené hře.

38 35828��������������������������������������������� 150 Kč

Podložka k zatloukání

Náhradní nebo doplňková podložka k oblíbené hře.
38 35827 - 25 x 15 x 1 cm���������������������������������69 Kč

Zatloukačka - Tvary 100 kusů

Hřebíčkové zatloukací skládačky

Náhradní a nebo doplňkové tvary ke korkovým
zatloukačkám. Balení obsahuje 100 tvarů v různých
barvách.

38 95150�������������������������������������������������������� 250 Kč

Hřebíčková skládačka pro dívky

Balení obsahuje 229 dílků, které mají rozličný tvar a barvu.
Cílem hry je pomocí hřebíčků a kladívka přibíjet tyto tvary na
korkovou podložku a vytvářet tak obrazce.
Rozměr podložky: 26 x 19 cm.

52 91101����������������������������������������������������������������������435 Kč

Karty ke hřebíčkové skládačce

Balení obsahuje 2 větší (24,5 x 15,5 cm) a 8 menších
(12,5 x 7,5 cm) karet s předlohami ke hřebíčkovým
zatloukacím skládačkám. Předlohy jsou na kartách
zobrazeny na obou stranách.

38 86614���������������������������������������������������230 Kč

Hřebíčková skládačka pro kluky

Balení obsahuje 229 dílků, které mají rozličný
tvar a barvu. Cílem hry je pomocí hřebíčků
a kladívka přibíjet tyto tvary na korkovou
podložku a vytvářet tak obrazce.
Rozměr podložky: 26 x 19 cm.

52 91100�������������������������������������������� 435 Kč
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DIDAKTIKA
Zatloukání

Obsahuje 118 dílů na vytvoření různých obrazů.
Rozměr: 20 x 20 x 0,8 cm.

15 58578���������������������������������������������������419 Kč

Oblíbená hračka, kde děti pomoci kladívka a hřebíčků
zatloukají barevné tvary na korkovou podložku
a vytvářejí tak různé obrázky. Balení obsahuje
243 částí. Rozměr: 26 x 3 x 19 cm.

32 82188�������������������������������������������������������� 245 Kč

Hřebíčkové zatloukací skládačky

Zatloukačka

Zatloukání - Farma

Hra, u které si děti trénují představivost, kreativitu
a motoriku. Jednotlivé barevné dílky se protlačují
a vytvářejí různé obrázky s tématikou farmy. Obsah:
1 korková podložka, 50 barevných dílků, 40 hřebíčků,
1 kladívko. Rozměr: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.

15 58555�������������������������������������������������������� 449 Kč

Zatloukání - Město

Hra, u které si děti trénují představivost, kreativitu
a motoriku. Jednotlivé barevné dílky se protlačují
a vytvářejí různé obrázky s tématikou města. Obsah:
1 korková podložka, 50 barevných dílků, 40 hřebíčků,
1 kladívko. Rozměr: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.

15 58556�������������������������������������������������������� 449 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Tvary a barvy 2

Balení obsahuje 4 omyvatelné, plastové, vzorové karty
a 24 průhledných karet. Vzorová karta má obrazec,
který má být vytvořený pomoci 6-ti průhledných
kartiček, také zobrazených na vzorové kartě. Úkolem
je správně poskládat průhledné kartičky, aby
vznikl obrazec na vzorové kartě. Tyto hry rozvíjejí
představivost, logiku dítěte a také poznávání tvarů
a barev.

75 C0640������������������������������������������������������ 515 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA
Tangramy s tabulkami

Děti u hry poznávají tvary a barvy a zároveň si procvičují
jemnou motoriku. Balení obsahuje 120 barevných
dřevěných tvarů a 5 oboustranných dřevěných předloh,
podle kterých skládají různé obrazce (dohromady
10 vzorů). Všechno je uloženo v dřevěném boxu.
Rozměr boxu: 33 x 23 x 5 cm.

Magnetický tangram - 3 sady

1H 10029��������������������������������������������������������������� 775 Kč

38 86250��������������������������������������������������������������� 560 Kč

Tangram využívá 7 základních tvarů k vytvoření obrazců
dle zadání. Balení obsahuje 3 sady tangramů, oboustranné
v červené, žluté a zelené barvě. Skvělá geometrická
pomůcka vhodná k použití na tabuli nebo stůl.
Rozměr poskládaných dílů do čtverce: 20 x 20 cm.

Magnetický tangram

Poznej barvy a tvary

Balení obsahuje kovovou tabulku
a 7 magnetek. Díky praktickému
provedení je vhodný na cesty.
Rozměr: 11,5 cm.

68 95007���������������������������� 205 Kč

Vkládací tvary - Ptáčci
Pro vytvoření milého ptáčka stačí pouze
4 kusy. Vezměte si vzorovou kartu a nebo
si zkuste vyrobit vlastního ptáčka. Balení
obsahuje 6 plastových rámečků, 6 modelových
kartiček, 24 plastových dílků.
Rozměr rámečku: 18 x 18 cm.

45 44620�����������������������������������������230 Kč

Legolino

Pro tuto hru je nezbytné využívat kreativitu
a představivost. Úkolem je dokončit (vyplnit)
obrázek použitím různých geometrických tvarů.
Různé vzory mají různý stupeň náročnosti.
Obsah balení: 2 sady, které každá obsahuje
7 dřevěných tvarů v bavlněném sáčku, plus
15 krásných barevných vzorových karet k doplnění.
Rozměr karet: 21 x 14,5 cm.

10 22312���������������������������������������������������765 Kč
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DIDAKTIKA

Geometrické tvary

Balení obsahuje 450 různých
geometrických tvarů ve více
velikostech. Jsou vyrobeny
z kvalitního průhledného barevného
plastu.

67 L7626����������������������1 180 Kč

Tangramy

Sada obsahuje 210 tangramů v 6 barvách,
které rozvíjejí logické myšlení a prostorové
vnímaní. Vyrobené z plastu.

67 04166��������������������������������1 100 Kč

Geocolor - magnetické tvary

Poznej barvy a tvary

Balení obsahuje 12 oboustranných
vzorových karet a 40 magnetických tvarů.
Rozměr karet: 30 x 21 cm.

76 45114����������������������������������1 100 Kč

Ukládej tvary - začátečníci

Balení obsahuje 5 oboustranních desek, na
které děti ukládají různobarevné plastové tvary.
Procvičí si při tom motoriku a logické myšlení.
Obsahuje 30 barevných tvarů.
Rozměr balení: 28 x 28 x 6,5 cm.

1H 10528�������������������������������������������� 930 Kč

Barvy a Tvary - Vytvoř obrázek
Objevte hravě základní tvary: kruh, čtverec, trojúhelník
a přímku. Doplňte skryté části na obrázcích přidáním
chybějících tvarů. Tato hra pomáhá dětem pochopit
různé tvary a používat je ve vlastních kreativních
kombinacích. Obsah: 18 oboustranných karet, 144
tvarů ve 4 barvách, návod.

45 03222����������������������������������������������������2 940 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Barevné kruhy

Pomocí této hry se děti naučí, z kterých
tvarů se dá složit kruh. Hra zároveň trénuje
i rozpoznávání barev a chápání proporcí. Balení
obsahuje 12 plastových oboustranných šablon
o velikosti 7,5 x 32 cm, 6 dřevěných stojanů
o velikosti 33 x 8 cm a 294 plastových dílů
v různých barvách a tvarech.

45 03113������������������������������������������3 330 Kč

Přiřaď správnou barvu

Naučná a zajímavá hra k rozeznávání
a přiřazování barev. Kdo jako první dokáže
zaplnit svůj obrázek válečky ve správné barvě?
Rozměr desky: 21 x 14,5 cm.

15 56705������������������������������������������535 Kč

Vkládací kostka

Kostka, která má na každé straně otvor
jiného tvaru. Hra pro nejmenší, která rozvíjí
jemnou motoriku a procvičuje rozeznávání
barev a tvarů.
Rozměr: 11 x 11 x 11 cm.

Poznej barvy a tvary

15 58628����������������������������������������395 Kč

Kruh

29 dílů. Průměr puzzle: 24 cm

15 57849���������������������������� 215 Kč

Kruhové puzzle - Barvy

Mozaika - Trojúhelník

15 57699�������������������� 225 Kč

15 58590�������������������� 250 Kč

Obsahuje 31 dřevěných dílů.
Průměr: 23,8 cm.

Obsahuje 37 dřevěných kostek.
Rozměr: 22 x 22 x 2 cm.

Dřevěné kostky - duhové

Dřevěná mozaika - Duha

Mozaika - Duha

Balení obsahuje 36 dílků.
Rozměr: 15,5 x 15,5 cm.

Dřevěná mozaika tvořena 24 kostkami.
Rozměr: 15,5 x 15,5 x 2 cm.

Obsahuje 57 dřevěných kostek
různých tvarů.
Rozměr: 23,5 x 23,5 x 4 cm.

15 58586���������������������������� 265 Kč

15 58588������������������������������235 Kč

15 58624��������������������� 709 Kč
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Tato hra rozvíjí u dětí schopnost rozlišovat světlé a tmavé
barvy stejných obrázků. V bukovém rámu je 36 plastových
kartiček o tloušťce 2,5 mm. K výuce je použito 6 obrázků.
Rozměr rámu: 40 x 40 cm.

34 22227��������������������������������������������������������������� 509 Kč

DIDAKTIKA

Poznávání barev

Barevné cihličky

Skládejte z dřevěných barevných cihliček vzory podle
karet. Správné řešení se nachází na zadní straně karet.
Rozměr trojúhelníku: 25 x 16 cm.

15 57924�������������������������������������������������������� 420 Kč

Hra s beruškami

Tradiční strategická hra je určená pro dva hráče, kteří začínají
hru vedle sebe a snaží se vzájemně zablokovat svou barvou
berušky tak, aby protivník neměl možnost poskládat své berušky
ani v diagonální, horizontální a ani ve vertikální linií. Políčko,
které obsadí jeden hráč nemění svého vlastníka v průběhu celé
hry. Hra vychází z pravidel všem známe hry „Piškvorky“.
Rozměr: 30 x 30 cm.

INOVATIVNÍ
DŘEVĚNÉ PUZZLE

78 00800�������������������������������������������������������������������������290 Kč

Poznej barvy a tvary

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Řetěz z tvarů
Naučná hra, která naučí děti rozeznávat barvy.
Jejich úkolem je podle barev přiřazovat kartičky
s obrázky k hrací desce.
Obsah balení: 4 kartonové oboustranné hrací
desky (23,4 x 15,9 cm), 48 kartonových kartiček
(4,8 x 4,8 cm), hrací deska s otočnou šipkou
(15,6 x 15,6 cm), instrukce ke 4 hrám.

Soubor umožňuje skládat řetězy v posloupnosti podle vlastního
výběru nebo je spojovat podle už hotových vzorů. Spojování článků
učí nejen rozeznávat tvary, používat logické myšlení, ale též
manuální zručnost a zrakově-pohybovou koordinaci. Přiložené
karty mohou stupňovat náročnost - vzory jsou zobrazené podle
barev nebo symbolů. Obsah: 120 článků ve 4 barvách (kolečka,
čtverce a trojúhelníky), články jsou z pevné umělé hmoty,
16 oboustranných karet s návrhem aktivit 20 x 5 cm, uzavíratelná
krabice.

22 A5949�������������������������������������������� 260 Kč

38 85746��������������������������������������������������������������������������720 Kč

Barvy

SLEVA
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DIDAKTIKA

Abacolor - Tvary

Abakus procvičuje logické myšlení, koordinaci
ruka-oko, seznamuje se základními tvary,
barvami a počty. Balení obsahuje 100 tvarů
(10 různých typů v 5 barvách), 1 počítadlo,
24 karet s úkoly. Šířka počítadla: 21 cm.

68 95270�������������������������������������������� 390 Kč

Poznej barvy a tvary

Věže z tvarů

Věže z tvarů
- doplňková sada

Zajimavá hra na rozeznávání barev
a tvarů. Balení obsahuje 4 sady karet
(dohromady 16 karet), na kterých jsou
různá zadání, které děti řeší.
Průměr tvarů: 4,5 cm.
Rozměr: 21 x 6,5 x 2,2 cm.

Rozšiřující sada ke hře 76 04998.
Balení obsahuje 2 stojany a 20 tvarů,
díky čemuž může hrát hru víc dětí
najednou.

76 04998�������������������������1 490 Kč

76 04999���������������������������� 670 Kč

Tělesa v prostoru

Hra obsahuje 14 geometrických
těles, 50 vzorových fotografií,
podstavec na fotografie a 15
kartiček. Dítě pozoruje polohu
jednotlivých těles na vzorových
kartách ve vztahu k ostatním
tělesům. Potom se pokouší
rozestavit jednotlivá tělesa podle
rozestavení na fotografii.

60 20523���������������������1 080 Kč

Triolo

Výborná pomůcka k rozvoji představivosti. Velké tvary příjemné na dotek
umožňují hru také nejmenším dětem. Balení obsahuje 4 základní podložky
(19 x 6,5 x 1,5 cm), 48 plastových dílů ve 4 různých tvarech a 3 barvách
a 20 oboustranných modelových tabulek, které postupným způsobem zvyšují
náročnost při vytváření jednotlivých barevných modelů. Rozměr modelových
karet: 23 x 16,5 cm. Dodáváno v praktickém úschovném boxu.

76 75092����������������������������������������������������������������������������������������1 620 Kč
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Geometrická tělesa, 17 ks

DIDAKTIKA

Vhodné na práci ve skupinách a nebo demonstrační
pomůcka. Spodní část tělesa je odnimatelná. Tělesa lze
naplnit tekutinou, což napomáhá při výuce výpočtu objemu.
Všechna tělesa jsou vyrobená z 2 mm hrubého, pevného
plexiskla. Balení obsahuje 17 ks geometrických tvarů.
Výška: do 10 cm.

Poznej barvy a tvary

38 86295����������������������������������������������������������� 1 240 Kč

Senzorická stavebnice - písek

Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, ve
kterém je různobarevný písek. Při hře se přesypává a vytváří krásné
efekty.Balení obsahuje 16 dílů ve 4 různých geometrických tvarech.
Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm; půlkruh
13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm.
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm.

1M 20158 ��������������������������������������������������������������������������� 2 190 Kč

Okýnková stavebnice

Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného
barevného akrylátu, který při hře vytváří
krásné efekty. Balení obsahuje 24 dílů ve 4
různých geometrických tvarech. Rozměry: menší
trojúhelník 11 x 5 x 9,5 cm; větší trojúhelník
10 x 10 x 10 cm; čtverec 5 x 5 cm; kruh průměr
5 cm; obdélník 10 x 5 cm.

6 cm

1M 20117 ������������������������������������������1 200 Kč

Geometrická tělesa

Dřevěné geometrické tvary

67 L6120�������������������������������������������� 650 Kč

38 89022���������������������������������410 Kč

Balení obsahuje 12 geometrických těles
vyrobených z měkké pěny ve třech různých
barvách. Výška je cca 6 cm.

SLEVA

Geometrické tvary, které by měl znát
každý školák. Obsahuje 12 ks.
Výška do: 7,5 cm. Průměr: do 5 cm.
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DIDAKTIKA

Příroda v hexagramu

Principem dětského puzzle je
uspořádat šestiúhelníky k sobě
tak, aby se shodovaly předměty na
společných hranách. Manipulaci
s jednotlivými díly ulehčují praktické
kolíky na vytahování.
Velikost: 28 x 28 cm.

45 03550��������������������������490 Kč

Doprava v hexagramu

Principem dětského puzzle je uspořádat
šestiúhelníky k sobě tak, aby se
shodovaly předměty na společných
hranách. Manipulaci s jednotlivými díly
ulehčují praktické kolíky na vytahování.
Velikost: 28 x 28 cm.

45 03551���������������������������������490 Kč

Správně přiřaď!

A

B

Najdi a správně
přiřaď��������������������������������������� 520 Kč
Dřevěné puzzle pro nejmenší děti nabízí
různé možnosti využití. Poskládejte
puzzle jak má být, vytvořte nové spojení
dle vlastní fantazie a nebo si zahrajte
přiřazovací hru. Balení obsahuje 30 dílů.
Rozměr: 33,6 x 29 x 0,9 cm.
A
B

10 11006 - Zvířata
10 11007 - Dopravní prostředky
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DIDAKTIKA
Magnetická hra - Hladový had

Kudy vede cesta 2

15 56756�����������������������������������������������������290 Kč

15 56944���������������������������������������������������350 Kč

Poklademe jednotlivé dílky na šablonu tak, aby byl
had kompletní a zároveň se dostal k potravě.
Rozměr: 20 x 27,5 cm.

Vytvořte cestu pro postavičky, které se chtějí potkat.
Na kartičkách najdete zadání.
Rozměr: 21 x 21 cm.

Kostky s bludištěm

Správně přiřaď!

Postavte z kostek bludiště, vhoďte dovnitř
kuličku a najděte cestu ven. Balení obsahuje 6
oboustranných karet (12 x 14 cm), 1 stojan na
karty, 1 základnu (18,2 x 20,2 x 3,2 cm), 16 kostek
(3,5 cm) a 2 kuličky (1,6 cm).

76 43147������������������������������������������� 1 020 Kč

Kontrasty

Kontrasty na dvojicích karet, které musí dítě odhalit
a přiřadit k sobě. Jedné kartičce chybí úmyslně
dvojice. Hru tvoří 25 plastových kartiček o rozměru
10,5x7,5x0,25 cm a dřevěná krabička.

34 22326���������������������������������������������������982 Kč

Spoj tvar a barvu

Rozpoznejte barvy a tvary a spojte se
správnou destičkou. Obsahuje 25 destiček
(9 x 9 cm) v dřevěném boxu.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.

34 90081�������������������������������1 240 Kč
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DIDAKTIKA
Správně přiřaď!

Povolání a služební auta, kufřík

Berušky - hra plná barev

22 06472�����������������������������������������295 Kč

25 30202�������������������������������������������������� 815 Kč

Hra procvičí paměť a koncentraci - děti
spojují příslušné obrázky. Balení obsahuje
24 ks kartiček (12 párů).

Najdi barvu, kterou jste si vytočili prostřednictvím
správného uložení berušek.
Rozměr balení: 28 x 14,5 x 2 cm.

Zvířátka a jejich domovy

Zvířátka a jejich potrava

15 56881������������������������ 195 Kč

15 56880������������������������ 195 Kč

Dohromady 9 dílků.
Rozměr: 18 x 18 cm.

Dohromady 9 dílků.
Rozměr: 18 x 18 cm.

Na správném místě
Děti správně přiřazují zvířátka k vagónom
podle vzorových karet, čímž si zlepšují
logické myšlení a koncentraci. Hra obsahuje
12 oboustranných karet, 1 magnetickou
lokomotivu, 5 vozů, 5 dřevěných zvířátek.

76 43021�������������������������������������������945 Kč

Skládačka Povolání

Dřevěná skládačka s motivem profesí je
skvělou pomůckou pro rozvoj jemné motoriky
a logického myšlení každého dítěte. Úkolem
je podle předložené kartičky s pracovním
nástrojem správně přiřadit a vyskládat
kostky odpovídající profesi. Balení obsahuje
5 kartiček a 8 kolíků.
Rozměry: 38 x 13,4 x 7,5 cm (ŠxVxH).

51 E1019������������������������������������� 1 200 Kč
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DIDAKTIKA
Symetrie

Děti mají za úkol hledat a spojovat 2 poloviny
obrázků. Při této hře si procvičí logiku a zjistí
základní informace o tom, co je to symetrie.
Obsah balení: 48 kartonových kartiček
(7,4 x 7,4 cm) rozdělených na dvě části,
instrukce k 3 hrám.

22 A5765�������������������������������������������� 260 Kč

U nás doma

Hra je zaměřena na procvičení pozorovacích
schopností a paměti dětí. Také si při ní
obohacují slovní zásobu. Jejich úkolem je
správně přiřazovat obrázky k hrací desce.
Obsah balení: 4 hrací desky (15,6 x 15,6 cm),
40 kartónových kartiček (5,5 x 5,5 cm).

Správně přiřaď!

22 A5253�������������������������������������������� 260 Kč

Čí je to stín?

Stín je nerozlučný kamarád - když se pohnete, jde za
vámi, když stojíte, stojí také. Vše na naši zemi má svůj
stín. A také v této hře hraje důležitou roli. Děti hledají
dvojice obrázků, z čehož jeden je barevný a druhý
je pouze černý stín. Procvičí si tak své pozorovací
schopnosti a koncentraci. Kartičky jsou vyrobené
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: návod pro 3 hry,
48 kartiček. Rozměr kartičky: 7,7 x 7,7 cm.
Rozměr balení: 27,7 x 18,4 x 3,5 cm.

22 05635�������������������������������������������������������� 260 Kč

Stínohra 1

Rozměr: 17 x 17 cm.

32 84170���������������������������� 230 Kč

Vissacorol - Uspořádej správně
Balení obsahuje 9 barevných šroubů ve 3
velikostech (2,2 / 1,8 / 1,2 cm), které děti
ukládají na dřevěnou základnu podle 12
vzorových karet různé úrovně obtížnosti.
Rozměr základny: 18 x 18 x 2 cm.

76 88093����������������������������������������740 Kč
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31 cm

Přiřaď správnou emoci

34 90125��������������������������������������������������1 380 Kč

DIDAKTIKA

4,5 cm

4,5 cm

31 cm

Děti se naučí rozpoznat různé emoce a povypráví
své vlastní zkušenosti a příběhy. Hra obsahuje: hrací
desku s emocemi, 48 karet s různými situacemi,
8 karet s 8 základními emocemi.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.

Obrázková skládačka
Rozměr: 31 x 31 cm.

32 84079���������������������������� 245 Kč

Dřevěné logické tabulky - čísla
Souřadnicová, přiřazovací hra, která
seznamuje děti s počítáním od 1 do 5.
Balení obsahuje 25 dřevěných vkládacích
dílků a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 23,5 x 23,5 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 3,7 x 3,7 x 0,4 cm.

Správně přiřaď!

76 87170����������������������������������������290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Tvary

Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje
děti s rozpoznáváním základních tvarů a barev.
Balení obsahuje 16 dřevěných vkládacích dílků
a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.

76 87169������������������������������������������������290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Velikosti
Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje
děti s vnímáním velikosti. Balení obsahuje
12 dřevěných vkládacích dílků a 1 dřevěnou
tabulku. Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 5,3 x 0,4 cm.

76 87161������������������������������������������������290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Prostor

Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje děti
s prostorovým vnímáním předmětů - v předu, vzadu,
pod, na. Balení obsahuje 16 dřevěných vkládacích dílků
a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.

76 87162��������������������������������������������������������� 290 Kč
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Přiřazovací lotto

DIDAKTIKA

Hra rozvíjí logické myšlení a slovní zásobu. Děti přiřazují jednotlivé prvky k příslušným obrázkům, o kterých můžou
vyprávět různé příběhy na základě vlastních zážitků nebo fantazie. Každá hra obsahuje dva tematické obrázky
o rozměru 12 x 12 cm, obrázkové kartičky o rozměru 6 x 6 cm a dřevěný rám.

Jaro - Léto

Podzim - Zima

34 22815���������������������������� 555 Kč

34 22816���������������������������� 555 Kč

Rozměr rámu: 40 x 28 cm.
Počet kartiček: 16 ks.

Rozměr rámu: 40 x 28 cm.
Počet kartiček: 16 ks.

Správně přiřaď!

pól

poušť

V lese a na farmě

Rozměr rámu: 40 x 28 cm.
Počet kartiček: 16 ks.

džungle

34 22110���������������������������� 555 Kč

moře

farma

Kde žijí zvířátka?

U této hry se děti seznámí se zvířátky a jejich
prostředím. Balení obsahuje 5 šestiúhelníkových karet
s různým prostředím (farma, džungle, poušť, moře, led),
30 kartiček se zvířátky (7,5 x 7,5 cm) a maxi kostku
(strana 3,5 cm).

60 20562�������������������������������������������������������� 575 Kč
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DIDAKTIKA

Pavoučí třídění ���������������������� 530 Kč
Roztřiďte předměty kolem pavouka podle
logických kriterií - podle barvy, tvaru,
množství nebo ročního období. Balení
obsahuje 17 dřevěných puzzle dílků
v dřevěném rámu. Rozměr: 40 x 28 cm.

Správně přiřaď!

34 52365 - Množství
34 52366 - Barvy
34 52367 - Tvar
34 52368 - Roční období

Dřevěná
skládačka ����������������������������������������� 445 Kč
Dřevěná skládačka zobrazuje jednotlivá roční
období. Spodní část hrací desky ukazuje část
obrázku ze skládačky, patřící na dané místo.
Barevná skládačka podporuje vizualizaci dítěte,
jemnou motoriku a pomáhá rozvíjet slovní
zásobu. Balení obsahuje 16 dílků.
Rozměr balení: 28 x 28 x 0,7 cm (ŠxVxH).

51 G3085 - jaro
51 G3086 - léto
51 G3087 - podzim
51 G3088 - zima
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Obrázkové trojice

Hra, která vede děti k seřazování
a ukládání podle příslušnosti
k hlavnímu obrázku na střední
podlouhlé kartě. Dohromady 90
fotografií na kartičkách vytváří 30 sérií.
Rozměr hlavních karet: 7,5 x 22,5 cm.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.

Správně přiřaď!

DIDAKTIKA

60 20540������������������������������� 765 Kč

Pravá a levá strana - hra

Jedinečný způsob jak naučit děti správně rozeznat pravou a levou
stranu. Podle obrázků na vzorových kartičkách se snaží umístit
objekty do stojanu tak, aby pravá / levá strana odpovídala obrázku
na kartičce. Obsahuje: 4 náramky na pravou ruku, 24 vzorových
karet, 7 objektů, 2 stojany.
Rozměr vzorové karty: 11,4 x 8 cm.

60 20538����������������������������������������������������������������������������765 Kč

Zaměstnání

Hra je zaměřena na přiřazování kartiček
s obrázky pracovních nástrojů k hlavní kartě
zobrazující konkrétní zaměstnání. Na zadní
straně karet najdou děti samokontrolní systém.
Hru může hrát až 12 dětí. Tvoří ji 12 hlavních
karet a 48 menších kartiček. Rozměr hlavních
karet: 8 x 15 cm.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.

60 20560��������������������������������������������� 645 Kč
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DIDAKTIKA

Správné dvojice 1

68 kartiček s fotografiemi věcí
a předmětů tvoří 34 dvojic. Úkolem
dětí je najít dvojice kartiček,
které by mohly tvořit správný
pár. Vertikální barevný proužek
na každé kartičce je důmyslným
samokontrolním prvkem.
Rozměr kartiček 9 x 9 cm.

Správně přiřaď!

60 20530������������������������ 765 Kč

Správné dvojice 2

68 kartiček s fotografiemi věcí,
předmětů a lidských tváří tvoří
34 dvojic. Úkolem dětí je najít dvojice
kartiček, které by mohly tvořit
správný pár na základě různých
kriterií. Vertikální barevný proužek
na každé kartičce je důmyslným
samokontrolním prvkem.
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.

60 20531���������������������������765 Kč

Třídění - materiály

Hra naučí dítě rozeznávat a třídit jednotlivé materiály
a substance. Dítě dostane box s přihrádkami na
třídění a předlohu. Musí naplnit přihrádky kartičkami
korespondujícími s předlohou. Obsahuje 60 kartiček,
2 třídicí boxy, a 12 předloh. Rozměr: boxy: 27 x 12 cm,
předlohy: 25,5 x 8,5 cm, kartičky: 4,5 x 5,5 cm.

76 42276����������������������������������������������������������� 995 Kč
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DIDAKTIKA
Třídicí sada - Zvířátka

Pozorováním ilustrovaných kartiček děti rozeznají různá zvířata, identifikují jejich
společné charakteristiky a třídí je podle druhu. Pomůcka k rozvoji pozorovacích
schopností, slovní zásoby a klasifikaci zvířat na základě zobrazených kategorií. Obsah:
20 karet s úkoly (25,5 x 8,5 cm),
50 kartonových obrázků zvířat (5,5 x 4,5 cm),
4 plastové třídicí podnosy (27 x 12 cm).

Správně přiřaď!

76 05180������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 220 Kč

Maxi lotto - Zvířátka

Hra zaměřená na paměť, kde malí hráči pozorují
jednotlivé obrázky, hledají a přiřazují k nim příslušné
obrázkové kartičky. Hra pro 2 - 4 hráčů, obsahuje 4 karty
a 24 kartiček. Rozměr: 33 x 23 cm.

76 87016����������������������������������������������������������� 955 Kč

Maxi lotto - Barvy

Hra zaměřená na paměť, kde malí hráči pozorují
jednotlivé obrázky, hledají a přiřazují k nim příslušné
obrázkové kartičky. Hra pro 2 - 6 hráčů, obsahuje
12 karet a 36 kartiček. Rozměr: 33 x 23 cm.

76 36580�����������������������������������������������������1 225 Kč
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DIDAKTIKA

Maxi lotto - Oblečení

Hra zaměřená na paměť, kde malí hráči
pozorují jednotlivé obrázky, hledají a přiřazují
k nim příslušné obrázkové kartičky. Hra pro
1 - 6 hráčů, obsahuje 6 karet a 36 kartiček.
Rozměr: 33 x 23 cm.

Správně přiřaď!

76 36556���������������������������������������� 1 050 Kč

Maxi lotto - Jídlo

Hra zaměřená na paměť, kde malí hráči pozorují
jednotlivé obrázky, hledají a přiřazují k nim příslušné
obrázkové kartičky. Hra pro 1 - 6 hráčů, obsahuje
6 karet a 36 kartiček. Rozměr: 33 x 23 cm.

76 36557������������������������������������������������ 1 050 Kč

Lotto - Běžný den

Hra zaměřená na paměť, kde malí hráči pozorují
jednotlivé obrázky, hledají a přiřazují k nim
příslušné obrázkové kartičky. Hra pro 2 - 6 hráčů,
obsahuje 6 karet a 36 kartiček.
Rozměr: 33 x 23 cm.

76 36558�������������������������������������������1 080 Kč
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DIDAKTIKA

Co sem nepatří?

Podlouhlé kartičky zobrazují čtyři předměty z nichž jeden
na kartičce nepatří. Dítě ho označí přiložením průhledné
kartičky s červenou značkou přeškrtnutí. Baleno v dřevěné
krabici o rozměru 34 x 20 x 6 cm.

34 22865�������������������������������������������������������������1 360 Kč

Pracovní vozidla

Správně přiřaď!

Děti hází kostkou, která jim ukáže, ke kterému
vozidlu mají přiřadit předměty na kartičkách.
Předměty souvisí s danou profesí, ke které patří
i vozidlo. Balení obsahuje kostku s obrázky (3,5 cm),
24 kartiček s obrázky (4,5 x 4 cm), 6 karet s vozidly
(19 x 14 cm).
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.

60 20580����������������������������������������������������490 Kč

Psaní na záda

Jedno dítě si vybere kartu a to co na ní vidí,
nakreslí svému kamarádovi na záda. Ten musí
najít korespondující kartu. Jak se jejich karty
shodují, mise je splněna! Vyžaduje se přesnost,
jinak bude hra komplikovaná.
Balení obsahuje 80 karet (10,5 x 7,5 cm).

45 03220��������������������������������������� 2 280 Kč

Jak se to dělá? Série 1

Jak se to dělá? Série 2

22 06694���������������������������� 185 Kč

22 06700���������������������������� 185 Kč

Hra učí děti, jak vyrobit nábytek,
oblečení a domy. Sada obsahuje
15 karet s obrázky 3 výrobních cyklů.
Cílem hry je uspořádat výrobní proces
s pomocí 5 karet.
Rozměr balení: 24 x 15 cm.

SLEVA
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Hra učí děti jak se vyrábí zmrzlina,
med a chléb. Sada obsahuje 15 karet
s obrázky 3 výrobních cyklů. Cílem hry
je uspořádat výrobní proces s pomocí
5 karet.
Rozměr balení: 24 x 15 cm.
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Schubitrix

DIDAKTIKA

Hra a zároveň didaktická pomůcka Schubitrix má podobná pravidla jako Domino - cílem je spojovat
strany se stejnými vzory, počty nebo barvami. Je však o něco náročnější - třeba dbát na to, aby
byly správně spojeny až tři strany trojúhelníkových karet.
Schubitrix se zaměřuje na rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti.

Schubitrix - Tvary

V balení jsou 2 hry:
1. Stejné tvary různě seřazeny (počty 1 - 6).
2. Geometrické tvary různě seřazeny
(počty 1 - 10).

Schubitrix - Počty

03 23986������������������������������������������ 369 Kč

03 23987������������������������������������������ 369 Kč

Schubitrix - Jídlo / Tvary

Schubitrix - Tvary / Zvířátka

03 71487������������������������������������������ 369 Kč

03 71486������������������������������������������ 369 Kč

Správně přiřaď!

V balení jsou 2 hry:
1. Množiny tvarů a číslice.
2. Podmnožiny tvarů a číslice.

Balení obsahuje 2 hry:
1. Čtyři části obrázku (jídlo).
2. Čtyři části obrázku (tvary).

V balení jsou 2 hry:
1. Doplňte správnou polovinu (tvary).
2. Doplňte správnou polovinu (zvířátka).

Hlavolamy������������������������������� 55 Kč
Kapesní balení obsahuje 9 kartiček,
které je nutné složit do čtverce tak,
aby všechny kartičky k sobě navzájem
pasovaly. Výborná hra na logické myšlení
a rozvíjení trpělivosti.

01 0175A - Klaun
01 0176A - Medvědi

284
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 284

6. 9. 2021 10:52:15

Zvířátka a jejich pochoutky

Cílem hry je přiřadit zvířátka k jejich
lahůdkám. Balení obsahuje 24 puzzle
(12 párů).
Rozměr balení: 24 x 15 x 0,42 cm.

DIDAKTIKA

22 A6519�������������������������������������� 199 Kč

Domečky a úkryty

Umístěte zvířátka do jejich úkrytů a domů.
Balení obsahuje 24 puzzle, z nichž můžete
vytvořit 12 párů.
Rozměr balení: 24 x 15 cm.

22 A6670�������������������������������������� 199 Kč

Hra Trio

Správně přiřaď!

Uspořádejte tyto karty podle logických
vztahů, příčin a následků. V této hře jsou
důležité vizuálně pozorovací schopnosti.
Balení obsahuje 36 kartiček.
Rozměr kartičky: 7 x 7 cm.

45 90025������������������������������������� 1 050 Kč

Co následuje?

Zábavná hra, která naučí děti časovou
posloupnost a uspořádat obrázky dle děje.
Hra je vhodná také pro menší děti. Dílky do
sebe zapadají pouze při správném zařazení.
Balení obsahuje 14 třídílných dějových
obrázků. Rozměr: 9 x 9 cm.

64 03115���������������������������������������350 Kč

Magnety na rozpoznávání barev

Úkolem hry je roztřídit předměty podle barvy a přiřadit
je ke kyblíku se stejnou barvou. Pomůcka pro rozvoj
rozeznávání barev, slovní zásoby a základních počtů.
Vhodné pro použití s jakýmkoli magnetickým povrchem.
Balení obsahuje 48 magnetů - 8 kbelíků s barvou,
40 magnetických, barevných předmětů na třídění.
Rozměr kbelíku: 20 x 25 cm.

67 09590����������������������������������������������������������� 925 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA
Vtipné obličeje

Děti mají možnost poskládat z kartonových
kartiček 5832 různých vtipných tvářiček.
Procvičí si při tom své kombinační schopnosti
a skvěle se zabaví.
Obsah balení: 18 kartiček (10,9 x 15,2 cm)
rozdělených na 3 části.

Správně přiřaď!

22 A5673�������������������������������������������� 329 Kč

Top modelky

Oboustranně hůlkové
puzzle ��������������������������������������� 569 Kč

Balení obsahuje 3 oboustranné puzzle,
každé složené z 8 hůlek. Podložka je
součástí balení.
Rozměr balení: 19 x 23,5 x 4 cm.

1Y 54753 - Zvířata
1Y 54754 - Doprava

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Skládačka nabízí dětem možnost vytvořit
20 736 různých modelů a návrhů. Procvičí si
při tom své kombinační schopnosti a zjistí, že
existuje mnoho různých stylů oblékání.
Obsah balení: 12 kartiček (10,9 x 23,5 cm)
rozdělených na 4 části.

22 A5666��������������������������������������������260 Kč

Dřevěné hůlkové puzzle

Každý obrázek se skládá ze 6 vodorovných hůlek,
které se vkládají do rámečku. Balení obsahuje 6
rámečků a 36 ks paliček.
Rozměr: 11 x 11 x 0,8 cm.

2S 06211����������������������������������������������� 255 Kč
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DIDAKTIKA

Přiřazovací puzzle
- Děti různých koutů světa

Zábavné přiřazovací puzzle obsahuje 30 dílků, pomocí
kterých je možné dětem přiřadit různé oblečení
a vytvořit tak veselé kombinace nebo si zahrát hru,
kdo má lepší paměť.
Rozměr balení: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.

Správně přiřaď!

10 11130������������������������������������������������������485 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Zábavné postavičky

Vytvořte si své vlastní zábavné postavy.
Každá se skládá ze tří dílů - hlavy, těla
a nohou, které se dají libovolně kombinovat.
Hra podporuje představivost, kombinační
schopnosti a kreativitu. Balení obsahuje
480 kartiček s rozměrem 6 x 5 cm.

84 15673���������������������������������������290 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Přiřaď správně - Zvířátka

Dřevěná skládačka, kde děti ukládají
zvířátka do dřevěného rámu dle
typických znaků.
Rozměr: 37,5 x 16 x 1,6 cm.

10 11110������������������������������� 550 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Přiřazovací hra - Kolo

Mnoho zábavy slibuje kolo s pohyblivou centrální
částí, která umožňuje až 3 asociační hry. Kolo lze použít pro různé výukové téma: na výuku čísel, tvarů
nebo barev. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce párů. Rozměr: kolo: Ø 34 cm.
Žetony do kola: Ø 4 a 5 cm.
Věková kategorie: 3+

Správně přiřaď!

76 88386 - Kolo�����������������������������������������700 Kč
76 88372 - Barvy a tvary �������������������������850 Kč
76 88379 - Čísla 1 - 6 �������������������������������850 Kč
76 88377 - Čísla 5 - 10 �����������������������������850 Kč

Geometrické tvary 1

Předměty

Geometrické tvary 2

Pomůcky

Velikosti

Ovoce

Hračky

Dopravní prostředky

Logické přiřazování barev,
tvarů, počtů 1

Logické přiřazování barev,
tvarů, počtů 2

Sada 4 logických her s různou tématikou
(tvary, předměty, velikosti, ovoce), každá
je složená z 25 dílků. Hra je založená
na systému souřadnic (dvojitý vstup),
které probouzejí a podporují logickomatematické myšlení.
Rozměr: 22,5 x 30 cm.

Sada 4 logických her s různou tématikou
(tvary, pomůcky, hračky, dopravní
prostředky), každá je složená z 25 dílků.
Hra je založená na systému souřadnic
(dvojitý vstup), které probouzejí
a podporují logicko-matematické
myšlení.
Rozměr: 22,5 x 30 cm.

60 52510���������������������������������910 Kč

60 52520���������������������������������910 Kč
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Hra Školou

01 A2034������������������������������� 265 Kč

Doprovod zvířat

Hra obsahuje 16 dílků. Principem hry je
sestavit celý průvod zvířátek. Skládání
začne s dílkem s nápisem START,
přidávané dílky by měly tvořit celý
obrázek dalších zvířátek.

01 A2035������������������������������� 250 Kč

Najdi mámu

Správný čas

01 A2036������������������������������� 250 Kč

01 A2032���������������������������� 265 Kč

Hra obsahuje 48 dílků a spočívá
v hledání a spojování dílků s obrázkem
malého zvířátka s dílkem, na kterém je
obrázek jeho maminky.

Příběhy

Hra obsahuje 30 dílků. Při skládání
příběhů děti říkají a popisují to, co
vidí na obrázku. Tím si rozšiřují
svou slovní zásobu a zlepšují si
výslovnost.

Naučné didaktické hry - Hra Školou

Barvy

Hra obsahuje 48 dílků. Děti hledají
správnou dvojici obrázků. Na jednom
typu kartiček jsou samostatné barvičky
a na druhém typu celé obrázky.

DIDAKTIKA

Série Hra školou rozvíjí pozornost, logické myšlení, trpělivost a soustředění.
Tyto hry učí barvy, poznávání digitálního času, části těla a souvislosti.
Jsou vhodné pro děti předškolního věku,
které se během hry seznámí s věcmi, které budou do života potřebovat.
Hry obsahují milé obrázky a pevné dílky.
Rozměr balení: 25,3 x 16 x 5,2 cm.

Hra obsahuje 48 dílků. Naučná hra,
pomocí které se děti učí zábavnou
formou poznávání hodin tím, že
přiřazují kartičky ke správnému času.

Lidské tělo

Hra obsahuje 21 dílků. Děti přiřazují
jednotlivé části těla k hlavnímu
obrázku.

01 A2037���������������������������� 299 Kč

01 A2033������������������������ 349 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA
Naučné didaktické hry - Zdravá strava

Magnetická zdravá strava

Krásně ilustrované obrázky jídel zobrazují 5 hlavních
skupin potravin. Balení obsahuje 34 magnetických jídel,
1 stíratelné magnetické prostírání a 1 menu.
Rozměr prostírání: 42 x 30,5 cm.

67 A0497����������������������������������������������������� 1 100 Kč

Lunch Box
Hráči identifikují zdravé jídlo a zdokonalují své paměťové
schopnosti když protékají, aby naplnili jídlonosič
chutnými potravinami! Obsah: 4 jídlonosiče, 24 kartiček,
návod. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.

2R A0020������������������������������������������������������������320 Kč

Bolavé bříško
Hráči střídavě vybírají karty s jídlem a pitím a
umísťují je na různé části svého talíře. Vítězem
je hráč, který jako první sestaví kompletní jídlo.
Pozor aby se nevytvořily lechtivé kombinace,
které způsobí bolesti bříška! Hra je vhodná pro
2 - 4 hráče.
Obsah: 4 prostěradla 30 kartiček, návod.
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm.

2R A0033��������������������������������������������� 430 Kč

Poznávaní - Alergie a potravinová
intolerance

ato hra pomáhá objevovat běžná jídla a s nimi spojené alergie
a intolerance, které mohou tato jídla způsobovat. Karty
pomáhají vytvářet empatii vůči spolužákům s potravinovou
nesnášenlivostí a zároveň pomáhají podporovat jejich přijetí
a začlenění do třídy.
Rozměr: 8 kartiček Ø 9 cm, 57 kartiček Ø 7,5 cm.

60 20555������������������������������������������������������������������� 670 Kč

ovoce

ryba

vajíčka

lepek

mléko

arašídy

měkkýše

ořechy
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Podložka na třídění ����������1 970 Kč
Kulatá podložka, která pomáhá dětem
uvědomit si samy sebe a jejich vztahu
k životnímu prostředí. Průměr: 88 cm.

Naučné didaktické hry - Zdravá strava

DIDAKTIKA

1V 15000 - Zdravé stravování
1V 16000 - Recyklování

Pyramida zdravé stravy

Podle hozené barvy na kostce zařaďte jídlo na pyramidě. Do zelené části pyramidy
patří jídlo, které by se mělo jíst často, do žluté jídlo, které by se mělo jíst občasně
a do červené jídlo, které by se mělo jíst pouze příležitostně. Samokontrolní systém
umožňuje okamžitou kontrolu - každé jídlo má na druhé straně barevný kroužek,
který znázorňuje, do které skupiny patří. Balení obsahuje: barevnou kostku,
velkou pyramidu složenou z dílků, 54 kartičkových tvarů se zobrazením jídel
a černobílou pyramidu k vybarvení. Rozměr velké barevné pyramidy: 66 x 45 cm.
Vyrobeno z pevného kartonu.

60 20554��������������������������������������������������������������������������������������������������� 855 Kč

Semafor zdravé stravy

Tuto hru může najednou hrát až 6 dětí. Balení obsahuje 54 karet
s vyobrazením každodenních jídel a barvy semaforu, které určují, jak často
by se tato jídla měla konzumovat. Zelená barva znamená často, oranžová
občas a červená příležitostně. Dítě má za úkol rozhodnout, které jídlo je
zdravé více a které méně. Zadní strana karet obsahuje kontrolní znaky. Balení
také obsahuje barevnou pyramidu zdravého jídla a bezbarvou pyramidu
k vlastnímu použití. Baleno v kufříku.

60 20553��������������������������������������������������������������������������������������������� 755 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA
Popelka
Kreativní hra zaměřena na postřeh a paměť.
Vyhrává ten, kdo najde všechny postavy a
věci před půlnocí. Hru je možné hrát
v 3 variantách s různou obtížností.

44 02330��������������������������������������� 389 Kč

Penalta - hra
Vítězem hry se stává hráč, který dal nejvíc gólů.
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče.
Obsah: 24 fotbalových kartiček, kostka.
Rozměr balení: 15,5 x 14 x 2,5 cm.

Společenské hry

2R A0365�������������������������������������������� 195 Kč

Poklad jednorožců
Úkolem hráče je nasbírat co nejvíce kartiček s
pokladem. Hráč musí uhodnout barvu šperku,
ještě před otočením kartičky. hra procvičuje
rozpoznávání barev.
Rozměr balení: 15,5 x 14 x 2,5 cm.

2R A0366�������������������������������������������� 195 Kč

Rodinky

Hra pro 1 až 4 hráče. Díky této jedinečné hře se děti seznámí s postupným
vývojem osmi druhů volně žijících živočichů z naší přírody. Součástí hry je
i zoologický komentář s barevnými ilustracemi a velký obrázek ukazující
všechny popisované zvířata v jejich přirozeném prostředí. Obsah balení:
48 hracích kartiček, 8 ústředních karet, obrázek zvířátek, ilustrovaný
zoologický komentář, návod v češtině i ve slovenštině.

44 A2150������������������������������������������������������������������������������������������390 Kč
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DIDAKTIKA

Bystré oko

Sada her - Třídění

Pomoci této sady her rozvíjíte společně s dětmi
matematické zručnosti, jazykové schopnosti atd.
Sada obsahuje 248 dílů puzzle s fotografiemi
různých předmětů, zvířat atd., přičemž úkolem
je spojit díly podle příslušnosti ke stejné skupině.
Bonusem jsou 2 prázdné puzzle části, na které si
děti mohou cokoliv nakreslit a nebo napsat na
sucho stíratelnými fixy.

Zajimavá hra, u které si děti procvičí paměť, reflexy a obohatí si slovní zásobu.
Úkolem dětí je doplnit kartičky na hrací desku. Vítězí ten, kdo první doplní
všechny předměty na své desce. Hrací desky a kartičky jsou vyrobeny z tvrdého
kartonu. Balení obsahuje: návod pro 8 her, 4 oboustranné hrací desky
o rozměru 23,6 x 16 cm, 140 kartiček o rozměru 2,8 x 2,8 cm.
Rozměr balení: 34 x 21 x 3 cm.

22 05475���������������������������������������������������������������������������������������������250 Kč

Společenské hry

64 84010����������������������������������������������1 135 Kč

U nás doma

Hra je zaměřena na procvičení pozorovacích
schopností a paměti dětí. Také si při ní
obohacují slovní zásobu. Jejich úkolem je
správně přiřazovat obrázky k hrací desce.
Obsah balení: 4 hrací desky (15,6 x 15,6 cm),
40 kartónových kartiček (5,5 x 5,5 cm).

22 A5253�������������������������������������������� 260 Kč

Paměť 3D
Naučná hra, se kterou se děti naučí logicky
myslet. Cílem hry je hledat souvislosti mezi
obrázky a správně je spojovat. Hra se dá
přizpůsobit věku hráčů.

Zajímavá hra, která procvičí vaší paměť.
Skládejte barevné kostky podle vzorů na
kartách tak, že se nebudete na karty dívat,
musíte si vzor zapamatovat. Balení obsahuje
přesýpací hodiny, 25 kostek v 5 barvách,
55 karet a 100 žetonů.

01 A0409�������������������������������������������� 360 Kč

01 A0524����������������������������������������409 Kč

Co k čemu?

SLEVA
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DIDAKTIKA

Pavoučci

Slon nikdy nezapomíná

Společenské hry

Vítězem se stává hráč, který jako první přesune
pavouka nahoru do odtokové roury dříve, než
začne pršet! Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Obsah:
4 hrací desky, 4 počítadla, podložka na točení, hrací
kostka, kostka tvary, míchač kostek, návod.
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm.

2R A0031��������������������������������������������������430 Kč

Výborná hra na třízení, přirovnávání a cvičení
paměti. Děti otáčejí malé kartičky s dizajnem
slona a objevují různé jídla, hračky a zvířátka,
které přiřazují k obrázkům na hracím plánu. Sada
obsahuje 36 odolných kartiček a oboustranný hrací
plán. Hra je vhodná pro 1 - 3 děti.

64 03110�����������������������������������������������������450 Kč

Kolik je hodin pane Vlku?
Společenská hra zaměřena na poznávání času. Avšak pozor na
hladového vlka! Obsah: hrací deska, 20 oboustranných kartiček
4 oboustranné desky, 1 velký ciferník sada hodinových ručiček,
3D vlk, kostka 4 hrací figurky, 4 stojany, návod. číslice. Hra je
vhodná pro 2 - 4 hráče. Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm.

2R A0049����������������������������������������������������������������������430 Kč

Obrázkové Loto

24 obrázková hra na principu lota ve dvou
variantách, které si zvolíte podle úrovně a věku.
Děti si s touto hrou rozšiřují slovní zásobu,
koordinaci a pozorovací schopnosti.
Rozměr: 19 x 19 x 336 cm.

40 A2251��������������������������������������������� 215 Kč
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DIDAKTIKA

Figuráčci

Hra zaměřená na procvičování rozeznávání tvarů a barev.
Cílem hry je přiřadit správné tvary ve správné barv í desky.
Vítězem se stává ten, komu se to podaří nejrychleji.
Balení obsahuje 4 hrací desky (oboustranné, 24 x 16 cm),
72 kartiček s tvary a 2 hrací kostky se symboly.
Rozměr balení: 19 x 27 x 5 cm.

Společenské hry

44 02042������������������������������������������������������������������� 295 Kč

Logik - Městečko

Oblíbená hra u všech věkových generací. 70 úloh na
procvičení logického myšlení. Kdo je zvládne vyřešit? Původ
těchto logických úloh vychází z prastaré
hádanky, o které se říká, že ji zvládne vyřešit pouze 2%
lidstva. V ulici žijí různí obyvatelé, z nichž někteří mají
domácí zvířátko. Úkolem je vyřešit hádanku:
"Kdo kde a s kým bydlí? Pod jakou střechou? Kdo jsou jeho
sousedé?" Každá hádanka má jen jedno řešení.

02 A7174����������������������������������������������������������������569 Kč

Barevné oblékání

Děti se u této hry naučí rozlišovat barvy, třídit věci do
stejných skupin a plnit úkoly podle instrukcí. Balení
obsahuje 6 magnetických karet, 36 částí oblečení
a 2 hrací kostky.
Rozměr karty: 31 x 19 cm.

76 88370����������������������������������������������������� 1 660 Kč

Veselá farma

Hra je zaměřená na procvičení paměti a pozorovacích schopností.
Zároveň seznamuje děti se zvířátky žijícími na farmě a v jejím okolí.
Úkolem dětí je správně přiřadit obrázkové kartičky ke svým hracím
deskám podle toho, zda se daný obrázek na desce nachází nebo
ne. Hrací desky a kartičky jsou vyrobené z tvrdého kartonu. Balení
obsahuje: návod pro 2 hry, 4 hrací desky o rozměru 23,5 x 16 cm,
1 desku o rozměru 15,6 x 15,6 cm s plastovou šipkou uprostřed,
40 kartiček o rozměru 5,5 x 5,5 cm.
Rozměr balení: 27,7 x 18,4 x 3,5 cm.

22 05093����������������������������������������������������������������������������� 260 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Autobusová zastávka - hra

DIDAKTIKA

Zábavná hra s připočítáváním a odpočítáváním. Hoďte
dvě kostky a počítejte nastupující a vystupující cestující
z velkého zářivého autobusu. Vítězem je hráč, který má
nejvíc pasažéru v čase, než autobus dorazí na autobusovou
zastávku. Pro 2 - 4 hráče. Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 25,5 x 22 x 4,4 cm.

2R A0032��������������������������������������������������������������420 Kč

Měsíce a roční období

Společenská hra, jejímž prostřednictvím se
děti naučí názvy a pořadí měsíců a jejich
souvislosti s ročními obdobími a také názvy
a souvislosti dnů v týdnu. Hra je určena pro
2 - 4 hráčů a je výbornou přípravou pro děti
předškolního věku.

Společenské hry

01 0197A���������������������������������������345 Kč

Společenská hra - Muchomůrky

Uvařte si svůj vlastní kouzelný nápoj. Hledejte pod muchomůrkami
tečky ve stejné barvě, jakou hodíte na kostce. Pokud je barva stejná,
můžete muchomůrku přidat do svého kotlíku. Vítězem je ten, který
jako první nasbírá 7 muchomůrek. Balení obsahuje: kartonový
hrací plán, otočnou destičku, 28 dřevěných muchomůrek a 1 kostku
s barvami. Rozměr balení: 38 x 27,5 x 5 cm.

10 22701�������������������������������������������������������������������������� 1 040 Kč

Berušky

Jednoduchá hra pro nejmenší. Berušky
postupují k cíli na vrcholu rostliny.

92 54670�������������������������������190 Kč

Zajíc v pytlíčku

Společenská hra pro 1 - 6 hráčů rozvíjí
slovní zásobu a hmat. Děti vytahují
z pytlíčku různé tvary a snaží se je
pomoci hmatu rozeznat, pojmenovat
a najít předmět na hrací ploše.

44 02181���������������������������� 349 Kč
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Fast Flip

Velmi rychlá hra, zaměřená na reakce
a rozpoznávání. Úkolem je najít nejrychleji
shodu mezi dvěma kartami.
Rozměr krabičky: 11 x 11 x 7 cm.

DIDAKTIKA

40 02601����������������������������������������� 395 Kč

Ptáčci - hra
Najděte shodu barev na hrací kostce a
kartičce nebo hrajte hru jako domino.
Hra obsahuje 25 kartiček a 3 hrací
kostky. Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm.

Společenské hry

10 22820������������������������������� 420 Kč

Nezapomeňme na Dina!
Zábavná stolní hra s tématikou dinosaurů.
Vítězem hry se stává hráč, který nasbírá nejvíce
dinosauřích vajíček, ale pozor na to, abyste
nevzbudili T-Rexe! Hra procvičuje počítání a
pozorovací schopnosti. Je vhodná pro 2 - 4 hráče.
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm.

2R A0108����������������������������������������������� 430 Kč

Puntíkovaní pejsci
Vítězem hry se stává hráč, který vytvoří jezevčíka s
největším počtem teček. Hra procvičuje počítání a
rozlišování barev. Je vhodná pro 2 - 6 hráčů. Obsah:
40 karet (6 hlav, 6 ocasů, 28 středů), podložku na
točení, 7 barevných disků, návod.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.

2R A0104���������������������������������������������������320 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Dobble 1-2-3

Populární hra Dobble ve verzi pro nejmenší.
Postřehová hra, která přináší dětem
pozvolný úvod do poznávání tvarů, čísel
a barev. Obsahuje 30 kulatých karet. Na
každé kartě je 6 symbolů, přičemž každé
dvě karty mají společné pouze jeden z nich.
V balení je popsáno několik verzí hry.
Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.

Dobble KIDS

Dětská verze populární hry Dobble. Obsahuje
30 kulatých karet. Na každé kartě je 6 zvířátek,
přičemž každé dvě karty mají společné pouze
jedno z nich. V balení je popsáno několik verzí
hry. Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.

40 28604���������������������������������������������� 520 Kč

40 38023�������������������������������������� 520 Kč

Boost!

Rychlá postřehová, karetní hra ve třech
variantách. 110 karet v 10 kategoriích.
Najděte co nejrychleji karty patřící do té
samé kategorie a získejte nejvíc karet.
Rozměr krabičky: Ø 9 x 6 cm.

Společenské hry

40 AA1BO ��������������������������������������460 Kč

Dřevěné šachy

Člověče, nezlob se
- Domáci zvířatá

Toto člověče se stane oblíbenou hrou
v každé tříde. Je vyrobeno ze dřeva.
D x Š x V: 29 x 29 x 1,5 cm.

Klasická stolní hra se dá snadno složit
a rozložit. Obsahuje 32 figurek.
Rozměr: 29,9 x 29,9 x 4,8 cm.

15 56921���������������������������� 720 Kč

18 06257���������������������������������625 Kč

Člověče nezlob se - obrázkové
Člověče, nezlob se!

Oblíbená hra pro 2 - 6 hráčů od 5 let.

92 54961������������������������������������������ 139 Kč

Hra pro nejmenší bez znalostí počtů. Děti posunují
figurkami po hracím plánu až do domečku. Kostka
i plán obsahují místo číslic barevné a zábavné obrázky.
Balení obsahuje: 1 oboustranný herní plán, 24 figurek,
1 kostku a návod.

92 54630�������������������������������������������������������� 155 Kč
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DIDAKTIKA

Triominos - hra

02 A1719������������������������������������������������������������������������� 285 Kč

High Voltage

Všichni hráči hrají současně. Každý se snaží co nejrychleji
odložit své karty na odkládací balíček uprostřed stolu.
Vrchní karta balíčku určuje, která karta může být odložena.
Vždy jsou dvě možnosti: hodnota karty a +/- číslice na
kartě mohou být buď sečteny, nebo odečteny. Vyhrává hráč,
který se jako první zbaví svých karet.

02 A7973�������������������������������������������������������������� 225 Kč

Společenské hry

Varianta známé hry domino, s hracími kameny ve tvaru
trojúhelníku, které umožňují mnohem více herních kombinací.
Napínavá hra, která vyžaduje rychlé myšlení, logiku a taktiku
hráčů. Každý kámen je jedinečný, a proto je užitečné, když
si vypracujete strategii rozmisťování jednotlivých kamenů.
Naplánujte si váš tah dopředu a kameny přikládejte takovým
způsobem, abyste si vytvořili volný prostor k hraní. Hra je určena
pro 2 - 4 hráče.

Hra s barevnými puntíky

Zábavná hra na sladění barev. Hráč si vybere svou
oblíbenou hrací plochu, hodí barevnou kostkou a vybere
si správné místo, které chce na své desce zakrýt. První
hráč, který zaplní všechny své místa, vyhrává hru. Hra je
vhodná pro 1 - 6 hráčů. Balení obsahuje 6 dílků
(18 x 18 cm), 2 kostky, návod.

45 90022�������������������������������������������������������1 090 Kč

Staré a nové

Mnoho vynálezů, které téměř denně využíváme a které nám
zásadním způsobem usnadňují běžný život, se během desetiletí
velmi výrazně změnilo. Pro tuto paměťovou hru bylo vybráno
27 těchto vynálezů. Zavedou vás do dob dávno minulých a díky
přímému srovnání vám ukáží neuvěřitelný pokrok, nad kterým
můžeme jen žasnout.
Hra je určena pro 2 - 5 hráčů.

02 A6632�������������������������������������������������������������������� 289 Kč

SLEVA

Honeycombs

Na každé destičce je 6 různých symbolů, které se
v tomto pořadí objevují pouze jednou. Cílem hry
je poskládat co nejvíce destiček k sobě tak, aby se
symboly na obou stranách shodovaly. Tato pestrá
hra nabízí různé varianty pro každého !
Hra je určena pro 1 - 8 hráčů.

02 A9143����������������������������������������������������569 Kč
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DIDAKTIKA
Torreta

Děti při hře můžou používat kostku s barvami a nebo kostku s tečkami.
V závislosti na hozené barvě a nebo počtu teček stavějí věž. Vítězem se
stává ten, kdo postaví nejvyšší věž bez toho, aby mu spadla. Hra podporuje
rozeznávání barev, rozměrů, množství a jemné motorické schopnosti.
Balení obsahuje: 25 dřevěných válečků různých velikostí, 1 kostku
s barvami a 1 kostku s tečkami. Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.

Společenské hry

10 22450��������������������������������������������������������������������������������������� 765 Kč

Tropicano

Hráči postupně budují svůj most, který je zavede
na tropický ostrov ve středu oceánu. Komu se
to podaří jako prvnímu, přejde přímo na ostrov
a může hledat ukrytý poklad. Balení obsahuje:
hrací desku (34,5 x 34,5 cm), 4 piráty, 80 částí
mostu, 1 palmu a 1 kostku se symboly.
Rozměr balení: 38,5 x 38,5 x 8 cm.

10 22510�����������������������������������������1 495 Kč

Země víl - hra
Kreativní hra na procvičení jemných
motorických schopností, rozeznávání a
pojmenování barev. Pro 2 - 4 hráči.
Rozměr: 31 x 31 x 6,5 cm.

10 22611������������������������������1 110 Kč
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DIDAKTIKA

Koláčky - hra
Zábavná hra, během níž si děti procvičí
počítání od 1 do 10, sčítání, odčítání a
paměť. Hra je určena pro 2 - 4 hráče.
Rozměr balení: 12 x 12 x 51 cm.

10 22614�������������������������������������970 Kč

Ticho jako myšky

Královské poplašné zvony nesmějí zazvonit, pozorně
přesouvejte své dřevěné hole přes otvory sýrového hradu,
aniž by jste se ho dotkli. Ostatní hráči musí být ticho jako
myši. Hra pro 2 - 4 hráče. Obsahuje sýrový hrad, 2 poplašné
zvonky, 2 barevné kostky, 16 dřevěných paliček, návod.
Rozměr balení: 24 x 16,2 x 5 cm.

Společenské hry

2L 4644H��������������������������������������������������������������450 Kč

Skákající žabky

Zahrajte si s barevnými plastovýma žabkami.
Která doskočí nejdál?
Balení obsahuje 16 žabek ve 4 barvách v plastové
nádobce s víkem.

1T 01101���������������������������������������������� 155 Kč

Hádej, co je to?
Jeden hráč kreslí a ostatní hádají, co to je.
Zábavná hra zlepšuje kreativitu a postřeh.
Hra obsahuje 45 dílů.
Rozměr balení: 52 x 52 x 6 cm.

10 25570��������������������������������� 1 110 Kč

Myšky, hop!

Kloboučku, hop!

Známá a oblíbená hra pro všechny. Odpalujte
kloboučky pomocí rampy a snažte se nasbírat co
nejvíc bodů.

92 54577�������������������������������������������� 175 Kč

SLEVA

Odpalujte myšky pomocí rampy do barevných
kruhů.
Rozměr hrací desky: 20 x 20 cm.

18 A7959�������������������������������������������� 500 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Velké třídění ponožek
Hra s tvary

Hra podporuje koncentraci a rychlé reflexy. Hráč hází
najednou třemi kostkami a následně všichni hráči
hledají na hrací ploše dílek, který znázorňuje všechny
tvary, které kostky ukázaly. Ten hráč, který najde daný
dílek jako první, si ho ponechá. Balení obsahuje textilní
podložku, 41 dřevěných dílků a 3 kostky s tvary.
Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.

Hra pro 2 - 6 hráčů. Kdo najde odpovídající páry
ponožek? Buďte opatrní, všechny vypadají tak podobně!
Obsah: 1 figurka, 24 párů ponožek, 13 kolíčků, návod.
Rozměr balení: 22,1 x 22,1 x 5 cm.

2L 04465�������������������������������������������������������� 585 Kč

Společenské hry

10 22470�������������������������������������������������������� 695 Kč

Bonbóny

Hra podporuje schopnost pozorování a rozlišování barev.
41 sladkostí leží na kruhové podložce. Hráč hází najednou třemi
kostkami a následně se všichni snaží najít bonbon se správnou
kombinací barev, které určí kostky. Hrát se může 3 různými způsoby
s odlišnými formami vítězství. Hra je určená pro 1 až 8 dětí.
Balení obsahuje: textilní podložku, 41 dřevěných bonbonků a 3 kostky
s barvami. Rozmér balení: 20 x 15 x 7 cm.

10 22460������������������������������������������������������������������������������ 695 Kč

XXL Bonbóny

Hra je vhodná pro 2 - 8 hráčů. 41 bonbónů leží na hrací
ploše. Hráč hodí najednou 3 barevné kostky a musí
najít bonbóny, která obsahují kombinaci hozených
barev. Existuje více variací jak hru ukončit. Obsahuje:
41 velkých barevných bonbónů (13 cm), 3 barevné kostky
a hrací podložku (průměr 90 cm).

10 25511������������������������������������������������������� 2 080 Kč
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DIDAKTIKA

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Roboty

Dřevěné rybky mají na sobě připevněnou
magnetickou plošku. Pokuste se je pomocí udice
všechny pochytat. balení obsahuje
12 dřevěných rybek a 2 udice.
Rozměr: 28 x 15 x 2,5 cm.

67 E2889�������������������������������������������������������� 790 Kč

2S 01650������������������������������������������������ 435 Kč

Hra procvičuje pozornost a postřeh. Ruletka určí
barevnou kombinaci. Úkolem dětí je na hrací desce
najít robota v stejných barvách. Vítězem se stává ten,
kdo jako první najde 5 robotů. Rozměr: 40 x 40 cm.

Společenské hry

Magnetická hra - Rybaření

Rybaření s počty

Zábava a učení se v jednom. Chytejte dřevěné magnetické
rybky podle čísel, které určí ruletka nebo je roztřiďte podle
barvy. Vymyslet si můžete i vlastní pravidla. Balení obsahuje
10 rybiček, 2 udice a ruletku, všechno je zabaleno v praktické
síťce.
Rozměr balení: 46 x 18,5 x 6,5 cm.

1H 15149�����������������������������������������������������������������870 Kč

SLEVA

Rybaření

Hra pro 1 - 4 hráčů, kde se nechytá jedna ryba, ale rovnou
3 najednou. Následně se sčítají body na spodní straně ryb.
Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.
Rozměr balení: 40 x 12 x 12 cm.

10 22360��������������������������������������������������������������� 899 Kč
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DIDAKTIKA

Zamotej se!

Skvělá pohybová hra, která se může hrát uvnitř i venku.
Hráči roztočí dvě vrtulky se symboly a podle pokynů
rozhodčího součásně ukladají své ruce i nohy na dvě
velké pevné podložky. Při hře si děti procvičují svou
ohebnost a šikovnost. Balení obsahuje: 2 podložky
s obrázky, 2 vrtulky se symboly.

Společenské hry

01 A0336����������������������������������������������������������� 560 Kč

Koberec Člověče - farma

Koberec Člověče - puzzle

Koberec s motivem oblíbené hry. Snadno se udržuje.
Spodní strana je protiskluzová. Součástí balení jsou
i figurky a hrací kostka. Materiál: polyamid.
Rozměr: 1 x 1 m. Rozměr figurky: 5,5 cm.
Rozměr kostky: 2,5 cm.

Koberec s motivem oblíbené hry. Snadno se
udržuje. Spodní strana je protiskluzová.
Součástí balení jsou i figurky a hrací kostka.
Materiál: polyamid. Rozměr: 1 x 1 m.
Rozměr figurky: 5,5 cm. Rozměr kostky: 2,5 cm.

2M 01142 �������������������������������������������������� 640 Kč

2M 01141 ����������������������������������������������� 640 Kč

Krokodýlek HOP

Děti poskakují po řece a učí se barvy, tvary a počítání
od 1 do 10. Tato aktivní hra zdokonaluje schopnosti
řešení problémů při hře ve skupině a schopnosti pochopit
směry. Velká podložka je výborná pro individuální hraní,
malé skupiny, ale také pro celou třídu. Balení obsahuje
barevnou vinylovou podlahovou podložku (250 x 75 cm),
dvě nafukovací kostky ( 12 x 12 x 12 cm), 40 zvířecích
značek a návod pro aktivní činnosti.

67 09544������������������������������������������������������� 1 145 Kč
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Mlsná veverka

DIDAKTIKA

Milá hra k procvičení jemné motoriky
a koordinace. Děti pomocí pinzetky ve tvaru
veverky sbírají barevné žaludy a umisťují je do
správných otvorů. Balení obsahuje 20 barevných
žaludů, pinzetku, točící ruletku a hrací desky
pro hráče.

67 A3405��������������������������������������������� 830 Kč

Ježci

Hra pro 2 - 4 hráčů, kde na základě
hodu kostkou vkládáte bodliny na ježka.
Hráč, který vyplnil jako první 30 ostnů
vyhrává.
Rozměr balení: 38 x 38 x 6 cm.

Společenské hry

10 22355����������������������������1 495 Kč

Pomela

Za každé sebrané jablko dostává hráč žeton
s lahví džemu. Kdo nasbírá nejvíce žetonů
vyhrává. Hra je určena pro 1 - 2 hráče.
V případě jednotlivé hry se hraje obouručně.
Hra procvičuje jemnou motoriku a koordinaci
ruka - oko. Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm.

10 22385�������������������������������������������� 755 Kč

Veverka sbírá žaludy
V této hře musí veverky sbírat žaludy ve zvolené barvě.
Hráči házejí kostkami a na své cestě najdou nejrůznější
výzvy. Ten, kdo nejdříve nasbírá 10 žaludů, je vítězem hry.
Obsah: hrací deska, 4 karty na sběr žaludů, 40 žaludů ve
4 různých barvách (červená, žlutá, oranžová a zelená), 4
figurky, dřevěná kostka (1-3), návod.

45 03640�������������������������������������������������������������535 Kč

SLEVA
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Navlékací hra, která procvičuje dětskou jemnou motoriku
a trpělivost. Děti navlékají na tkaničky jednotlivé figurky podle
pořadí, jak je to znázorněno na kartičkách, nebo si mohou
vymýšlet vlastní pořadí podle vlastní fantazie. Balení obsahuje
20 dřevěných dílů s dírkami o výšce 7 cm, 30 kartiček a 2 šňůrky
na navlékání o délce 1 m.

76 75128���������������������������������������������������������������������� 990 Kč

Společenské hry

DIDAKTIKA

Navlékací farma

PRO 4 DĚTI
1x

+1x

PRO 6 DĚTI
Doplňkové balení
k Navlékací farmě

1x

8 přídavných dílků a 2 šňůrky ke hře
Navlékací farma.

+2x

76 75129�����������������������������������������290 Kč

Hry pro předškoláky

Hry jsou zaměřeny na procvičení paměti, rychlosti,
orientace, pozornosti, slovní zásoby, uvažování,
představivosti, předvídání a logického myšlení.
Obsahuje 32 hracích karet, 162 kartiček, 6 velkých
Loto karet, 4 tématické karty, prostorovou mřížku,
oboustranný terč se střelkou a sadu žetonů.

92 54672�������������������������������������������������������� 365 Kč
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92 54554. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kč

DIDAKTIKA

Balení obsahuje 6 kostek a návod.
Rozměr balení: 9,6 x 1,7 x 15,4 cm.

Hrací kostky - 50 ks

Barevné hrací kostky

Balení obsahuje 6 ks barevných
dřevěných kostek a návod.

92 54544����������������������48 Kč

Dřevěné kostky různých barev.
Balení obsahuje 50 ks.
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.

28 13783�������������������645 Kč

Společenské hry

Hrací kostky CASINO
- keramické

Lovci motýlů

Hra procvičuje postřeh a pohotovost při
hledání motýlů. Balení obsahuje 4 motýlí
louky a 40 oboustranných karet.

92 54643���������������������������������������250 Kč

Figurky na hry

Chcete si vytvořit vlastní společenskou hru?
Nebo se vám ztratili figurky ze starší hry?
Balení obsahuje 16 figurek v 4 barvách.

92 54911 - malé (výška 2 cm)��������������������29 Kč
92 54912 - velké (výška 4 cm) ������������������37 Kč

Sedmové karty

Balení obsahuje 32 karet.

92 54937����������������� 38 Kč

Igráček - Kvarteto
Vhodné pro děti od 4 let.

92 28011��������������������������36 Kč

Hra komické zvířátka

Vytvořte zábavné zvířátko a napodobte jeho
zvuk. Děti házejí kostkou a podle barvy kombinují
zvířátka a vytvářejí nové komické druhy zvířat,
které napodobují. Hra obsahuje 78 kartiček se
zvířátky, dvě kostky a 6 základních kartiček
s barevnou plochou a zvířátkem.
Rozměr balení: 18 x 11 x 3,5 cm.

10 22760������������������������������������������������260 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA
Společenské hry

Jsou stejné?

Na první pohled se obrázky zdají
být stejné. Je to však opravdu
tak? Zajímavá hra na procvičení
soustředění a pozorovacích
schopností.

Kvarteto

Sbírejte čtveřice karet stejné barvy.
Vítězem se stává hráč s největším počtem
čtveřic. Balení obsahuje 32 karet.
Rozměr: 9,5 x 6 cm.

Zbavte se všech svých karet a dávejte při tom
pozor, aby vám v ruce nezůstal právě Černý Petr.
Rozměr: 9,5 x 6 cm.

02 P7573������������������������ 192 Kč

92 54637����������������������������������������������� 49 Kč

92 54640����������������������������������������������� 49 Kč

Černý Petr

Tik - Tak - Bum! junior

Slovní hra na procvičení slovní zásoby, pohotovosti
a rychlých reakcí. Hráči musí v pořadí jmenovat
slova, která souvisejí s vylosovaným obrázkem a při
tom si podávají časovanou bombu. Komu vybuchne
v ruce, prohrává.

02 P7709������������������������������������������������� 450 Kč

Piff Paff

Piff Paff, malý ostnatý čtverzubec si vášnivě rád hraje se
svými kamarády na babu. Hráči, kteří mají babu, se během
hry rychle střídají, což může občas vyvolat docela pěkný
zmatek. Veselou partičku doprovází bublající zvuk. Ale pozor:
zazní-li klakson, kolo končí a hráč, který má právě babu,
ztrácí jednu ze svých bublin. Kterému z hráčů se podaří
ubránit do konce hry bublinku a stát se tak vítězem?

02 A6636����������������������������������������������������������������� 569 Kč

Býčí oko - hra

V této rychlé postřehové hře je důležité být o jedno
"Chňapnutí" napřed. Body totiž získává jen ten hráč, který
přísavkou nejrychleji chytí správně destičky a ostatním jejich
vyfoukne před nosem. obzvlášť ceněná je destička s býčím
okem "Bull 's Eye", která se počítá dokonce za 3 body.
Hra je určena pro 2 - 5 hráčů.

02 A6643����������������������������������������������������������������� 569 Kč

1, 2, 3...

Jste připraveni? Pak je na řadě: koncentrace! Dobře si
zapamatujte, kde se zvířata na pastvině nacházejí. Potom
rychle zavřete oči! 1, 2, 3 ... a opět je otevřete! Stojí krávy,
ovce, prasata a koně na stejném místě tak, jak jste si je
zapamatovali? Ne? Co se změnilo? Body získává jen ten, kdo
je pozorný. Hra je určena pro 2 - 8 hráčů.

02 A6622��������������������������������������������������������������� 289 Kč
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DIDAKTIKA
Edukativní soubor her - Řeknu ti to

Speed cups

Zábavná hra pro 2-4 hráčů. Každý hráč dostane 5
barevných kalíšků a jeho úkolem je co nejrychleji
poskládat tyto kalíšky podle úlohy na kartičce.
Kdo je nejrychlejší, zazvoní na zvonek.

92 54980������������������������������������������������������������������ 405 Kč

Společenské hry

02 07396������������������������������������������������������� 460 Kč

Interaktivní edukativní soubor her inspirovaný ověřenou
vzdělávací metodou Montessori, která rozvíjí slovní zásobu a
komunikaci, procvičuje paměť, postřeh, soustředění, logické
myšlení, představivost i orientaci v čase.
Skládá se z 10 her.

Hra - Nimble pro děti - Junior

Nimble je svižná party hra, která vám ukáže, jak jste na tom s
pohotovostí a postřehem. Hra obsahuje 14 dřevěných kostek a
72 překvapivých témat vhodných pro děti v české i slovenské
verzi. Rozměr balení: 23,5 x 4,6 x 15,9 cm.

92 54955������������������������������������������������������������������ 380 Kč

Smolíček - Dřevěné figurky

Jednoduchá zábavná hra pro děti s cílem nalézt Smolíčka
pacholíčka ukrytého v hustém lese. Obsahuje dřevěné
komponenty. Vhodné i pro procvičování jemné motoriky.
Rozměr balení: 38,2 x 4,5 x 26,2 cm.

92 86842������������������������������������������������������������������535 Kč

Sleduj a najdi

Hra rozvíjí pozornost, všímavost a soustředění.
55 karet má mezi sebou různé společné znaky
a obrazce, které je nutné co nejdříve nalézt
a ukázat na ně prstem.
Rozměr balení: 20,5 x 24,5 x 5,5 cm.

01 A1720�������������������������������������������300 Kč

SLEVA
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Společenské hry

DIDAKTIKA

Společenská hra - Mlsný mravenečník

Hra podporuje manuální zručnost a trpělivost. Vytáhnout
malého neposedného mravence z mraveniště pomocí dlouhé
pinzety podobně, jako to dělá mravenečník svým dlouhým
jazykem, není vůbec jednoduché. Hlavní je se soustředit a
správně se rozhodnout, na jakého barevného mravence má
právě chuť. Balení obsahuje: 3D mraveniště, speciální pinzetu,
2 kostky, 24 mravenců a návod.

92 54960��������������������������������������������������������������������� 375 Kč

Společenská hra - Kup si krávu

Jednoduchá a svižná hra pro celou rodinu. Buďte rafinovaní,
dobře si to spočítejte a nakupte ty nejlepší a nejvýkonnější
krávy. Rozšiřujte své stádo a starejte se o něj lépe než váš
soused. Obsah: 60 ks mincí, 10 ks šťastných mincí, plátěný
sáček, herní plán, hnůj - vložka krabice, 16 ks karet s kravami,
12 ks akciových karet, 12 ks jednorázových kuponů.
Rozměr balení: 29,7 x 7,7 x 29,7 cm.

92 54953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Kč

Hra - Záchod

Kdo spadne do záchodu, prohrává .
Balanční hra pro šikovné prsty a trpělivé
děti i dospělé. Rozvíjí jemnou motoriku,
trpělivost a koncentraci.
Rozměr balení: 13 x 4,3 x 20,5 cm.

92 54944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Kč

Uhádni, co představuji!

Hra, ve které děti bez slov vyjadřují, co představují.
Hoďte kostkou a podle barvy, která padne na kostce si
vytáhněte z kopky barevně příslušnou kartu. Neukazujte
ji ostatním hráčům. Spusťte přesýpací hodiny a začněte
ukazovat zvíře, věc, činnost nebo postavu zobrazenou
na kartě. Kdo první uhádne, co představujete, vezme si
kartu. Pokud nikdo neuhádne, než vyprší čas, tak se karta
vrátí zpět na kopku. Vítězem se stává hráč, který nasbírá
nejvíce kartiček. Balení obsahuje: 40 obrázkových karet
(7,9 x 9 cm), 1 kostku s barvami (délka strany 3,5 cm),
1 přesýpací hodiny (1 minutové).

60 20543����������������������������������������������������������� 630 Kč
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Activity Děti

Verze oblíbené hry Activity přizpůsobená dětem. Pojmy
na kartičkách jsou kreslené a s jasným popiskem. Sestavte
dva tímy a nechte děti rozvíjet svou fantazii, vyjadřovací
schopnosti a slovní zásobu. Hra pro 3 - 16 hráčů.

DIDAKTIKA

02 A7338��������������������������������������������������������������� 550 Kč

Activity Junior Turbo

Další verze oblíbené hry. Tentokrát hádáte vždy
2 pojmy během jedné minuty - je potřebné je co
nejrychleji předvést, popsat nebo namalovat.

02 A7328������������������������������������������������������� 550 Kč

Cink Junior

Společenské hry

SKVĚLÁ

Hra procvičí postřeh a rychlost hráčů kdo jako první zazvoní na zvoneček, když
uvidí stejné obrázky? Hra je vhodná pro
děti od 4 let.

02 56399���������������������������������345 Kč

sob

Do vyprodání zá

Cink!

Zábava pro celou rodinu. Hra na procvičení
pohotovosti, postřehu a rychlých reakcí.

Cink - Extrem

02 P7554����������������������������������������345 Kč

Nová verze známé hry je ještě rychlejší a ještě
více procvičí vaši pohotovost a rychlé reakce.

02 P7757�������������������������������������������� 340 Kč

Logi Cross - hra

Pomozte zvířátkům bezpečně projít řeku a dostat
se v pořádku domů. Psi, krávy, ovce a slepice čekají
na to, až přejdou přes řeku, aby se po celém dni
stráveném na pastvinách vrátili do svých bezpečných
domovů. Pokud projdou přes řeku jeden po druhém
ve správném pořadí, dostanou se všichni bezpečně na
druhý břeh.

02 A7175����������������������������������������������������� 569 Kč

SLEVA
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Tučňáci na ledu

DIDAKTIKA

Zábavná hra, která rozvíjí logické
myšlení, koncentraci, plánování
a prostorovou představivost. Pět
tučňáků se klouže po ledových krách.
Potřebují se dostat na správné místo
a na správný tvar kry - dokážete jim
pomoci? Úkoly mají různý stupeň
obtížnosti.

1Z 00091���������������������������� 850 Kč

Společenské hry

Červená Karkulka

Hra obsahuje 5 dílků cestičky, 2 figurky,
3 stromy, 1 chaloupku, knihu zadání
a obrázkovou knihu s příběhem. Umístěte
Červenou Karkulku, stromy a chaloupku
na hrací desku a lesní cestičky ji přivedou
k babiččině chaloupce.

1Z 00245��������������������������������1 090 Kč

Hladová žabka

Hladová žabka se vydala na lov mušek. Nemůže však sníst
jakoukoliv mušku - kostky určí jejich barvu a počet. Zábavná
hra na procvičení jemné motoriky. Balení obsahuje plastovou
žabku, 60 pěnových mušek a 2 hrací kostky.
Průměr žabky: 6,5 cm.

67 L5072�������������������������������������������������������������������790 Kč
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Pexeso v džungli

DIDAKTIKA

Hledání dvojic obrázků s motivem zvířátek,
ale pozor na geparda Cheekyho!
Hra rozvíjí jemnou motoriku, procvičuje
paměť, pozorovací a kombinační schopnosti.
Je vhodná pro 2 - 5 hráčů.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.

2R A0107����������������������������������������320 Kč

Memo obrázky - Zvířátka

Dřevěné obrázky se zvířátky. Najděte
stejnou dvojici. Hra procvičuje paměť
a pozornost dítěte.
Balení obsahuje 32 dílů.
Rozměr balení: 22,6 x 22,6 x 3 cm.

Pexeso

2S 01648���������������������������� 390 Kč

Pexeso - Stavba

Oblíbená hra na procvičení
koncentrace a paměti. Obsahuje
32 dřevěných kartiček (16 párů).
Rozměr kartičky: 5 x 5 cm.

Pexeso - Mušličky
32 - dílne dřevěné pexeso na
procvičení paměti a koncentrace.
Rozměr: 5,1 x 5,3 cm.

15 56761����������������������300 Kč

15 56839��������������������������155 Kč

Pexeso pro uši

Zajímavá hra na způsob pexesa, ve kterém hledáte dvojice stejných
zvuků. Kostky po zatřesení vydávají různé zvuky. Hru proto můžou hrát
i děti s poruchami zraku.

01 A0364����������������������������������������������������������������������������������� 490 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Dřevěné pexeso 2

Dřevěné pexeso - Farma

Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.

Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.

15 WG080�����������������210 Kč

15 56807��������������������������199 Kč

Pexeso - Zvířátka

Pexeso

Známá hra Pexeso, kde děti mají za úkol hledat
dvojice stejných obrázků. Procvičí si při tom
paměť a trpělivost. Tato verze je s motivem
veselých zvířátek. Obsah balení: 80 kartónových
kartiček (5,5 x 5,5 cm).

22 A5697�������������������������������������������� 260 Kč

Pexeso - Rodina

Pexeso - Příroda

Pexeso - Dopravní prostředky

92 54678�������������������������������������115 Kč

92 54676����������������������������������������115 Kč

92 54677��������������������������������������� 115 Kč

Zábavná hra, při které si děti procvičí
paměť a motoriku. Jejich úkolem je hledat
dvojice stejných obrázků.
Obsah balení: 40 kartiček (5,7 x 5,7 cm).

Zábavná hra, při které si děti procvičí paměť
a motoriku. Jejich úkolem je hledat dvojice
stejných obrázků.
Obsah balení: 40 kartiček (5,7 x 5,7 cm).

Zábavná hra, při které si děti procvičí paměť
a motoriku. Jejich úkolem je hledat dvojice
stejných obrázků.
Obsah balení: 40 kartiček (5,7 x 5,7 cm).
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Najdi své kartičky

DIDAKTIKA

Tato hra je pro 2 - 4 hráče, je zaměřená na procvičování
pohotovosti a paměti. Každý hráč si vybere jednu z přiložených
dřevěných hracích desek. Všechny dřevěné kartičky se položí
do středu stolu a otočí se obrázkem dolů. Hráči postupně
v určeném pořadí otáčejí kartičky a zjišťují, zda se obrázek
nachází na jejich hrací desce - mají na to však pouze určitý
časový limit. Pokud obrázek souhlasí s hrací deskou, hráč si ho
položí na svou desku. Pokud nesouhlasí - vrátí kartičku zpět
na stůl, přičemž ji nemusí ukázat svým spoluhráčům. Vyhrává
ten hráč, který bude mít jako první doplněné všechny kartičky.
Rozměr hrací desky: 24,5 x 20,5 cm.

Dřevěné pexeso
- Dopravní značky

Balení obsahuje 36 ks dřevěných kartiček
s obrázky dopravních značek.
Rozměr kartičky: 4 x 4 x 0,6 cm.

28 14048���������������������������������350 Kč

Moje první pexeso
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.

15 56698�������������������199 Kč

SLEVA

Dřevěné pexeso
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.

15 56873�������������������209 Kč

Pexeso - Ponožky

Dřevěné pexeso, se kterým si procvičíte
paměť. Obsahuje 32 dřevěných kartiček.
Rozměr kartičky: 4,5 x 4,5 cm.

2E 21905����������������������������������290 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Maxi pexeso
ve fotkách������������������������������� 449 Kč

Pexeso, Domino

Naučné pexeso obsahuje 34 kartiček
(17 párů) o rozměru 9 x 9 cm. Vyrobeno
z pevného polaminovaného kartonu.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.

60 20401 - Domácí mazlíčci
60 20402 - Zdravé jídlo
60 20403 - Národy
60 20404 - Světová města

Hmatové pexeso - Polštářky
Naučná hra obsahuje 20 polštářků
s různým obsahem.
Rozměr polštářku: 5 x 5 cm.

15 56828������������������������������469 Kč

Podlahové domino - Farma

Dominová dráha zvonek

Balení obsahuje 96 ks barevných dřevěných dominových kostek.
Úkolem je postavit kreativní dráhu tak, aby spadly všechny kostky
a zacinkal zvoneček. Výborná hra na zdokonalování zručnosti
a trpělivosti.

Obsahuje 28 dílů vyrobených
z polyesteru.
Rozměr dílu: 19 x 14,5 cm.

19 11312�������������������������� 1 290 Kč

28 14250������������������������������������������������������������������������������ 395 Kč
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DIDAKTIKA

Barevné domino

Velká sada barevných domino kostek, které
lze využít jak na hru, tak i jako pomůcku
při počítání a třídění.

67 A0287����������������������������������� 900 Kč

Domino - Klasik

Jednoduchá, generacemi prověřena
společenská hra, pro každého.
Balení obsahuje 20 ks dílků.
Rozměr balení: 20,5 x 2,5 x 9 cm.

92 54921 . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Kč

Domino berušky, 28 ks
Balení obsahuje 28 dílků.
Rozměr dílku: 3 x 6 cm.

Domino

15 56716��������������������� 215 Kč

Domino - Veselé obrázky

Hra procvičuje jemnou motoriku
a paměť. Balení obsahuje 28 kartiček
s rozměrem 5 x 9,3 cm.

92 54679���������������������������� 125 Kč

Domino s příběhy
Poskládejte libovolně domino kostky a vytvořte
nové příběhy. Obsahuje 50 domino kostek v
dřevěném boxu (33,5 x 22,5 x 7 cm).

34 90129����������������������������������������� 1 250 Kč

Domino se slabikami

Cílem této hry je spojovat jednotlivé dílky tak,
aby sousední strany tvořily smysluplné slovo.
Hra je vhodná pro děti od 6 let, ale určitě se při
ní zabaví i dospěláci. Balení obsahuje 56 domino
dílků, tabulku se vzorovými slovy a přesýpací
hodiny.

01 A0410�������������������������������������������� 390 Kč

SLEVA
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Věže na třídění

Počítání pro začátečníky

DIDAKTIKA

Zajímavá hra a didaktická pomůcka zároveň
slouží na procvičení logického myšlení,
učí poznávat barvy, tvary a třídit je podle
určitých kritérií. Balení obsahuje 2 plastové
stojany s věžemi na třídění (26 x 8 x 12 cm),
87 plastových tvarů v různých barvách (průměr
4 cm) a 42 karet s instrukcemi.

76 05172�����������������������������������������1 140 Kč

PRO 6 DĚTI
1x

+1x

PRO 10 DĚTI
1x

+2x

Doplňkové balení 1 ke hře
Věže na třídění

Balení obsahuje další 4 plastové stojánky
a 54 plastových tvarů v různých barvách.

76 05173�������������������������������������������� 870 Kč

Doplňkové balení 2 ke hře
Věže na třídění

Balení obsahuje dalších 100 ks plastových tvarů
v různých barvách.

76 05121�������������������������������������������� 740 Kč

318
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 318

6. 9. 2021 10:55:27

DIDAKTIKA

A1

Sada k počítání 1

Děti podle instrukcí na kartách třídí dřevěná zvířátka
a plastové žetony. Seznamují se se základy počítání do 5.
Balení obsahuje 36 karet s instrukcemi (25,5 x 8,5 cm),
2 plastové stojany s přihrádkami (27 x 12 cm), 40 dřevěných
zvířátek a 43 plastových žetonů.

B1

76 88417����������������������������������������������������������������� 1 165 Kč

PRO 4 DĚTI
A1

Sada slouží k rozšíření Sady k počítání 1 - hru tak může hrát
více dětí najednou. Doplňková sada obsahuje 2 plastové stojany,
18 dřevěných zvířátek a 35 plastových žetonů.

B1

1x

Počítání pro začátečníky

Sada k počítání 1 - doplňková sada

+1x

76 88418������������������������������������������������������������������������655 Kč

PRO 6 DĚTI
A1

B2

B1

1x

+2x

PRO 4 DĚTI
Sada k počítání 2 - doplňková sada

Sada slouží k rozšíření Sady k počítání 2 - hru tak může hrát
více dětí najednou. Doplňková sada obsahuje 2 plastové
stojany a 30 plastových žetonů.

A2
B2

1x

+1x

76 88416�����������������������������������������������������������������515 Kč

PRO 6 DĚTI

A2
A2

B2

1x

+2x

Sada k počítání 2

Deti podle instrukcí na kartách řeší různé úkoly.
Seznamují se se základy počítání do 10. Balení
obsahuje 24 karet s instrukcemi (25,5 x 8,5 cm),
2 plastové stojany s přihrádkami (27 x 12 cm),
38 kartonových kartiček (5,5 x 4,5 cm) a 65 plastových
žetonů.

76 88415��������������������������������������������������� 1 165 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Počítaní - Box

Sada je zaměřena na výuku základních čísel a třídění
čísel 0 - 16. Pomocí 24 různých aktivit si děti cvičí
poznávání čísel a operace s nimi. Krabička obsahuje
4 série, 6 karet různých obtížnosti, 2 plastové boxy pro
třídění a počítání, 32 karet s čísly, 10 karet s kostkami,
8 prázdných karet, 130 plastových žetonů pro výpočet
a didaktické osnovy v AJ.
Rozměr plastového boxu: 27 x 12 cm.

76 88411������������������������������������������������������ 1 230 Kč

Výpočetní diagram

POČTY - BARVY - TVARY

Hry pro pochopení čísel od 1 do 20. Každé číslo představují 4 symboly, které jsou seřazené vedle čísla do tabulky.
Kartičky jsou z tlusté umělé hmoty, tloušťka je 2,5 mm a všechny jsou uložené v bukovém rámu 34 x 34 cm.

Počítání od 6 do 10

34 22176��������������������� 445 Kč

34 22177��������������������� 445 Kč

Počítání pro začátečníky

Počítání od 1 do 5

Magnetické počítání Zigo

Zábavnou formou se naučme počítat. Díky milým
postavičkám se základy počtů pro děti stanou lehkou
výzvou. Hra obsahuje 3 oboustranné magnetické
tabule s veselými obrázky množin, 104 magnetických
postaviček rozdělených po 1, 2 a 5 ve dvou barvách,
31 magnetických čísel od 1 - 31 a 40 magnetických
kartiček se znázorněnými postavičkami v daném počtu.
Rozměr tabule: 50 x 35 cm.

76 88050����������������������������������������������������� 2 020 Kč

320
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 320

6. 9. 2021 10:55:48

DIDAKTIKA
Počítání s beruškou

Tato hra pomáhá procvičovat a seznámit se s počty
zábavnou formou. Děti mohou buď porovnávat počet teček
na beruškách, nebo číslice, anebo kombinací porovnávat
čísla a tečky na křidélkách. Jednotlivé dílky jsou vyrobené
z 2,5 mm hrubého plastu a vsazené do dřevěného bukového
rámu o rozměru 40 x 40 cm.

Hra učí děti napočítat do 10. Každé množství je možné
zobrazit 3 různými způsoby: jako množství dílků s
ptáčky, číslem nebo množstvím teček.
Balení obsahuje 30 dílků.

45 09023���������������������������������������������������� 2 375 Kč

Počítání pro začátečníky

34 22102��������������������������������������������������������������� 580 Kč

Počítání s ptáčky

Pět prstů

Pět prstů na rukou a nohou a každý někde patří.
Rozměr: 37 x 37 cm.

34 22969��������������������������������������������������������������� 610 Kč

Ohebné prstíky

Deset ohebných prstíků na dvou
dlaních, které dětem ulehčují počítání.
Vyrobeno ze silné překližky.

34 23001�������������������������1 190 Kč

Magnetické číslice, 100 ks

Balení obsahuje 100 magnetických číslic a znaků. Lze
je připevnit na všechny kovové plochy. Děti se pomocí
nich učí a hrají zároveň.
Rozměr balení: 19 x 20 x 6 cm.

01 1132A������������������������������������������������������355 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Počítadlo

Počítadlo je skvělou pomůckou při
výuce matematiky. Má dřevěný
stabilní rám, kuličky jsou vyrobené
z plastu (průměr 11 mm).
Délka: 24 cm.

38 85037���������������������������� 160 Kč

Nástěnný panel - Žabka

Nástěnný panel se žabkou obsahuje počítadlo
v pěti barvách. Hra podporuje dětské myšlení,
pomáhá rozlišit barvy a naučit se sčítat nebo
odečítat jednotlivé kuličky. Může se použít
i jako stolní hra.
Rozměr: 36 x 55 x 4,5 cm.

51 V0679�������������������������������������1 280 Kč

Počítání pro začátečníky

=

9-3=6

Sada na počítání

Naučná hra, při které se děti naučí
základy počítání a logického myšlení.
Balení obsahuje 100 dílů.
Rozměr: 27,5 x 27,5 x 11 cm.

=

Počítadlo

15 58626������������������������������ 1 270 Kč
6 + 3 + 1 = 10

Počítadlo obsahuje 60 kuliček na
počítaní. Rozměr: 16 x 4,5 x 18 cm.

15 58518����������������������������������175 Kč

Magnetické počítání Zigo 1

Díky této magické sadě se děti zábavnou formou učí
jak čísla 1 - 6 skládat, rozkládat, jak tvořit množství
a množiny. Sada obsahuje: 24 výukových listů, 2 kovové
magnetické tabulky, 14 magnetických postaviček
a didaktické osnovy v AJ.
Rozměr kovové magnetické tabulky: 25,5 x 21,7 cm.

76 88072������������������������������������������������������1 040 Kč

Magnetické počítání Zigo 2

Díky této magické sadě se děti zábavnou formou učí
jak čísla 7 - 12 skládat, rozkládat, jak tvořit množství
a množiny. Sada obsahuje: 36 výukových listů, 2 kovové
magnetické tabulky, 20 magnetických postaviček
a didaktické osnovy v AJ.
Rozměr kovové magnetické tabulky: 25,5 x 21,7 cm.

76 88074������������������������������������������������������1 120 Kč
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DIDAKTIKA
Magnetická hra s počty

Počítadlo

Dřevěné počítadlo obsahuje 100 kuliček
na počítání.
Rozměr: 25,8 x 10,4 x 29,5 cm.

15 58926����������������������������������485 Kč

Jednoduchá hra k výuce základního počítání. Každé dítě si
vyplňuje vlastní magnetickou tabulku kroužky v množství
a barvě jak ukáže kombinace hozených kostek. Balení obsahuje
4 tabulky, 84 barevných magnetických kroužků a 2 kostky.
Rozměr tabulek: 33 x 23 cm.

Počítání pro začátečníky

76 88310�������������������������������������������������������������������� 1 365 Kč

Paměťová hra - Krokodýl
Dřevěné počítadlo

Balení obsahuje 20 předlohových karet.
Rozměr: 20 x 10,5 cm.

2S 08348���������������������������������� 435 Kč

Dřevěný krokodýl, který se krmí barevnými žetony. Dítě položí
kartu a skryje bříško krokodýla. Potom naslepo vloží barevné
žetony podle pokynů na kartě. Dítě by mělo zůstat soustředěné
a pamatovat si, které barvy jsou již umístěny. Hra obsahuje
samokontrolné karty s odpovědí na obrázku na zadní straně.
Rozměr: 21 x 10 x 2,5 cm.

2S 01629����������������������������������������������������������������������435 Kč

Puzzle v číslech

Zatloukačka Čísla

Balení obsahuje 60 dřevěných čísel (6 x čísla
0-9), 30 matematických znaků, 2 kladiva, 2
nádobky s hřebíčkem a 2 korkové desky.

34 90055�������������������������������������� 2 750 Kč

SLEVA

Atraktivní sada 10 puzzle, která u dětí rozvíjí
matematické povědomí. Každá skládačka je rozdělená na
tolik dílů, jaké číslo zobrazuje. Vhodné pro děti od 3 let.
Velikost jednoho puzzle: 13 x 13 cm.
Dodáváme v dřevěné krabici (29 x 17 cm).

45 03033������������������������������������������������������� 2 180 Kč
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DIDAKTIKA

Matematika se žetony

Barevné žetony slouží jako didaktická pomůcka k počítání
a třídění. Balení obsahuje 300 žetonů v 6 různých barvách
(červené, modré, zelené, žluté, růžové a oranžové), kostku
s tečkami, kostku s barvami, kostku s čísly, kostku s matematickými
znaménky + a -. Vše je zabaleno v plastovém kufříku.

Počítání pro začátečníky

60 33110�������������������������������������������������������������������������� 659 Kč

Manipulační tabule - Počítání
Farebné počítadlo

Dřevěné počítadlo pro malé počtáře. Na 10
obloucích jsou navlečené barevné, dřevěné
korálky. Na dřevěné desce je z jedné strany
uvedeno 55 příkladů na sčítání a na druhé
straně 55 příkladů na odčítání, které děti
mohou pomoci tohoto počítadla snadno
a rychle vypočítat. Rozměr: 30 x 18 cm.

18 A2138����������������������������������������519 Kč

Nástěnná hra pomáhá rozvíjet matematické
znalosti, logické myšlení a motorické
dovednosti. Vytvořte vlastní příklady a nechte
dítě, aby dospělo ke správnému výsledku. Hra
se může použít i jako stolní hra.
Rozměr: 60 x 40 x 3,5 cm (ŠxVxH).

51 V0675�������������������������������������������980 Kč

Počítáme s kroužky

Hravé seznámení se s matematikou.
Dřevěné kroužky se ukládají na
kolíky, ke kterým se uloží destička
s příslušným číslem.
Rozměr: 41 x 10 x 11 cm.

18 A3405���������������������������� 565 Kč

Barevné počty

Děti se učí počítat s kruhy a třídí je
podle barev.
Rozměr: 27 x 5 x 9 cm.

15 58941���������������������������� 269 Kč
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DIDAKTIKA

Číselný kruh �������������������������������545 Kč
Děti hledají čísla ve 4 různýh formách: číslice,
ukazování na prstech, počet na hrací kostce,
množství objektů. Každý kruh tvoří 4 díly a
má samokontrolní systém.
Průměr kruhu: 13 cm.

Počítání pro začátečníky

76 43020 - 0 až 10
76 43019 - 10 až 20

Počítám a přidávám

Balení obsahuje 48 dílků puzzle,
z kterých můžete vytvořit 16 trojic.
Každá trojice se skládá z velkého
puzzle s obrázkem ovoce a dvou
menších, na kterých jsou číslice
přiřazeny k určitému druhu ovoce.
Děti přiřazují dílky k odpovídajícímu
velkému obrázku.
Rozměr balení: 24 x 15 cm.

22 06748���������������������������� 185 Kč

Lotto - 1 až 10
Hra obsahuje 5 hracích karet (16,8
x 11,5 cm) a 20 ilustrovaných,
oboustranných kartiček (7,5 x 4,9 cm).

76 32018���������������������������� 405 Kč

Umím počítat - 4 až 6
Hra na procvičování čísel a počtů pomáhá
zlepšovat koncentraci a logické myšlení. Balení
obsahuje 6 karet (22 x 22 cm), 54 oboustranných
kartiček, hrací kostku s čísly 4-6 (2,5 cm).

76 88299����������������������������������������������1 140 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu

F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 325

Vkládačka - Čísla
Rozměr: 30 x 22 cm.

32 88109���������������������������� 145 Kč
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DIDAKTIKA

Vláček s čísly

Ovečky na počítání
Ovečky očíslované od 1 - 10 pomáhají dětem
procvičovat počítání a rozpoznávání číslic.
Rozměr: 9 cm.

67 E7742�������������������������������������������� 855 Kč

Počítání pro začátečníky

67 E6712�����������������������������������������650 Kč

Vláček pomáhá dětem učit se čísla, barvy a
tvary. Součástí balení je lokomotiva s řidičem,
4 vozy a 14 kostek různých barev a tvarů.
Délka vláčku: 40 cm.

Počítání od 1 do 20
Kartičky v praktickém boxu. Box obsahuje 20 karet s čísly
a 20 s množstvími - tečky, prsty apod, ze kterých děti
vytvářejí dvojice a procvičují si tak počítání.
Rozměr: 94 x 90 x 74 cm.

03 26010�����������������������������������������������������������369 Kč

Sloníci na počítání
Balení obsahuje 10 slůňat s číslicemi 1-10.
Obsahuje 5 malých a 5 velkých (11 cm) slůňat.

67 E6703���������������������������������������������650 Kč

Tučňáci na ledě - matematická sada

Sada uči děti základní matematické postupy hrou.
Plastové podstavce se používají jako počítadla,
na které se postaví barevní tučňáci, kterí vizuálně
napomáhají dětem představit si desítkové soustavy,
odečítání a sčítání. Hra také rozvíjí jemnou motoriku
a rozeznávání barev. Balení obsahuje 10 plastových
ledových kryh (30 x 2,5 cm), 100 plastových tučňáků
v 10 barvách, průvodce aktivitami s kopírovatelnými
pracovními listy.

67 03311�����������������������������������������������������1 150 Kč

326
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 326

6. 9. 2021 10:56:23

DIDAKTIKA

Kostky na počítání
Balení obsahuje dřevěné kostky označené ze
2 stran - na jedné straně jsou čísla a na druhé
tečky. Tečky a čísla stejné hodnoty jsou stejné
barvy.
Rozměr kostek: 4 x 2,5 x 1 - 10 cm.

76 30157���������������������������������������������� 945 Kč

Magnetické číslice

Sada 32 magnetických číslic a 5 znamének
v dřevěné krabici s průsvitným víkem.
Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.

Počítání pro začátečníky

38 50987���������������������������������������� 270 Kč

Dřevěné kostky
matematické, 100 cm3

100 dřevěných kostek (části spojené
do desky) o objemu 100 cm3
zabalených v plastovém sáčku.

34 15113���������������������������� 600 Kč

Dřevěné kostky
matematické, 10 cm3

100 dřevěných kostek (části spojené
do obdélníku) o objemu 10 cm3
zabalených v plastovém sáčku.

34 15111�������������������������1 095 Kč

Kostky k počítání

Dřevěné kostky
matematické, 1 cm3

100 dřevěných kostek o objemu 1 cm
zabalených v plastovém sáčku.

3

34 15120���������������������������� 110 Kč

SLEVA

Balení obsahuje 1000 ks plastových kostek o rozměru
1 x 1 x 1 cm v 10 různých barvách. Mohou sloužit jako
pomůcka při matematických úkolech nebo při jiných
aktivitách.

67 R2089��������������������������������������������������������990 Kč
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DIDAKTIKA

Učíme se zlomky

Praktický způsob, jak pochopit zlomky. Ideální pomůcka
pro samostatné učení se zlomků. Snadná manipulace. Sada
obsahuje 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Tloušťka
dílků je 3 mm. Jednotlivé zlomky jsou vtištěné do plastu. Balení
obsahuje 51 kusů. Průměr celého kruhu: 10 cm.

38 85031����������������������������������������������������������������������325 Kč

Magnetické zlomky

Pomůcka pro lepší vysvětlení a pochopení zlomků.
Sada obsahuje 9 kruhů rozdělených na 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 a 1/1, které se dají uložit
roztříděné v pevném obalu.
Průměr celého kruhu: 20 cm.

38 86403�������������������������������������������������1 210 Kč

Počítání pro začátečníky

Velká magnetická sada na počítání a třídění

Sada obsahuje 126 magnetických kartiček: barvy, tvary, matematické
symboly, ovoce, zelenina a čísla. Sada je vhodná na procvičování, třídění
a počítání. Pomocí matematických symbolů je možné vytvářet rovnice
a porovnávat počty. Sada je určena pro děti od 4 - 8 let. Rozměr kartičky:
5,5 x 5,5 cm. Všechny kartičky jsou spolu s návodem zabalené v praktické
kartonové krabičce.

50 A0494������������������������������������������������������������������������������������������ 680 Kč

Kartičky s počty

Oboustranně potištěné kartičky s počty. Jsou vyrobeny
z pevného laminovaného kartonu a slouží jako
pomůcka při procvičování matematiky. Obsah balení:
101 kartiček s čísly 0 - 100, 40 kartiček s čísly 0 - 9
(4 sady), 11 kartiček s čísly 0 - 10, 6 kartiček s čísly
10 - 15, 22 kartiček s čísly 10 - 20 (2 sady), 36 kartiček
s matematickými symboly.

60 32020���������������������������������������������������������� 710 Kč

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
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Kostka je vyrobena z měkké odolné pěny
a může se použít jako míč, ale i jako
pomůcka při počítání. Na kostce jsou
zobrazeny čísla 1 - 12.

38 35469����������������������������������139 Kč

Plastová kostka���������������������������130 Kč
Kostka má odolný povrch. Může se použít při
různých hrách nebo didaktických aktivitách.
Má měkký a tichý dopad. Délka hrany: 10 cm.
38 35460 - tečky
38 35491 - čísla

DIDAKTIKA

Kostka s čísly

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Stíratelné hrací kostky

Sada obsahuje 3 velké kostky, na které
lze psát stíratelnou fixou (je součástí
balení). Děti si tak můžou vymýšlet stále
nové a nové aktivity a úkoly.
Rozměr kostky: 3,5 cm.

Maxi kostka

Hrací kostka velkých rozměrů má 12 hran - čísla od 0
do 10 a žolíka. Vyrobena je z pěny, pokrytá netoxickou
plastovou vrstvou. Vhodná pro různé aktivity jak
v interiéru tak v exteriéru. Dodávano v barevnosti dle
skladových zásob. Rozměr: 20 x 20 cm.

Počítání pro začátečníky

60 33103���������������������������������285 Kč

38 01698������������������������������������������������������������ 620 Kč

Kostka s kapsami
Matematické kostky

Vytvořte si matematické příklady náhodným házením
kostek. Balení obsahuje 4 kostky s čísly 1 - 5; 4 kostky
s čísly 6 - 10; 4 kostky s čísly 11 - 15; 4 kostky s čísly
16 - 20; 4 kostky s matematickými znaménky +, -, x,
:, <, > .

38 85107����������������������������������������������������� 315 Kč

Vytvoř si vlastní kostku! Měkká vinylem
pokrytá kostka s průhlednými kapsami, do
kterých dítě vkládá karty s obrázky. Karty jsou
vyměnitelné, a tak se kostka stává vhodná pro
rozmanité věkové kategórie.
Rozměr: 15 x 15 x 15 cm.
Max. rozměr karty: 14 x 13,5 cm.

38 86901������������������������������������������ 290 Kč

Pracovní karty ke Kostce
s kapsami, sada 1

Pracovní karty ke Kostce
s kapsami, sada 2

Balení obsahuje 24 karet s různými
tématy, které se vkládají do kapes na
kostce a slouží k procvičení různých
oblastí. Temata: cvičení, barevné
symboly, ovoce, množství. Jsou určené
k používání s kostkou z naší nabídky
(38 86901).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.

Balení obsahuje 24 karet s různými
tématy, které se vkládají do kapes na
kostce a slouží k procvičení různých
oblastí. Temata: hračky, maňásci
s členy rodiny, Vánoce, emoce. Jsou
určené k používání s kostkou z naší
nabídky (38 86901).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.

50 W1886�������������������������� 299 Kč

50 A4201���������������������������� 295 Kč

50 A4205���������������������������� 295 Kč

Balení obsahuje 24 karet s různými
tématy, které se vkládají do kapes
na kostce a slouží k procvičení
různých oblastí. Temata: emoce,
barvy, zlomky, množství. Jsou určené
k používání s kostkou z naší nabídky
(38 86901).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.

SLEVA
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DIDAKTIKA

Euro
bankovky��������������������������������������165 Kč
Bankovky jsou potištěné pouze z jedné strany.
34 02001 - 5 euro - 100 ks
34 02002 - 10 euro - 100 ks
34 02003 - 20 euro - 100 ks
34 02004 - 50 euro - 100 ks
34 02005 - 100 euro - 100 ks
34 02006 - 200 euro - 100 ks

Euro mince a bankovky

Euro mince

Mince zobrazují hodnotu na obou stranách.

34 98001 - 1 cent - 100 ks��������������������������73 Kč
34 98002 - 2 cent - 100 ks��������������������������73 Kč
34 98003 - 5 cent - 100 ks��������������������������85 Kč
34 98004 - 10 cent - 100 ks������������������������85 Kč
34 98005 - 20 cent - 100 ks������������������������85 Kč
34 98006 - 50 cent - 100 ks������������������������95 Kč
34 98007 - 1 euro - 100 ks ��������������������� 149 Kč
34 98008 - 2 euro - 100 ks ��������������������� 160 Kč

Plastové
žetony��������������������������������������� 100 Kč
100 ks žetonů. Pomůcka při tříděni
a počítání. Průměr: 2 cm
34 61001 - modré
34 61002 - žluté
34 61003 - zelené
34 61004 - červené

Magnetické Eura v plastovém boxu

Pomůcka na učení hodnoty peněz. Jednotlivé části jsou vyrobené
z magnetické fólie, které jsou vhodné k prezentaci na tabuli. Rozměr
500 Eur bankovky je 10,2 x 20 cm, průměr 2 Eur mince je 8 cm. Obsah: euro
bankovky (5 x 5, 10 x 10, 5 x 20, 5 x 50, 10 x 100, 5 x 200, 2 x 500), euro
mince (10 x 1, 5 x 2), euro centy (10 x 1, 5 x 2, 5 x 5, 10 x 10, 5 x 20, 5 x 50),
matematická znaménka (4 x +, 4 x -, 6 x =, 2 x X, 2 x :, 2 x .).
Rozměr boxu: 80 x 32 cm.

38 88079�������������������������������������������������������������������������������������2 090 Kč
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Magnetická písmena

Sada 52 magnetických písmen 26 malých a 26 velkých v dřevěné krabici
s průsvitným víkem. Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.

DIDAKTIKA

38 50986����������������������������������� 330 Kč

Textilní písmena

Abeceda pro začátečníky

Velká písmena jsou vyrobeny z látky příjemné
na dotek. Jsou vyplněny měkkým materiálem
a u dětí jsou velmi oblíbené. S jejich pomocí
se naučí rozeznávat tvar jednotlivých písmen
a snadněji si je zapamatují. Z písmen mohou
tvořit krátká slova, uspořádat je podle abecedy,
opisovat jejich tvar a vymýšlet další rozličné
aktivity. Jsou baleny v praktické tašce.
Balení obsahje 26 písmen (výška 25 cm).

38 52426�����������������������������������������2 500 Kč

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

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

Magnetická písmena
a číslice��������������������������������190 Kč
Velikost číslic a písmen: 3,5 cm.
44 05461 - písmena velké abecedy
44 05463 - číslice

Sloni s abecedou
26 slonů s písmeny v 5 barvách.
Děti rozpoznávají písmena a učí se
skládat slova. Rozměr: 7 cm.

67 E6710������������������������650 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Barevné písmena na provlékání

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.

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

Abeceda pro začátečníky

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

Barevné korálky s písmenky

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

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

Razítka
s písmenky������������������������420 Kč
Sada razítek s písmenky, se kterými
děti můžou skládat první slova. Každé
balení obsahuje 34 ks.
Rozměr: 2,5 x 2,5 cm.
67 00597 - písmena velké abecedy
67 00598 - písmena malé abecedy

Magnetická abeceda

Součástí je 69 ks magnetických kostek s písmenky,
7 kostek s diakritickými znamínky a 1 magnetická
tabulka s podstavcem.

28 14143�������������������������������������������������������� 395 Kč
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Zamotané zvířátka

Dřevěné puzzle se skládá z barevných zvířátek,
které mají na jedné straně číslice a na druhé
straně písmena abecedy. Délka: 58 cm.

DIDAKTIKA

18 A2841�������������������������������������������� 415 Kč

ABC krokodýl

Barevný dřevěný krokodýl 2 v 1 - skládáte
puzzle a zároveň se učíte abecedu.
Rozměr: 56 x 20 x 1,5 cm.

Abeceda pro začátečníky

18 A3425�������������������������������������������� 515 Kč

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

Berušky - hra

Děti se učí počítat pomocí počítání teček na
kartičce a berušce na listu.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.

2R A0009���������������������������������������315 Kč

Najdi správné písmeno

Skvělá pohybová a zároveň naučná hra. Děti
zábavnou formou poznávají písmenka, skládají
první slova a mnoho dalších aktivit. Balení
obsahuje vinylovou podložku, 5 nafukovacích
kostek, 28 žetonů a instrukce k 8 zajímavým
hrám.

67 00394���������������������������������������� 1 230 Kč
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DIDAKTIKA
Hra - Stavební plán
Hráč si vezme kartu s úlohou a řekne prvnímu hráči, co má na své herní
desce postavit. Společně chtějí zjistit, zda byla úloha provedena správně.
Hru je možné hrát i jednotlivě. Hra je vhodná pro 1 - 6 hráčů.
Obsah: 12 plastových karet s úkoly vytištěnými na obou stranách (1 strana
s úlohou a 1 strana s řešením), 2 plastové hrací desky, 1 příčka s držákem,
2 plastové boxy (2 domy se střechou, muž, žena, 2 sedící osoby, 2 lavičky,
člun, 2 auta, 2 stromy, 24 karet s cestou, 10 karet s trávníkem a 12 karet s
jezírkem). Rozměr kartičky s úkolem: 20 x 14 cm.

Objev 3D prostor!

45 03922��������������������������������������������������������������������������������������4 470 Kč

Najdi koťátko

Hra zaměřena na rozvoj slovní zásoby,
prostorového vnímání, paměti a pozorování. Děti
si mají pomocí vytažené kartičky zapamatovat
polohu koťátka a zrekonstruovat ji v reálu. Hra
obsahuje: kotě, postel, koberec, dřevěnou podložku,
polštář, přikrývku, 34 kartiček a hrací kostku.
Rozměr balení: 24,5 x 24,5 x 6 cm.
Rozměry: koťátko: 4,5 x 4,5 x 1cm,
postel: 12 x 7,3 x 4,5 cm.

10 22420������������������������������������������������� 830 Kč

Zvířátka v prostoru

Hra se zaměřuje na rozvoj prostorové orientace, vnímání jednotlivých poloh
v prostoru, ozřejmění prostorových pojmů jako nahoře, dole, před, za nebo venku
a uvnitř. Hráč má při hře kartu se 6 fotografiemi, na které jsou dvě zvířátka
v různých polohách k psí boudě, kterou je třeba vnímat jako střední a srovnávací
bod v prostoru. Pedagog má maketu boudy a figurky zvířátek umísťuje do různých
poloh budky. Děti kontrolují své karty, a když mají na své kartě polohu, kterou
zvolila učitelka, položí na ni žeton. Hra pokračuje tak dlouho, dokud jedno z dětí
nemá pokryty všechny své žetony. V návodu je popsána i další možnost, jak hrát
tuto hru. Výhodou je, že hru může hrát najednou až 25 dětí.
Hra obsahuje 1 boudu, 4 figurky zvířátek, 25 oboustranně potištěných karet,
15 žetonů a návod.

60 20522������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 185 Kč
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Balení obsahuje 150 plastových kostek v 5 barvách,
pomocí nichž se vytvářejí různé předměty podle
kartiček s úkoly a nebo vlastní fantazie. Hra rozvíjí
prostorové vnímání, koordinaci ruka-oko, jemnou
motoriku. Součástí balení je i 24 plastových kartiček
s úkoly, 2 dřevěné stojany. Vše je baleno v dřevěné
krabičce s víkem (46 x 33,5 x 5,5 cm).

DIDAKTIKA

Skládačka Verti-fix

Verti-fix - kostky

100 náhradních kostek k skládačke
Verti-fix (34 01372).
Rozměr kostky: 2 x 2 cm

34 72001�������������������������1 170 Kč

Pracovní karty ke Stavebním kostkám 2 cm
Balení obsahuje 24 karet s různými úkoly, které přecvičí
prostorovou představivost a logické myšlení. Jsou určené
k používání s kostkami z naší nabídky (38 35838).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.

50 W3583���������������������������������������������������������������300 Kč

Objev 3D prostor!

34 01372�����������������������������������������������������4 910 Kč

Spájecí kostky

Tato sada obsahuje 100 kostek o velikosti 2 cm
v 10 barvách. Je ideální pomůckou při prvních
matematických objevech, srovnávání množství,
třídění, přiřazování, počítání.

38 35838���������������������������������������������� 220 Kč

Topologická sada 1

Sada je určená pro 2 děti, které na základě karty
s úkolem mají na hrací plochu poskládat identicky
jednotlivé elementy, tedy převést dvojrozměrný obraz do
trojrozměrného. Hra je zaměřená na rozvoj pozorovacích
schopností a prostorového vnímání. Obsah: 18 karet s úkoly
(19 x 13 cm), 10 dřevěných elementů (2 stojící psi, 2 ležící
psi, 2 červené střechy, 2 stromy, 2 konstrukce psí boudy),
2 hrací plochy (32 x 22 cm), 6 plastových podstavců.

76 34231������������������������������������������������������������� 1 150 Kč

Topologická sada 2

Sada je určená pro 2 děti, které na základě karty
s úkolem mají na hrací plochu poskládat identicky
jednotlivé elementy, tedy převést dvojrozměrný obraz do
trojrozměrného. Hra je zaměřená na rozvoj pozorovacích
schopností a prostorového vnímání. Obsah: 18 karet s úkoly
(19 x 13 cm), 28 dřevěných elementů (8 plotů, 4 domečky
- žluté kostky, 2 červené střechy, 4 jehličnaté stromy,
2 postavy, 2 koně, 2 krávy, 2 ovoce, 2 slepice), 2 hrací plochy
(32 x 22 cm), 6 plastových podstavců.

76 34233������������������������������������������������������������� 1 150 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Číselná váha

Vynikající pomůcka pro praktické ověřování
základních matematických operací jako je
sčítání a odečítání.
Součástí váhy je 20 desetigramových závaží.
Rozměr: 65,5 x 22 cm.

38 A2467�������������������������������������������� 390 Kč

Šimpanz Matematik

Váhy

Šimpanz Matematik dá dětem jasně
nasrozuměnou, jestli na jeho pravou
a levou ruku zavěsili stejný počet banánů.
Jestli se spletly, převrátí oči a pohne
rukama. Výška: 18 cm.

38 50698����������������������������������� 510 Kč

Velká porovnávací váha

Pomáhá dětem poznat rozdíly v barvách,
hmotnostech nebo objemech. Balení obsahuje váhu,
48 medvídků v různých objemech / hmotnostech
a 100 porovnávacích kruhů.

25 62104��������������������������������������������������� 990 Kč

Pružinová váha

Váži předměty do 1000 g.

38 00766��������������������� 180 Kč

Ovocné tvary
Děti se naučí rozpoznávat barvy a druhy ovoce
a zlepší si jemné motorické schopnosti. Sada
obsahuje 8 druhů ovoce (16 dílů).
Rozměr: 6 - 9 cm.

67 E6715������������������������������������������� 650 Kč

Dřevěná váha
se závěsnými miskami

Kromě čtyř závaží, která jsou umístěna na
podstavci se na ramenech váhy nacházejí další 2
posouvatelná závaží.
Rozměr: 35 x 31 cm.

18 A4592����������������������������������������������� 650 Kč
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DIDAKTIKA

Váha

Balení neobsahuje medvídky.
Rozměr: 55 x 12 x 5 cm.

Plastová váha

38 85032��������������������� 275 Kč

Váha na měření a porovnávání hmotností
rozličných předmětů, nebo tekutin. Dvě misky
mají objem 400 ml a na straně mají měřicí
stupnici. Rozměr: 42 x 16,5 cm.

67 L1521�������������������������������������������� 500 Kč

Závaží - medvídci

Soubor závaží - 96 medvídků ve třech
hmotnostech (4 g, 8 g a 12 g) ve čtyřech
barvách.

Kovové závažia, 10 ks

38 85055����������������������������������435 Kč

Balenie obsahuje 10 ks závaží.
Obsah: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g,
2 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g.

38 85752��������������������������650 Kč

Váha se závažím

Balení obsahuje 108 ks gumových
prvků ve tvaru ovoce v plastovém
boxu . Rozměr : cca 3 - 5,5 cm.

Váhy

Soubor ovoce

Obsah balení: 1 dvojramenná váha, 11 kovových
závaží (2 x 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 1 x 50 g),
14 plastových závaží (8 x 15 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g).
Šířka váhy: 48 cm

38 02205���������������������������������������������� 980 Kč

38 86668���������������������������� 450 Kč

Soubor zeleniny

Balení obsahuje 144 ks gumových
prvků ve tvaru zeleniny v 6 různých
barvách. Rozměr: cca 6 cm.

38 87257���������������������������� 620 Kč

Karty
k souborům����������������������305 Kč
Sada obsahuje 24 karet s návody na
třídění a počítání s různým stupněm
obtížnosti. Karty jsou zabalené
v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
51 W0002 - Karty k souboru zeleniny
51 W0014 - Karty k souboru ovoce

SLEVA

Misky na třídění - sada 6 ks

Sada obsahuje 6 misek různých barev. Jsou
vhodné na třídění, na malování, ale například
i na servírování rozličných pochutin.
Rozměr: 40 x 40 x 5 cm.

25 14059�������������������������������������������� 425 Kč
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DIDAKTIKA

Kolik je hodin pane Vlku?
Společenská hra zaměřena na poznávání času. Avšak pozor na
hladového vlka! Obsah: hrací deska, 20 oboustranných kartiček
4 oboustranné desky, 1 velký ciferník sada hodinových ručiček,
3D vlk, kostka 4 hrací figurky, 4 stojany, návod. číslice. Hra je
vhodná pro 2 - 4 hráče. Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm.

2R A0049����������������������������������������������������������������������430 Kč

Magnetické hodiny

Hodiny

Magnetické hodiny jsou výbornou
pomůckou při výuce a poznávání
času. Balení obsahuje magnetickou
tabuli, 2 magnetické ručičky,
40 magnetických číslic k označování
času.
Rozměr: 50 x 50 cm.

Hodiny

Průměr: 18 cm.

15 58980��������������165 Kč

50 A2007�������������������������1 240 Kč

Poznávání času - sada aktivit

Obrázkové hodiny

Dřevěné hodiny s obrázky,na kterých koresponduje
počet prvků s číslicí vyjadřující hodinu. Prvky
s číslicemi a obrázky se dají vybírat a ukládat.
Rozměr: 30 x 30 cm.

18 A1828���������������������������������������������������275 Kč

Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby a vyjadřování
v oblasti poznávání a určování času. Balení obsahuje:
1 plastové hodiny s pohyblivými ručičkami, 1 popisovatelné
hodiny, 24 oboustranných kartiček s digitálním i analogovým
časem, 12 oboustranných karet s denními aktivitami
(popisovatelné) a 3 kostky
s časem. Výška plastových hodin: 13 cm.

67 A3220������������������������������������������������������������������500 Kč
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DIDAKTIKA
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

Hodiny

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

Hodiny na učení
Dřevěné hodiny na seznámení se s určováním času. Děti
mohou nastavovat čas na hodinách podle digitálního
času zobrazeného na kartičkách.
Rozměr: 24 x 24 x 9 cm.

1H 14284����������������������������������������������������������770 Kč

Plastové hodiny, 10 ks

Plastové hodiny

Učební pomůcka pro děti, se kterou se naučí
určovat a poznávat správný čas. Mají pohyblivé
ručičky a místo na psaní času v digitálním
formátu. Povrch je omyvatelný, proto jsou
vhodné pro opakované používání. Balení
obsahuje 10 ks hodin. Rozměr: 11 x 11 cm..

Učební pomůcka pro učitele, se kterou naučí
děti určovat a poznávat správný čas. Hodiny
mají pohyblivé ručičky a místo na psaní času
v digitálním formátu. Povrch je omyvatelný,
proto jsou vhodné pro opakované používání.
Balení obsahuje 1 ks.
Rozměr: 30,5 x 30,5 cm

67 L0572�������������������������������������������� 190 Kč

67 L0573�������������������������������������������� 120 Kč

SLEVA
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Průměr: 13 cm.

38 85444������������������������ 115 Kč
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DIDAKTIKA

Přesýpací hodiny - 5 ks

Sada 5 ks přesýpacích hodin,
prostřednictvím kterých odměříte
30 sekund, 1, 3, 5 nebo 10 minut.
Výborná pomůcka k pochopení plynutí
času. Barevně odlišené hodiny s pískem
dělají poznávání času zábavným a lehce
rozpoznatelným.
Rozměr: výška: 9 cm, průměr: 2,5 cm.
Co stihnete udělat, než se písek přesype?

Jaké je počasí?

Magnetická tabulka, kde si děti značí jaké je roční
období, jaké je počasí a jak se vhodně obléknout. Balení
obsahuje magnetickou tabulku, 24 částí oblečení,
24 kartiček se symboly počasí, 4 kartičky s ročním
obdobím a 4 šipky. Rozměr tabule: 56 x 40 cm.

38 42041������������������������������������210 Kč

Hodiny

76 05164���������������������������������������������������� 1 265 Kč

Hodiny s aktivitami

Pomocí kolečka na hodinách děti
posouvají ručičky hodin podle hracích
karet a přiřazují ho k příslušející aktivitě.
Hra pomáhá dětem pochopit koncept
času. Balení obsahuje 1 plastové hodiny
a 10 hracích karet vyrobených z kartonu.
Šířka: 12 cm.

68 45311�������������������������������������� 290 Kč

Přesýpací hodiny - set

Set pěti přesýpacích hodin, přičemž každé z nich
měří jiný čas a to: 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.
a 15 min. Vnitřek je vyroben ze skla. Pro bezpečnost
jsou hodiny opatřeny plastovým obalem.
Výška: 16,5 cm.

25 40010����������������������������������������������1 950 Kč

Přesýpací hodiny, 20 ks

Sada přesýpacích hodin pro celou třídu je
zabalená v praktickém plastovém kufříku. Obsah:
4 x červené (10 min), zelené (5 min), žluté (3
min), modré (1 min), černé (30 sek). Výška: 9 cm,
průměr: 2,3 cm.

38 86518������������������������������������������������ 910 Kč

Magnetické štítky

Sada 20 magnetických štítků, na které
je možné opakovaně psát a stírat text.
Tabulka a pero nejsou součástí balení.
Rozměr: 13,3 x 3,8 cm.

64 49007�������������������������������������460 Kč
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DIDAKTIKA
Naučná tabule - datum, čas, období v AJ

Dřevěná tabule snadno a přehledně učí děti určovat
čas, datum, den v týdnu, počasí a nebo roční období
v anglickém jazyce.
Rozměr: 30 x 30 x 1,5 cm.

18 04768������������������������������������������������������������� 545 Kč

Univerzální kalendář

Kalendář s intuitívní strukturou pomáhá dětem porozumět, jak je
organizovaný čas. Kalendář má prostor k označení roku, ročních
období, měsíců, dnů v měsíci, dnů v týdnu a rovněž k značení počasí.
Součástí balení jsou magnetické kartičky k označování (dohromady
55 ks) a stíratelná fixa. Rozměr: 42,5 x 58 cm.

Hodiny

60 30120�������������������������������������������������������������������������������775 Kč

Magnetické hodiny - V průběhu dne

Magnetické hodiny jsou výbornou pomůckou k určování
času, k počítání časových intervalů a nebo k hledání
souvislostí mezi časovými a každodenními aktivitami.
Obsah: 1 magnetické hodiny, 1 magnetický ciferník,
26 magnetek s každodenními aktivitami (8 x 8 cm).
Rozměr hodin: 71 x 71 cm.

38 87289�����������������������������������������������������1 770 Kč

Týdenní kalendář

Týdenní kalendář, který seznámí děti s koncepcí plynutí
času. Představuje jim pojmy dnes, včera, zítra, dny v týdnu
a měsíce. Balení obsahuje: závěsnou tabuli na stěnu
(78 x 43 cm), 7 kartiček s názvy dnů v týdnu, 31 kartiček
s názvy měsíců v roku, 18 kartiček s časovými sekvencemi,
12 kartiček s různým typem počasí, 3 kartičky s pojmy
dnes, včera a zítra. Baleno v plastovém kufříku. Obsahuje
českéi slovenské výrazy.

60 C3900������������������������������������������������������������� 999 Kč
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DIDAKTIKA

Stromy

Moře

Původ potravy

Hra založena na přiřazování kartiček
s jednotlivými plodinami, nebo potravinami
k velkým základním kartám, které znázorňují
základní původ potravin. Hru může hrát až
5 dětí. Zadní strana kartiček nabízí dětem
kontrolní systém. Kostka s obrázky určuje, kterou
asociací má dítě začít a kterou pokračovat. Tímto
získává tato didaktická hra širší rozměr.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.

Půda

Pole

60 20551�����������������������������������������������609 Kč
Farma

kostka
s obrázky

Koloběh života

Poznej přírodu

Děti při této hře poznají 6 přírodních prostředí, naučí
se jaké živočichy je obývají a jaké jsou mezi nima
rozdíly. Na menších kartičkách (7 x 7 cm) jsou různé
druhy zvířátek, které děti umísťují na jednotlivé karty
s prostředím. Rozměr: 33 x 23 cm.

76 36198�������������������������������������������������1 090 Kč

Separovaný sběr

Pět různobarevných kontejnerů určených
pro separovaný sběr. Úkolem dětí je označit
je nejdříve nálepkami se symboly odpadů
a potom do nich vytřídit karty na kterých jsou
zobrazené jednotlivé druhy recyklovatelného
odpadu. Hru tvoří 5 kontejnerů, 35 karet,
nálepky, návod a kufřík.
Rozměr sběrného kontejneru 20 x 19 x 10 cm,
rozměr karty 6,1 x 6,1 cm.
Kostka s obrázky určuje, kterou asociací má
dítě začít a kterou pokračovat. Tímto získává
tato didaktická hra širší rozměr.

60 20552�����������������������������������������670 Kč

kostka
s obrázky
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DIDAKTIKA

Životní cyklus
- magnety ������������������������������������� 670 Kč
Učební pomůcka, která na detailních
realistických obrázcích vysvětluje cyklus
života vybraných rostlin a zvířat.
Rozměr: max. 20 x 20 cm.

Koloběh života

67 L6041 - Životní cyklus žáby (9 ks)
67 L6043 - Životní cyklus motýle (9 ks)
67 L6045 - Životní cyklus rostlin (12 ks)

Životní cyklus motýla

Žáci pozorují, popisují a porovnávají různá
stádia vývoje motýla. Vyrobeno z lehce
omyvatelného, odolného plastu.
Rozměr: 2 - 11 cm.

Životní cyklus, sada

89 53651��������������������������������������������� 360 Kč

Balení obsahuje 4 nástěnné obrazy, které
znázorňují životní cyklus motýla, slepice, žáby
a rostliny. Popisy jsou v angličtině.
Rozměr každého obrazu: 43 x 61 cm.

64 03425��������������������������������������������� 575 Kč

Životní cyklus berušky

Balení obsahuje 4 plastové modely reprezentující
vývojové stádia berušky od vajíčka po dospělý
hmyz. Rozměr: 5 - 6 cm.

89 53655��������������������������������������������� 360 Kč

SLEVA

Životní cyklus mravence

Životní cyklus žáby - modely

89 53665��������������������������������������������� 360 Kč

89 53656������������������������������� 360 Kč

Balení obsahuje 4 plastové modely reprezentující
vývojové stádia mravence.
Rozměr: 4 - 7 cm.

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Životní cyklus

Koloběh života / Vědecké hry

Hrou děti poznají životní cyklus člověka, psa, motýla, žáby,
včely, ptáčka, květu, mrkve, jablka a rýže. Hra obsahuje dva
dřevěné stojany (10 x 14,5 x 33 cm) a 50 plastových obrázků
(7 x 6 cm) se samokontrolním systémem.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm..

Pozorování růstu rostlin

Díky této průhledné nádobě mohou děti
pozorovat růst rostlin nejen nad zeminou, ale
hlavně pod ní.
Rozměr: 40 x 18 x 6 cm.

34 90119����������������������������������������������������������������� 1 760 Kč

51 C6003��������������������������������������������709 Kč

Nádoba na hmyz s lupami
Bzučící studio

O čem si asi hmyz povídá? Pomocí našeho hmyzího bzučícího
studia poznává dítě životní prostředí i podle zvuků.
Obsah: 2x zvětšovací čočka a sluchátka. Baterie nejsou
součástí balení. Výška 9 cm.

Nádoba má na odšroubovaní víčko, zabudované
otvory na vzduch, mřížku a dvě čočky se
zvětšením 2- a 4-násobně.
Průměr čočky: 4,5 a 3 cm.

38 06639������������������������������������������������ 80 Kč

38 52111�����������������������������������������������������������������275 Kč

Barevné lupy, sada

Oko mouchy

Barevné plastové sklíčko, které
imituje pohled mouchy.
Rozměr: 5,5 x 4,9 cm.

15 T0123�������������������435 Kč

Skládací nádoba na hmyz

Nádoba má dvě lupy se zvětšením 2a 4-násobně a je opatřená otvory, které
umožňují chycenému hmyzu dýchat.

38 85143���������������������������������������������75 Kč

Sada extra velkých lup je vyvinuta pro malé
dětské ručky. Jsou ideální k poznávání detailů
rostlin, brouků nebo věcí kolem nás. Každá
lupa obsahuje stojan k lehčímu pozorování do
zvětšení 4,5 krát velikosti pozorovaného objektu.
Rozměry lupy: 20 cm.
Sada obsahuje 6 lup různých barev.

67 R2774���������������������������������������������790 Kč
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DIDAKTIKA

Mikroskop Green

Mikroskop je vhodný i pro nejmenší
badatelé. Okulár je měkký a mikroskop
poskytuje 20x zvětšení, zaostřuje pomoci
kolečka na boku, je rozložitelný pro
experimentování venku.
Rozměr: 20,5 x 10 cm.

Geologický mikroskop
Snadno ovladatelný mikroskop s dvojitým objektivem
a světlem. Umožňuje 10 a 20 - násobné zvětšení. Sada
obsahuje 12 druhů skal na zkoumání. Vyžaduje 2 baterie AA
(nejsou součástí balení). Rozměr: 25 x 15 x 15 cm.

67 02760����������������������������������� 750 Kč

Dětský mikroskop
Mikroskop s 60 zvětšenými snímky tištěnými ve vysoké kvalitě. Děti
si mohou pod mikroskop vložit i vlastní vzorky a zkoumat je pomocí
trojnásobného zvětšení. LED světlo zlepšuje viditelnost vzorků.
Vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr: 15 x 21 x 23 cm.

67 E5117��������������������������������������������������������������������������1 380 Kč

Vědecké hry

67 E5303�������������������������������������������������������������2 600 Kč

Minimikroskop

Plastová dóza s uzávěrem, ve kterém je nainstalován
malý mikroskop. Má 10-násobné zvětšení a je otočný, což
umožňuje pozorovat obsah dózy z různých stran. Dóza
obsahuje i plastovou pinzetu.

89 W6521������������������������������������������������������������� 340 Kč

Nový design

Krabička s lupou

Vyrobena z průhledného akrylového plastu
s lupou nahoře. Výborná pro pozorování
hmyzu, minerálů a jiných malých vzorků.
Rozměr: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm.

38 89180������������������������������������������35 Kč

Mikroskop

Díky tomuto mikroskopu je
možné pozorovat předmět jak
z boku tak i z hora. Rozměr:
10 x 18 x 12,5 cm

25 22015����������������185 Kč

Dalekohled

Dalekohled s 2-násobným zvětšením je určený
pro menší děti. Díky svému tvaru se snadno
uchopí do rukou a rozšířená část v okolí očí
ulehčuje sledování.

67 E5260�������������������������������������������� 465 Kč

Mikroskop a dalekohled v jednom

Poznávání přírody s tímto kombinovaným
mikroskopem a dalekohledem v 1 bude pro děti
velkou zábavou. Mikroskop poskytuje 8x zvětšení
a nastavitelný dalekohled až 15x zvětšení.
Výška: 23,5 cm.

67 A5211���������������������������������������������������590 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Odměrné nádoby

Balení obsahuje 5 plastových
odměrných nádob s přehlednou
stupnicí. Objem: 50 - 1000 ml.

38 85044���������������������������275 Kč

Ochranné brýle

Skvělá pomůcka při třídních pokusech. Brýle
jsou z průhledného plastu a na zadní části mají
elastický pás. Velikostí jsou přizpůsobené pro
dětskou tvář. Brýle jsou hračkářský výrobek
a neslouží jako skutečná ochrana.
Rozměr: 13 x 7 x 6 cm.

Vědecké hry

38 86034����������������������������������������������� 99 Kč

Odměrné válce

Válce jsou vyrobeny z odolného pevného plastu
a slouží jako pomůcka k měření objemu. Každý
válec má na straně uvedenou stupnici.
Balení obsahuje 7 válců o objemu 10 ml až 1 l.

67 L2906�������������������������������������������� 950 Kč

Pinzety Kroko
Pinzety jsou tvarově přizpůsobené malým dětským
ručkám. Skvělá pomůcka k procvičení úchopu a jemné
motoriky. Balení obsahuje 12 ks v různých barvách.
Rozměr: 10 cm.

67 E2963��������������������������������������������������������������430 Kč

Trychtýře

Balení obsahuje 5 ks plastových trychtýřů,
které jsou vhodnou pomůckou při různých
chemických pokusech. Průměr: 4 cm.

38 52109������������������������������������������ 95 Kč

Plastové pipety

Balení obsahuje 6 plastových
pipetek.
Délka: 14,5 cm, objem 3 ml.

38 51350�������������������� 46 Kč

Pinzety pro nejmenší

Perfektní velikost pro dětské ruce. Cvičí jemnou motoriku
a díky ergonomickému rozměru je perfektní pomůckou
pro vědecké výzkumy. Balení obsahuje 6 barevných pinzet
v průhledném kyblíku. Rozměr pinzety: 15 cm.

67 01963��������������������������������������������������������������420 Kč
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DIDAKTIKA
Sada pro měření objemu

Matematická a přírodovědná pomůcka na měření obsahu.
Obsah: 7 odměrných válců s ml měřítkem, 10 odměrek s ml
měřítkem, 10 naplněných geometrických tvarů, 10 lžiček
na míchání, 9 barvicích prášků (červený, žlutý, zelený),
plastová nádoba na zachycení tekutiny, plastová krabička na
uskladnění.

Zatřeste tubami a promíchejte barvy. Potom
sledujte, jak se barvy opět oddělí. Obsahuje 3
tuby s různými barevnými variacemi.
Rozměr: 20 x 4,5 cm.

67 93386����������������������������������������1 120 Kč

Vědecké hry

89 83980�������������������������������������������������������������� 3 640 Kč

Míchání barev - tuby

Vědecká sada - Voda

43 dílná sada nabízí dětem množství možností, jak poznávat
a experimentovat s vodou. Ukažte dětem, že se led vznáší na vodě a jiné
zajímavé pokusy s vodou. Sada obsahuje: 5 odměrek, 8 zkumavek,
5 pipet, 5 stříkaček, 5 nálevek, 3 teploměry, korkové zátky, hadičku
a stojany na zkumavky. Všechny díly jsou vyrobeny z plastu nebo gumy,
čímž je sada bezpečná. Rozměr stojanu na zkumavky: 15,5 x 5 x 5 cm.

Duhové odměrné zlomky
Odměrky pomohou dětem pochopit zlomky,
objem a obsah. Obsahuje 9 odměrek: 1, 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Rozměr: 10 x 21 x 28 cm.

67 93399������������������������������������������� 890 Kč

1M 20036 ������������������������������������������������������������������������������ 1 240 Kč

Pipety pro nejmenší

Stojan se zkumavkami

67 03963��������������������������������������������������� 450 Kč

38 52102�������������������� 450 Kč

Procvičte si sílu rukou. Pipeta je skvělá pro hru
s vodou. Její měkká hlavička je ideální pro dětské
ruce a pestré barvy udělají hru ještě zábavnější.
Balení obsahuje 4 ks. Rozměr: 15 cm.

SLEVA
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Motorická sada do písku a do vody

Sada obsahuje 4 různé zajímavé pomůcky vhodné k rozvoji
motoriky pro nejmenší.
Rozměr největší pomůcky: cca 20 cm

67 A5559��������������������������������������������������������������� 490 Kč

Základní sada magnetů

Tato sada učí o základních principech
magnetů. Děti pomoci ní zjišťují, jak
napodobit let magnetů a jak spolupracují
magnety s kovovými předměty. Sada
obsahuje: 8 kruhových magnetů ve
2 barvách, 2 magnetické postavičky (8 cm),
2 autíčka (10 cm), 1 stojan, 2 magnetické
pruty, 1 pravítko a podstavec k uskladnění
sady.

Vědecké hry

38 85141��������������������������������������� 710 Kč

Sada magnetů

Fantastická barevná sada různých
magnetizujících předmětů. Obsahuje: 1 obrovský
magnet ve tvaru podkovy, 4 magnetické pruty,
14 malých magnetických koulí, 40 kroužků
s magnetickou obroučkou a 1 malý magnet ve
tvaru podkovy.

38 87608��������������������������������������������� 710 Kč

Levitující magnety

Děti se naučí, že magnety mají 2 póly a se stejné
póly odpuzují a opačné se přitahují. Sada obsahuje
podstavec s magnetem a 4 magnety v různých barvách.
Rozměr: průměr magnetu 3,2 cm.
Výška podstavce: 10 cm.

38 85591���������������������������������������������������������� 99 Kč

Velká magnetická podkova
Velký magnet ve tvaru podkovy
v obalu z plastu dokáže zvednout
předměty o váze až 500 g.
Výška 20 cm.

38 85593���������������������������170 Kč

Kompas

Praktická pomůcka, aby jste vždy našli
správný směr. Rozměr: 9 x 6,5 cm.

38 09997���������������������������� 105 Kč

Magnety, 10 ks

Balení obsahuje 10 ks magnetů
s zaznačeným magnetickým polem
(N - sever, S - jih).
Rozměr: 30 x 6 x 6 mm.

89 85569���������������������������� 250 Kč
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DIDAKTIKA

Kufřík - magnetismus

Pomoci kufříku může dělat pokusy najednou až 7 skupin. Je k dispozici
až 27 různých experimentů. Obsah balení: spinky na papír, magnety
ve tvaru podkovy, tyčové magnety, kulaté magnety, pravítko, úhloměr,
elektromagnet, šňůrka a plastové boxy na praktické uložení.

89 75462��������������������������������������������������������������������������� 12 100 Kč

Velká sada magnetů

Velká sada magnetů postačí pro třídu
s 25 studenty. Krásná barevná sada
magnetů různých velikostí a další
příslušenství děti seznámí se základními
vlastnostmi magnetů a železných předmětů.
Sada obsahuje 224 částí.

Vědecké hry

67 02064����������������������������������1 150 Kč

Sada na elektronické experimenty

Sada obsahuje všechny potřebné součásti na to, aby
si děti sami mohly sestavit různé elektrické obvody
a pozorovat, při čem všem nám pomáhá elektrický
proud. Dá se připravit až 350 napínavých, zajímavých
a bezpečných experimentů.

89 89211 ������������������������������������������������� 1 100 Kč

Magnetická hra

Hra k pozorování a manipulaci, která pomáhá dětem objevit
„tajemství“ magnetů. Prostřednictvím hry se rozvíjí pozornost,
psychomotorické a rozlišovací schopnosti a poznají se základní
vlastnosti magnetů. bsahuje: 2 magnetické stojany (10,5 cm),
8 magnetických kruhů, 35 oboustranných fotografických kartiček
a 2 dřevěné stojany na kartičky. Baleno v kufříku.

60 20590����������������������������������������������������������������������������� 725 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Bublinová bouře

Nalijte tekutinu na žlutou část trubky
a následně do ní foukněte. Vyletí z ní
velké množství bublinek. Doporučujeme
používat venku. Balení obsahuje 1 trubku
a 1 lahvičku s tekutinou.

27 58003�������������������������������������110 Kč

Bublifuk, 60 ml

Bublifuk má bezpečné uzavíraní, foukací
tyčinku a na vrchu hlavolam.
Cena je za 1 ks. Objem: 60 ml.
Design se může lišit.

Vědecké hry / Sluneční soustava

94 40116�������������������������������������������16 Kč

Magnetické planety

Nálepky na stěnu - Sluneční soustava

32 nálepek s tématikou sluneční soustavy včetně nálepek
s informacemi a názvy (v anglickém jazyce).

Magnety věrně zobrazují Slunce a planety Slunečné
soustavy. Rozměr Slunce: 25 cm.

67 A6040����������������������������������������������������� 720 Kč

64 10472������������������������������������������������������������460 Kč

Model sluneční soustavy

Model představuje Slunce a 9 planet v pohybu. Že Pluto už není
planetou? Právě tímto modelem můžete dětem vysvětlit, jak
a proč se této trpasličí planetě odňal status planety sluneční
soustavy. Slunce je podsvíceno. Model funguje na základě
baterií, které však nejsou součástí balení. Zvukové efekty jsou
v anglickém jazyce. Rozměr: 34,5 x 26 x 17 cm.

51 V8500�������������������������������������������������������������������� 2 040 Kč
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Model Země

Pěnový model zobrazuje na povrchu kontinenty
a oceány a v průřezu zemskou kůru, jádro
a plášť. Průměr: 13 cm.

Nafukovací glóbus

Obrovský nafukovací glóbus poslouží jako pomůcka
při vyučování základní geografie. Najděte a naznačte
dětem jednotlivé kontinenty, velké řeky, krajiny,
důležité cesty atd. Glóbus neobsahuje žádné slova
a proto ho lze využít i při výuce cizích jazyků.
K zakreslení používejte vodou stíratelné fixy. Balení
obsahuje také sadu k případné opravě glóbusu.
Průměr: 67,5 cm.

67 02437��������������������������������������������� 460 Kč

Sluneční soustava

67 L2438�������������������������������������������������������615 Kč

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

Sluneční soustava - nafukovací

Představte dětem sluneční soustavu jednoduchou formou této sady
nafukovacích planet. Demonstrujte rotaci země, rozměry a tvary
planet. Když skončíte výuku, jednoduše planety zavěste a vytvoříte tak
dekoraci v podobě sluneční soustavy. Sada obsahuje Slunce, 8 planet,
trpasličí planetku Pluto a Měsíc. Součástí balení je také pumpa na
pumpování nohou a sada na případné opravy. Sluneční soustava je
vyrobena z velice pevného, plastového materiálu, který se dá umývat
vodou. Průměry: Slunce - 58 cm, Jupiter - 36 cm, Saturn - 28 cm,
Neptun - 23 cm, Uran - 23 cm, Venuše - 19 cm, Země - 19 cm, Mars 15 cm, Merkur - 15 cm, Pluto - 13 cm, Měsíc - 13 cm.

67 L2434����������������������������������������������������������������������������1 435 Kč

SLEVA
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SK

CZ

SK

CZ

Glóbus
zoologický ����������������������������� 250 Kč

Glóbus
geografický ��������������������������� 325 Kč

Glóbus zobrazuje nejčastější výskyt
vybraných druhů zvířat na naši planetě.
Má krásné grafické a barevné provedení.
Podstavec je vyrobený z plastu.
Dostupný je ve dvou jazykových verzích.
Průměr: 22 cm. Výška se stojanem: 30 cm.

Glóbus zobrazuje různý terén naši planety.
Má krásné grafické provedení a barevné
provedení. Podstavec je vyrobený z plastu.
Dostupný je ve dvou jazykových verzích.
Průměr: 25 cm. Výška se stojanem: 38 cm.

2A 243SK - slovenská verze
2A 243CZ - česká verze

SK

CZ

2A 614SK - slovenská verze
2A 614CZ - česká verze

Glóbus geograficko
- politický ������������������������������� 570 Kč

Globusy - Svět

Glóbus zobrazuje barevně odlišené
země světa. Má elektrické podsvícení po rozsvícení se zobrazí různé terény
kontinentů. Žárovku je možné vyměnit.
Podstavec je vyrobený z plastu. Dostupný
je ve dvou jazykových verziích. Průměr:
25 cm. Výška se stojanem: 38 cm.

2A 713SK - slovenská verze
2A 713CZ - česká verze

SK

CZ

Glóbus politický
- svítící ������������������������������������� 570 Kč
Glóbus zobrazuje barevně odlišené země
světa. Má krásné grafické provedení
a barevné provedení. Podstavec je
vyrobený z plastu. Glóbus má elektrické
podsvícení, přičemž žárovku je možné
vyměnit. Dostupný je ve dvou jazykových
verzích. Průměr: 25 cm.
Výška se stojanem: 38 cm.

2A 918SK - slovenská verze
2A 918CZ - česká verze

SK

CZ

Glóbus geografický
- svítící ������������������������������������� 570 Kč
Glóbus zobrazuje různý terén naši
planety. Má krásné grafické provedení
a barevné provedení. Glóbus má elektrické
podsvícení, přičemž žárovku je možné
vyměnit. Podstavec je vyrobený z plastu.
Dostupný je ve dvou jazykových verzích.
Průměr: 25 cm. Výška se stojanem: 38 cm

2A 819SK - slovenská verze
2A 819CZ - česká verze

352
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 352

6. 9. 2021 10:58:32

DIDAKTIKA

Puzzle glóbus

Barevný glóbus s vyjímatelnými kontinenty, je skvělou
pomůckou při základech geografie. Na každém dílku
je vyobrazena typická historická památka a zvíře
žijící v dané oblasti.
Průměr: 20 cm.

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

Globusy - Svět

67 07735��������������������������������������������������1 020 Kč

Glóbus konturový

Glóbus zobrazuje barevně odlišené země světa.
Na glóbus se dá psát na sucho stíratelnými fixy,
které jsou spolu s houbou na stírání součástí
balení. Podstavec je vyrobený z plastu.
Průměr: 25 cm. Výška se stojanem: 38 cm.

2A 01321��������������������������������������������� 500 Kč

Kruhové puzzle
- Zeměkoule

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

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

SLEVA

Vkládací puzzle - Mapa Evropy

Dřevěná vkládačka, se kterou se děti naučí,
které krajiny tvoří Evropu. Obsahuje 25
dílků. Názvy krajin jsou v angličtině.
Rozměr: 30 x 38 x 0,9 cm.

2E 21048�������������������������������������� 285 Kč
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Kvalitní a zajímavé
elektronické hračky pro
Vaše děti!
Hračky, které zábavným a hravým způsobem
připraví děti na vstup do moderního
světa elektroniky!

NABÍJENÍ
PROSTŘEDNICTVÍM
USB KABELU
Bee-Bot

Nová vylepšená včelka Bee-Bot dokáže odhalit jinou Bee-Bot
v blízkosti a pozdraví ji. Přehráva předvolený zvuk nebo si
deti mohou nahrát své vlastní pokyny. Ty je možné nahrát při
každém stlačení tlačítka a včelka nahrávku přehráva, když
pokyn vykonáva. Děti pomoci tlačítek zadávají jednoduché
příkazy - směry, kterými se má robot ve tvaru včelky pohybovat.
Pohybem očí a zvukem signalizuje, že dostal příkaz. Umí si
zapamatovat až 40 příkazů. Stačí ho pouze položit na hladký
povrch a sledovat, jak se pohybuje. Balení obsahuje USB kabel,
kterým se tato robotická hračka nabíjí např. v PC. Po nabití
vydrží cca 2 hod., což však závisí na tom, jak často se používá.
Toto vylepšení vzešlo z nápadu uživatelů a zároveň kvůli šetření
životního prostředí. Rozměr: 13 x 10 x 7 cm.

Základy programování

04 10010������������������������������������������������������������������� 2 350 Kč

Podložka - Mřížka

Podložka - Abeceda

Podložka na hru s Bee-Bot včelkou. Obsahuje motiv
abecedy - děti mohou programovat své včelky tak,
aby vytvářeli slova, nebo věty. Podložka je vyrobena
z vinylu a PVC a může se používat i v exteriéru.
Včelka Bee-Bot není součástí podložky. Včelka se
prodáva samostatně. Rozměr: 75 x 90 cm.

Podložka na hru s Bee-Bot včelkami obsahuje mřížku
4 x 4 čtverce. Podložka je průhledná, díky čemuž ji můžete
umístit na jakýkoliv podklad - koberec, obrázek nebo si
navrhněte vlastní podklad.
Rozměr: 60 x 60 cm.

04 00010��������������������������������������������������������������� 620 Kč

04 10013���������������������������������������������������850 Kč

Podložka - Prázdná s kapsami

Podložka na hru s Bee-Bot včelkou. Je průhledná a má
kapsy, do kterých se mohou vkládat různé karty. Děti si
tak mohou vymyslet vlastní pravidla. Podložka je vyrobena
z PVC a může se používat i v exteriéru. Včelka Bee-Bot není
součástí podložky. Včelka se prodáva samostatně.

354

04 00009��������������������������������������������������������������� 990 Kč

Podložka - Barvy a tvary

Podložka ke hře s Bee-Bot včelkou. Motiv je zaměřený k procvičení
rozeznání barev a tvarů. Podložka je vyrobena z vinylu a PVC a můžete
se používat také v exteriéru. Včelka Bee-Bot není součástí podložky.
Včelka se prodáva samostatně. Rozměr: 60 x 60 cm.

04 00854���������������������������������������������������������������������������������890 Kč
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kostka
s obrázky
Naše smysly

Hra s fotografiemi z reálného života. Dítě přiřazuje
jednotlivé fotografie podle jejich obsahu k fotografiím
jednotlivých smyslů. Novinkou je kostka s obrázky, která
určuje, kterou asociací má dítě začít a kterou pokračovat.
Tímto získává tato didaktická hra širší rozměr.
Rozměr kartiček : 9 x 9 cm.

60 20610������������������������������������������������������������� 680 Kč

Vůně: přivoň a uhádni

Prozkoušejte dokonalost čichových buněk. Spojte 30 vůní
s příslušným zobrazením na kartičce. Uzavíratelné nádoby jsou
jednoduché na uskladnění a samostatná vůně vydrží několik let.
Příručka obsahuje několik doporučení.
Balení obsahuje 30 nádobek s vůní a 30 obrázkových kartiček.

Hry plné vůní

84 62301�������������������������������������������������������������������1 590 Kč

SAMOKONTROLNÍ
SYSTÉM

Jak voní ovoce-náš čich

Hra zaměřena na rozeznávání a určování vůně různých druhů ovoce a tím i na jeho důkladné
poznávání. Její součásti je 12 uzavíratelných tub s vůní 12 druhů ovoce a 24 fotografií, na kterých
je ovoce zobrazené vcelku i rozkrojené napůl. Vůně vydrží 4 roky pod podmínkou, že po ukončení
aktivity se tuby skladují uzavřené. Intenzita vůně se samozřejmě časem znižuje.
Rozměr fotografií: 7 x 7 cm.

60 20600������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������855 Kč

SLEVA
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Zvuky u nás doma

Hra spočívá v poslouchaní CD a na základě
odposlouchaného zvuku lze uložit žetony na obrázky,
které přísluší danému zvuku. Děti tím poznávají různé
zvuky, které nás obklopují v našich domovech.
Balení obsahuje: 12 hracích karet s 8 obrázky
o rozměru 14 x 21 cm, 120 hracích žetonů a CD.
CD je v anglickém jazyce.

Zvuky okolo nás

Hra spočívá v poslouchání CD a na základě odposlouchaného
zvuku lze uložit žetony na obrázky, které přísluší danému zvuku.
Děti tím poznávají různé zvuky, které nás každodenně obklopují.
Balení obsahuje: 12 hracích karet s 8 obrázky a rozměru
14 x 21 cm, 120 hracích žetonů a CD.
CD je v anglickém jazyce.

64 46006������������������������������������������������������705 Kč

64 46008�������������������������������������������������������������������������705 Kč

Zvukové hry

Zvukové pexeso

Zvuková hra se zvířátky

Zábavná hra s dvojicemi zvířátek. Hrací
deska je doplněna o žluté zvukové kvítky,
které představují zvuky jednotlivých zvířat.
Podle zvuku hráč přiřadí zvířátko, které
najde mezi kartičkami. Výborná hra na
procvičení paměti na základě sluchu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 4 cm.

Porovnej zvuky! Hra procvičuje sluchovou paměť. Úkolem dětí
je hledat 2 stejné zvuky. Balení obsahuje 12 dřevěných dóz
s víkem. Ve 2 dózách se nachází stejný obsah, děti po zatřesení
dózy musí najít 2 stejné zvuky, tedy 2 dózy se stejným obsahem.
Dózy obsahují kovové kuličky, skleněné korálky nebo malé
zvonečky. Průměr: 5 cm.

18 A6766���������������������������������������������������������������������945 Kč

2S 08482�������������������������������������� 440 Kč

Pexeso pro uši

Bzučáky se světlem

Sada obsahuje 4 bzučáky, které po stlačení vydávají
zvuky a světla. Dají se využít u různých třídních
aktivit nebo diskuzích. Bzučáky jsou napájené
2 bateriemi typu AAA (nejsou součástí balení).
Průměr: 9 cm.

Zajímavá hra na způsob pexesa, ve
kterém hledáte dvojice stejných zvuků.
Kostky po zatřesení vydávají různé
zvuky. Hru proto můžou hrát i děti
s poruchami zraku.

01 A0364���������������������������� 490 Kč

67 03776���������������������������������������������������� 725 Kč

Zábavné zvuky - Farma

Zábavné zvuky - Zvonění

67 L3775�������������������������������������������� 615 Kč

67 L3774�������������������������������������������� 615 Kč

Balení obsahuje 4 kruhové zvonky, které po
stisknutí vydávají zábavné zvuky zvířat. Mohou
se využívat při třídních soutěžích, kvízech, nebo
při hře. Do zvonků je třeba vložit po 2 ks baterií
typu AAA (nejsou součástí balení).
Průměr: 9 cm.

Balení obsahuje 4 kruhové zvonky, které po
stisknutí vydávají zvuky různých zvonění.
Mohou se využívat při třídních soutěžích,
kvízech, nebo při hře. Do zvonků je třeba vložit
po 2 ks baterií typu AAA (nejsou součástí
balení). Průměr: 9 cm.
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Zvukové vkládačky �������������� 560 Kč

DIDAKTIKA

Dřevěné vkládačky slouží k procvičování
jemné motoriky. Tyto jsou však obohaceny
i o zvuk. Dítě po vložení správného tvaru
uslyší zvuk. To obohacuje jeho slovní zásobu
i všeobecnou orientaci. Rozměr desky na
vkládání je 30 x 22 cm, vkládačka obsahuje
8 dílů.

Zvukové hry / Dotykové a smyslové hry

1H 10734 - Doma
1H 10736 - Hasičská stanice
1H 42800 - Farma

Hmatové disky a rohože
Hmatové disky vyrobené z kaučuku se používají ve dvojicích se stejnou strukturou - malý disk je
na hmatání rukama a velký na hmatání nohama. V čase ohmatávání se zavázanýma očima děti hovoří
o svých pocitech, usilují o popsání ohmatané struktury a hledají k ohmatanému kruhu ten, který k němu
patří do dvojice. Oba soubory nabízejí kruhy s různým povrchem i stupněm obtížnosti.
Hmatové rohože jsou naopak vyrobeny ze dřeva a povrch si děti mohou otestovat jak rukama tak i nohama.
Soubor hmatových disků 2
Nosnost: 100 kg.

69 A2117�������������������������2 000 Kč

Soubor hmatových disků 1

Soubor kaučukových disků tvoří 5 páru
stejných barev a s povrchy, které jsou
příjemné na dotek. Děti by se jich měly
dotýkat rukama a bosýma nohama,
procvičovat si s jejich pomocí hmatovou
paměť a při popisování zážitků
i vyjadřovací schopnosti. Soubor tvoří
5 párů disků (průměr velkého je 27 cm,
malého 11 cm), páska na oči a pytlík.
Nosnost: 100 kg.

69 A2118��������������������������������2 000 Kč

Velké dotykové domino

Úkolem dítěte je pomocí hmatu určit jednotlivé kroužky
s různými povrchovými strukturami (plsť, vlněná tkanina,
smirkový papír, molitan, vlna, len, síťka) a poskládat k sobě. Hra
obsahuje samokontrolní prvek - barvu. Kostky jsou umístěné na
dřevěném podstavci. Rozměr podstavce je 33 x 22 cm.
Hra obsahuje 28 kostek s rozměrem 9 x 4,3 cm.

50 A0523����������������������������������������������������������������������� 855 Kč
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DIDAKTIKA
Dotykové a smyslové hry

Hmatová vkládačka - V lese

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.

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 E1620������������������������������������������������������������ 600 Kč

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

Zvukové tuby

Soubor 12 tub, které vypadají celkem stejně, ale ve skutečnosti
jsou rozdělené na 6 párů,které jsou naplněné různými
materiály, které při pohybu vydávají odlišné zvuky. Tato
pomůcka nabízí široké spektrum cvičení a her založených na
popisování zvuků, ozřejmování pojmů hlasitý a tichý, nebo
jednoduchým hledáním dvojice tub, které zní stejně. Soubor
obsahuje 6 párů tub z umělé hmoty s různou náplní a dřevěný
stojan s rozměrem 38 x 13 cm.

Vynikající pomůcka k rozvoji dětské představivosti a hmotnosti
6 párů tub s odlišnou hmotnosti váží děti ve své dlani pohyby ruky
nahoru a dolů po pomyslné vertikále. Soubor obsahuje 6 párů tub
z umělé hmoty s odlišnou hmotnosti a dřevěný stojan o rozměru
38 x 13 cm.

34 22806������������������������������������������������������������������ 1 045 Kč

34 22821���������������������������������������������������������������������� 1 120 Kč

- - - - - - - - - - - - - - Možnosti výměny klubových bodů - - - - - - - - - - - - - - - -

KLUB
Ed

Hmotnostní tuby

ay
l
p
a
uc

Využijte naplno
výhody členství
v klubu Educaplay

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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DIDAKTIKA

Kostičkové dobrodružství

67 L9079�����������������������������������������1 015 Kč

Memo - doteková hra

Soubor deseti hmatových kostek s různou
povrchovou strukturou z různých materiálu.
Úkolem hráče je pomoci dotyku najít co největší
množství párů kostek. Hmatové kostky stimulují
receptory, které se nachází na prstech. Přidanou
hodnotou je barevné odlišení jednotlivých kostek,
což je vlastně samokontrolní prvek. Kostky jsou
umístěné na dřevěném podstavci.
Obsahuje 20 kostek s rozměrem 9 x 4,3 x 1 cm.

Povrchy II

Paměťová hra určená k rozeznávání
různyćh povrchů. Bavlněný pytel obsahuje
32 ks s 16 různými povrchy, které děti
rozlišují hmatem a tak hledají páry.
Průměr 1 ks: 4 cm.

15 59004�������������������������������������840 Kč

Dotykové a smyslové hry

Milá hračka pro děti, které při hraní poznají
různé povrchy a materiály a rozvíjejí si tak
své motorické schopnosti a hmatové vnímání.
Plyšový pejsek ukrývá ve své budce 20 kůstek
s různými povrchy a barvami.
Rozměr: budka - výška 12 cm,
kůstky - délka 5 cm.

Hádej, co je uvnitř!

Rozpoznáte předměty pouze po hmatu? Stabilní
dřevěná stěna má otvory s dvěma rukávy, které končí
v textilním pytlíku, do kterého se dají umístit různé
předměty. Děti pak pomoci hmatu hádají, co drží
v ruce. Skvělá pomůcka k procvičení smyslů.
Rozměr: 40 x 20 x 20 cm.

18 A6570�������������������������������������������������������745 Kč

50 A0486������������������������������������������������� 500 Kč

Hmatové tvary

Tactiform - hmatové aktivity

67 09075������������������������������������������������� 640 Kč

76 43000����������������������������������������� 940 Kč

Kapsa plná zábavy! Děti si procvičují jemnou
motoriku, rozeznávání tvarů a různých povrchů.
Balení obsahuje 20 různých tvarů a 10 karet
s úkoly. Rozměr tvarů: 5 cm.

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Děti se naučí hmatem rozpoznávat různé
textury a tvary. Balení obsahuje 2 plastové
tabulky, 32 plastových dílů se 4 texturami
(6 x 3 x 0,3 cm) a látkový sáček.
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DIDAKTIKA

Senzorická cesta

Děti si procvičí rovnováhu, koordinaci pohybů a
obratnost. Cestu tvoří 2 listy (33 x 30 cm), 1 list (23 x
21 cm), 2 kmeny (43 x 22 cm) a 1 kmen (55 x 22 cm).

Dotykové a smyslové hry

50 U0503������������������������������������������������ 2 300 Kč

Míčky s bodlinami, 6 ks

Balení obsahuje 6 barevných polokoulí s výškou 5,5 cm.
Proláklý spodek umožňuje dokonalé přilnutí jako přísavka.
Vyzujte si boty a vyzkoušejte se po nich proběhnout, po
našlápnutí se ihned vrátí do původního stavu. Nabízejí
unikátní senzorický zážitek.
Průměr: 9 cm.

46 70100������������������������������������������������������������� 875 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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DIDAKTIKA
Senzorická tabule Džungle

Tabule se senzorickými prvky probouzí dětskou zvědavost a zároveň
stimuluje smyslové vjemy a jemnou motoriku dítěte. Děti na tabuli najdou:
opičku s chlupatým bříškem, lva s hřívou, sloní kůži, kůru stromu a zrnitou
půdu. Zajímavá aktivita na přijímání různých stimulů zabaví každé dítě.
Rozměr: 119 x 76,5 cm.

Dotykové a smyslové hry

50 A0893��������������������������������������������������������������������������������������� 5 420 Kč

Terapeutický had

Barevná senzorická pomůcka pro rozvoj jemné motoriky, fantazie
a stimulačního doteku. Had se otáčí a ohýbá, čímž poskytuje
nekonečné množství zábavy. Hodnota průměru je udávána podle
toho, jaký průměr had vytváří, když je složený do základní spirály.

Hodnota průměru Ø

46 92333 - Original (Ø 10 cm, délka: 48 cm)��������������������� 745 Kč
46 92335 - Průsvitný (Ø 3,6 cm, délka: 17 cm)������������������� 125 Kč
46 92337 - Pěnový (Ø 3,6 cm, délka: 16 cm)����������������������� 190 Kč
46 92330 - S výčnělky (Ø 4 cm, délka: 20 cm) ������������������� 500 Kč

Senzorická skládačka

Dvoubarevná skládačka kostek s výřezku různých
tvarů. Úkolem dítěte je najít pár se stejným výřezem
za pomoci dotyku. Kostky jsou umístěné v elegantní
dřevěné krabičce.
Rozměr dřevěné podstavy: 27 x 27 x 2,2 cm.
Rozměr kostky: 8 x 8 x 1,2 cm.

50 A3043���������������������������������������������������520 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

PRO NEVIDOMÉ
DĚTI

Dotykové a smyslové hry / Plstěné motivy

Pojďte a kreslete si s námi

Kniha k procvičování kreslení pro děti se
zrakovým postižením a pro děti, které mají
problémy s jemnou motorikou. Speciální
plastové fólie, na kterých je kniha vytištěná,
zabezpečují dlouhodobou životnost knihy
i při mnohonásobném používání. V knize je
30 cvičení, které se skládají z reliefních kreseb
a jejich odraz. Děti si nejdřív ohmatají kresbu
a potom se podle reliefních linií snaží obrázky
překreslit. Manuál, který je součástí knihy,
obsahuje podrobný popis všech cvičení.

Hra rozvíjí logické myšlení, jazykové schopnosti
a smyslové vnímání. Tato hra se dá hrát různými
způsoby, buď jako paměťová hra nebo pomocí kostek.
V každém z těchto případů je výsledkem jednoduché
vysvětlení a pochopení jak nám slouží smysly při
vnímání jevů kolem nás. Hra je určena pro děti od 4 let.
Obsahuje 48 dřevěných kartiček (6,4 x 6,4 x 0,7 cm),
2 kostky se symboly a dřevěnou krabici.
Hra je určena pro 1 až 6 hráčů.

1E 10011���������������������������������������� 1 850 Kč

10 30177�����������������������������������������������������1 680 Kč

Smysly - prostředí kolem nás

Plstěné motivy
Každý kus má na zadní straně suchý zip, což umožňuje upevnit ho taky i na vyučovací desky,
plátna a oděv z naší nabídky. Jsou určené na přední tabuli ve třídách a pro stolní práce.
Různými tematickými cvičeními s plstěnými motivy podpoříte rozvoj rozumových schopností dětí.
Rozměr: výška 2 až 20 cm, šířka (délka) 2 až 20 cm.
Vyučovací desky

Univerzální vyučovací pracovní desky, které se dají
zavěsit nebo postavit. Na těchto oboustranných
vyučovacích deskách se všechny motivy z naší
nabídky, které jsou opatřeny suchým zipem „Velcro”
dají využít při různých výchovných a tematických
pracích v mateřské školce.
Rozměr: zavřené 40 x 60 cm, při max. otevření
80 x 60 cm.

65 12901������������������������������������������������� 610 Kč

Obloha a počasí „S“

Části těla „S“
14 dílná sada

10 dílná sada

65 12722���������������������������� 430 Kč

65 12705���������������������������� 510 Kč

65 12702���������������������������� 430 Kč

10 dílná sada + pytlík.

Námořní doprava „S“
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Zvířatka z farmy „S“
10 dílná sada

DIDAKTIKA

65 12706���������������������������� 430 Kč

Zvířátka z Afriky „S“
10 dílná sada

Pozemní doprava „S“

Plstěné motivy / Vyjadřování emocí

65 12707���������������������������� 430 Kč

Vzdušní doprava „S“

10 dílná sada

10 dílná sada

65 12703���������������������������� 430 Kč

65 12701���������������������������� 430 Kč

Fotografie - vyjádření emocí
Tyto fotografie zobrazují různé emoce ve výrazu tváře. Děti se tím seznamují s různými pocity,
které je možné vyčíst z fotografií. Jsou důležitou výchovnou pomůckou, protože kartičky také slouží na
jazykové cvičení a rozvoj komunikačních schopností při tvorbě různých příběhů.

Fotografie - vyjádření emocí 1
Balení obsahuje 45 velkých fotografií
o rozměru 11 x 14 cm.

64 45020�������������������������������������� 525 Kč

Fotografie - vyjádření emocí 2

Balení obsahuje 22 velkých fotografií o rozměru 21 x 14 cm.

64 45001�������������������������������������� 525 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Přiřaď správný výraz tváře

Hra obsahuje 10 ilustrovaných kartiček
a 40 fotografických kartiček o rozměru 9 x 9 cm.
Na fotografických kartičkách jsou zobrazené výrazy tváře
korespondující s 10 ilustrovanými kartičkami. Úlohou je
správně přiřadit 40 kartiček s fotkami k ilustracím na
10 kartičkách. Balení obsahuje i návod a plastovou krabici
na odkládání hry.

Vyjadřování emocí

60 20542������������������������������������������������������������ 655 Kč

Fotobox - Emoce
60 fotografií ve velkém formátu na rozvoj
slovní zásoby a komunikace.
Rozměr: 21 x 15 cm.

76 43002������������������������������ 1 270 Kč

Šablony - Výrazy tváře
Šablony - Emoce

Balení obsahuje 6 emocí: radost, zlost,
strach, smutek, překvapení a neutrální
výraz tváře.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0914���������������������������� 145 Kč

Emoce v plastových šablonách jsou perfektní pomůckou při
procvičování výrazů a mimiky tváře. Komplet obsahuje jak
chlapecké tak i dívčí tváře. Je možné vytvořit více emocí zmixováním
jednotlivých částí tváří. Obkreslíte šablony a vytvoříte víc jak
30 různých kombinací. Součástí je i příručka nápadů.
V balení je 6 šablon o velikosti cca 20 x 20 cm.

84 A5859����������������������������������������������������������������������������� 425 Kč
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Pexeso - Emoce

DIDAKTIKA

Klasické pexeso s motivem různých emocí, u kterého
si děti procvičí paměť a koncentraci. Všechny kartičky
se otočí obrázkem dolů a úkolem hráčů je hledat
dvojice stejných obrázků. Vítězem je ten hráč, který
má na konci hry nejvíce dvojic. Kartičky jsou vyrobeny
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje 48 kartiček
(24 dvojic) o rozměru 7,5 x 7,5 cm.
Rozměr balení: 18,5 x 28 x 3,5 cm.

22 A4959����������������������������������������������������� 260 Kč

Ananas s emocemi
Ananas pomáhá dětem rozpoznat a vyjádřit
různé emoce. Obsahuje 30 dílů.
Rozměr: 16 x 10 x 8 cm.

Vyjadřování emocí

67 E6373������������������������������������������� 370 Kč

Maňásci - Emoce

Balení obsahuje 6 maňásků,
každý z nich vyjádřuje jinou
emoci - usměvavý, smutný,
vystrašený, zlý, neutrální
a překvapený. Slouží jako
pomůcka při vyjádření vlastních
emocí. Výška: 25 cm.

50 A2034�������������������� 660 Kč

Molitanové sedačky - Emoce

Sada obsahuje 6 sedaček vyrobených
z molitanu. Na každé sedačce je znázorněný
jiný výraz tváře, což lze využít i při
didaktických aktivitách. Vnější potah je
z textílie, která se snadno udržuje v čistotě.
Průměr: 30 cm, hroubka 8 cm.

50 A1897������������������������������������2 210 Kč

Podlahová skládačka - Emoce

Obsahuje 15 dílů vyrobených z polyesteru.
Spodní vrstva je protiskluzová.
Rozměr dílu: 29 x 29 cm.

19 11323���������������������������������������1 290 Kč
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DIDAKTIKA

Tvář ������������������������������������������� 760 Kč

Razítka - Emoce 2

Vytvořte různé výrazy tváří - veselou,
smutnou, nahněvanou nebo směšnou.
Balení obsahuje tabuli
a 22 odnimatelných prvků.
Rozměr: 50 x 70 cm.

Balení obsahuje 6 razítek
s emocemi: radost, hněv, strach,
smutek, překvapení a neutrální
výraz.
Rozměr: 6,5 x 7 cm.

65 11003 - Chlapec
65 11004 - Děvče

Vyjadřování emocí / Světelné panely

51 N2634������������������������ 410 Kč

Světelný panel

Panel je skvělou pomůckou na pozorování průhledných objektů (listů,
rentgenových snímků) nebo na překreslování různých motivů. Barva
podsvícení se dá měnit jednoduchým otáčením knoflíku - na výběr
je 10 barev. Panel rovněž umožňuje nahrávání zvukového záznamu
o délce trvání 30 sekund.
Rozměr: A3.

04 00837������������������������������������������������������������������������������4 490 Kč

Světelná tabule - A3 Lightpad
Jednoduchý zdroj na posílení vědomostí při učení
prostřednictvím vizuální stimulace. Pomáhá dětem lépe se
soustředit, protože zaměřuje jejich pozornost na materiál, se
kterým pracují. Obsah balení: Světelná tabule ve velikosti A3,
micro-USB kabel, návod a pouzdro.
Rozměr: A3.

68 95101������������������������������������������������������������� 2 290 Kč
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DIDAKTIKA

Kostry zvířat a živočichů

Seznamte děti se životem zvířat a lidí z vnitřku i zvenčí.
Fotky jsou ochráněné speciálním, proti poškrábaní odolným
povrchem. Prohlídněte si fotky v barvě a potom je umístěte
na podsvícený stůl anebo tabulku, aby jste viděli celou
kostru jednotlivých živočichů. Úžasná možnost jak ukázat
dětem skutečný obraz živočicha a jeho nitra. Porovnejte
rozdílnosti mezi kostrami lidí, žiraf, hadů atd. Balení obsahuje
16 oboustranných karet s překrásnými fotkami, mezi kterými
jsou i 2 lidské obrázky.
Karty jsou o velikostech 20 x 25 cm.

Rentgenové snímky - zvířátka

Skutečné rentgenové snímky vytištěné na plastických tabulkách. Jsou
perfektní na použití proti světlu, anebo na podsvícené stoly. Podívejte
se na rozdílnosti mezi plazy, rybami, ptáky, či savci. Balení obsahuje
14 rentgenových snímků zvířat o velikostech do 10 x 25 cm.

84 A5910��������������������������������������������������������������������������������������640 Kč

84 59250���������������������������������������������������������������������800 Kč

Lidé uvnitř

Světelné panely

Při umístění na světelný stůl nebo před světelný zdroj se objeví
obraz jednoho z důležitých systémů těla: kosterní, svalový,
nervový, endokrinologický, dýchací, imunitní, trávicí a močový.
Na dvou kartách je zobrazeno těhotenství. Balení obsahuje 16
oboustranných karet. Rozměr: 22 x 28 cm.

84 59251������������������������������������������������������������������������725 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Rentgenové snímky - lidské tělo

Podržte tyto rentgenové snímky proti světlu, a nebo je položte na
podsvícenou tabuli a podívejte se, co vše obsahuje skutečné lidské tělo.
Uspořádejte 18 dílů dohromady a vytvořte tak celé tělo ve skutečné
velikosti mladého 1,5 metrového člověka.
Balení obsahuje 18 kusů lidského těla.

84 A5911��������������������������������������������������������������������������������� 955 Kč

Lidská kostra - puzzle

Puzzle z molitanu vytváří po složení
na podlaze kostru dlouhou 130 cm.
Skládá se z 15 částí.

67 03332���������������������������� 870 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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DIDAKTIKA

Model chrupu

Model na ukázku čištění zubů

Pomůcka, která dětem ukáže jak vypadá
chrup dospělého člověka. Má reálné tvary
a detaily. Rozměr: 11 x 9 x 7 cm.

Rozměr: 24 x 19 x 14 cm.
Délka kartáčku: 36 cm.

38 85456����������������������������������������425 Kč

38 A2038����������������������������������������810 Kč

Lidské tělo

Model ucha
Model oka

Velmi detailní model oka. Je možné ho rozebrat
na 6 části: vnitřní část, sklivec, spodní část,
čočku, duhovku, rohovku. Model je upevněný na
podstavci. Rozměr: průměr 16 cm, výška 21 cm.

Obrovský model ucha znázorňuje všechny
důležité části týkající se sluchu a rovnováhy.
Obsahuje odnimatelnou sekci kosti, která odhalí
sluchovou kostičku s ušním bubínkem a labyrint.
Rozměr: 44 x 28 x 14 cm.

38 86376������������������������������������������ 1 530 Kč

38 86192������������������������������������������ 1 260 Kč

Model - lidské torzo, 50 cm

Plastový model lidského těla s 11 vyjímatelnými
částmi. Hlava se dá rozložit na dvě části.
Anatomicky správný model pomáhá dětem lépe
si zapamatovat nové informace o našem těle
a jednotlivých orgánech. Výška: 50 cm.

38 85138������������������������������������������ 2 560 Kč

368

Minimodel - mozek

Realistický model ukáže dětem jak vypadá
jejich mozek, z jakých částí se skládá, která
část mozku má jaké funkce a jak jednotlivé
části vzájemně spolu spolupracují. Model se
dá rozložit na několik části. Balení obsahuje
31 částí, stojan a leták se zajímavými fakty.
Výška modelu: 22,8 cm.

67 03335����������������������������������������710 Kč

Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
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DIDAKTIKA

Minimodel - srdce

3D model lidského srdce, který se dá
rozložit na jednotlivé části a děti tak
lépe pochopí, jak jejich srdce funguje.
Na modelu uvidí aortu, srdeční komory
a další části srdce. Balení obsahuje
dohromady 29 dílů, stojan a leták
se zajímavými fakty. Výška modelu:
12,7 cm.

Detailní model srdce

Detailní model srdce, který je cca
3 x větší, než je skutečné srdce. Je
možné ho rozebrat na 3 části. Model je
upevněný na podstavci.
Rozměr: 28 x 28 cm.

38 86178������������������������� 1 130 Kč

67 03334���������������������������������710 Kč

Magnety oboustranné - Lidské tělo

Magnety jsou oboustranné, přičemž na jedné
straně se nachází kostra člověka a na druhé
straně jsou hlavní orgány a svaly člověka. Reálné
detailní kousky nabízejí možnost poskládat
člověka ve velikosti přes 90 cm.
Sada obsahuje 17 kusů.

Lidské tělo

67 L6044��������������������������������������������� 720 Kč

Puzzle
- Lidské tělo��������������������������� 219 Kč
Puzzle obsahuje 35 dílků.
Je dostupné ve 2 jazykových verzích.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

96 701SK - slovenská verze
96 701CZ - česká verze

SK

CZ

Lidské tělo uvnitř

Zajímavé naučné karty zobrazují funkci
tělesných orgánů. Pohybujte kartami do stran
a pozorujte různé činnosti: např. jak vstupuje
světlo do oka, jak proudí krev v žilách a jiné
zajímavosti. Balení obsahuje 10 karet.
Rozměr: 22 x 28 cm.

84 59270�������������������������������������������� 519 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Logopedické zrcadlo 3

Zrcadlo slouži na procvičování
logopedických cvičení. Rám je
vyrobený z barevné MDF desky
a samotné zrcadlo je z bezpečného
plexiskla. Zaoblené hrany zvyšují
bezpečnost při používání.
Rozměr: 35 x 23 cm.

Logopedické zrcadlo 1

Zrcadlo slouží k procvičování
logopedických cvičení. Je vyrobené
z bezpečného plexiskla, což zvyšuje
bezpečnost při používání.
Rozměr: 25 x 25 cm.

50 A0568��������������������������620 Kč

Logopedické zrcadlo 2

Zrcadlo slouží k procvičování logopedických
cvičení. Lze jej upevnit na stěnu. Je vyrobené
z bezpečného plexiskla, což zvyšuje bezpečnost
při používání. Rozměr: 60 x 120 cm.

50 A3064������������������������������������������2 390 Kč

Logopedie

50 A3063�������������������������1 030 Kč

MIMIC - logopedická hra
Logopedický
maňásci ����������������������������������� 905 Kč
Maňásek se spodním otvorem. Je možné
hýbat rukama, hlavou, ústy a jazykem.
Proto se dokonale hodí jako logopedická
pomůcka. Rozměr: 40 x 20 cm.

56 M3722 - děvčátko
56 M3721 - chlapeček

Hra pro ústní nebo motorické zručnosti. Atraktivní trénink motoriky
a svalů rtů, lící a jazyka. Hra obsahuje barevné kartónky na kterých jsou
zřetelně zábavným způsobem zobrazeny nejdůležitější ,,logopedické
grimasy“. Tento způsob hry podněcuje děti s problémy artikulace
k procvičování cviků, které by jinak považovali za nudné, a které vedou
k vycvičení svalů potřebným ke správné artikulaci. V krabičce je přiložen
návod s návrhem deseti her, které nabízejí příklady vhodné pro individuální
a skupinovou práci. Obsah: 28 barevných kartiček z pevného kartónu
(10 x 10 cm), metodický návod.

03 13009���������������������������������������������������������������������������������������� 745 Kč

Foukací hry

Pomůcka pro logopedické cvičení ve 4 různých hrách
- fotbal (hráči se pomoci foukání snaží dostat míč do
soupeřovy branky), piráti (hráči se pomoci foukání
snaží dostat míč z lodě na ostrov), labyrint (foukáním
se hráč snaží projít trasu labyrintu), labyrint (foukáním
se hráč snaží projít trasu labyrintu naplněného vodou).
Balení obsahuje 8 míčků o průměru 3 cm, 3 hrací plochy,
plastový kufřík.
Rozměr hrací plochy: 33 x 25 x 6 cm.

60 20030����������������������������������������������������������� 650 Kč
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Foukací lotto

DIDAKTIKA

Vynikající logopedická hra, která přináší dětem spoustu
radosti a umožňuje cvičit kontrolu dýchání. Hra se skládá
z podstavce s otvory a karet z obrázky, které odpovídají
obrázkům na podstavci.Úkolem dítěte je foukáním posouvat
míček po podstavci. Každé nové políčko je označené
žetónem na kartě. Návod představuje 2 varianty hry pro
1 až 4 hráče ve věku od 3 let. Obsah: Podstavec z umělé
hmoty o rozměrech 22 x 32 x 10 cm skládající se ze dvou
částí, 4 oboustranné karty s obrázky, pingpongový míček,
36 žetónů, návod.

69 G2006�����������������������������������������������������������������920 Kč

Logopedická turbinka

Logopedická dechová hra, která zadržuje v plících
dech. Je totiž jednoduché rozkývat turbinku,
je však těžké ovládat to, na kterém políčku
se zastaví. Hra přináší dětem spoustu zábavy
a přitom umožňuje cvičit kontrolu dechu. Proto
se turbinka zvlášť doporučuje pro děti s vadami
řeči, přestože si s ní rády hrají všechny děti. Hra je
pro 2 osoby. Obsah: 2 turbinky s obrázky s různým
stupněm složitosti.

69 G2005������������������������������������������������630 Kč

Logopedie

Foukací kruh

Míček lze koulet na kruhu 4 různými
způsoby. Kruh může být držen v ruce nebo
položený na stole. Hra foukáním procvičuje
ústní svaly a koncentraci, manipulace
s kruhem procvičuje jemnou motoriku.
Součástí jsou 2 míčky.
Rozměr: 28 x 25 x 4 cm.

1M KF009�������������������������������� 1 100 Kč

Velké plakáty k vyprávění příběhů

52 cm

Výborná edukační pomůcka k rozvoji jazykových
schopností při vyprávění příběhů a vysvětlení
jednoduchých každodenních situací. Všechny plakáty
se týkají života dětí a to jak ve škole, na hřišti, doma,
na oslavě narozenin, na výletě atd. 13 plakátů
znázorňuje každodenní život třídy s 26 dětmi. Každá
ilustrace zobrazuje situace víc jak 20 různých aktivit
a chování. Plakáty hravou formou ukazují dětem, jak
by se měly nebo neměly chovat a jak se naučit
vycházet s ostatními dětmi.

Tématické plakáty

Balení obsahuje 13 plakátů
o rozměru 52 x 40 cm.
Propracované detaily na všech
plakátech umožňují rozvíjet stále
nové a zajímavé příběhy třídy
s 26 dětmi.

76 37139���������������������1 570 Kč
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DIDAKTIKA

Co se může a co ne: Životní prostředí

17 párů karet , příklady chování v přírodě, mezi nimiž mají
děti rozlišit dobré a špatné chování.
Rozměry karet: 9 x 9 cm.

60 20800��������������������������������������������������������������� 400 Kč

Co se může a co ne: Škola

Jazyková cvičení

17 párů karet se vzory chování ve škole, mezi nimiž mají
děti rozlišit dobré a špatné chování.
Rozměry karet: 9 x 9 cm.

60 20801��������������������������������������������������������������� 400 Kč

Malá velká myška

Hra na procvičení slovní zásoby a paměti.
Cílem hry je najít protiklady na dvou
kartičkách.
Balení obsahuje 54 kartiček (4,5 x 4,5 cm).

44 02057�������������������������������������� 215 Kč

Slušné chování

Kartičky zobrazují různé situace a vždy dvě
způsoby chování. Děti mají rozhodnout, které
chování je vhodné a které ne. Při této hře se
naučí základy slušného chování a obohatí si
slovní zásobu. Obsah balení: 24 kartonových
kartiček (11,9 x 10,9 cm), 45 kartónových žetonů
a instrukce k 3 různým hrám.

22 A5895���������������������������������������������� 369 Kč
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DIDAKTIKA
Kde je chyba?

Dlaňové terčíky

Naučte děti používat tyto terčíky při otázkách
a odpovědích. Oboustranné a vytištěné na
pevných plastových tabulkách jsou vhodné
na opětovné používání. Psát na ně je možné
s nasucho stíratelnými fixy nebo pastelkami.
Balení obsahuje 24 terčíků ve velikosti
13 x 29 cm.

Zábavná hra, při které si děti procvičují slovní zásobu a logické
myšlení. Na kartičkách jsou různé situace, které však nejsou
zcela v pořádku. Děti vysvětlují co je na obrázku chybné a proč.
Obsah balení: 50 kartiček - fotografií (19,5 x 13,5 cm), stojan na
umístění fotografie.

60 20513���������������������������������������������������������������������� 745 Kč

Jazyková cvičení

84 A5905��������������������������������������������� 790 Kč

Hádej na co myslím

Hra zaměřená na rozvoj slovní zásoby
a kognitivního myšlení. Pomocí vhodných
otázek, uhádni, na co myslím - co se skrývá
na kartičce. Hra obsahuje 40 kartiček
s obrázky na hádání.
Rozměr balení: 18 x 11 x 3,5 cm.

10 22740���������������������������������������320 Kč

Přečtu ti, mami ���������������������� 320 Kč
Didaktická hra, při které se děti zábavným
způsobem učí číst. Děti se snaží z barevných
dílků co nejrychleji sestavit obrázky
a následně přečíst písmenka a slova, která
tím složí. Balení obsahuje 132 dílků.
Rozměr krabičky: 20,5 x 24,5 x 5 cm.

01 A4740 - česká verze
01 A1722 - slovenská verze

SK

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu

F - EP 2021-2022 - 2 DIDAKTIKA - 25 Da PRINT.indd 373

CZ
373

6. 9. 2021 11:00:47

DIDAKTIKA

Fotografie - potraviny

46 fotografií s rozměrem 14 x 11 cm zobrazující potraviny různých
druhů. Jsou důležitou výchovnou pomůckou protože kartičky také
slouží k jazykovému cvičení a rozvoj komunikačních schopností při
vykládání o zdravém stravování.

64 45004�������������������������������������������������������������������������������525 Kč

Fotobox - Slovesa
Fotografie zobrazují děti vykonávající jednoduché
každodenní činnosti, které se děti snaží správně
pojmenovat. Balení obsahuje 50 barevných
fotografií.
Rozměr: 21 x 15 cm.

Jazyková cvičení

76 42813������������������������������������������������� 940 Kč

Fotografie - podstatné jména,
přídavné jména, slovesa

Velké balení fotografií o rozměru
11 x 14 cm (275 ks) vyjadřujících
různé činnosti a předměty. Při tomto
rozšířeném souboru si děti rozšíří slovní
zásobu a komunikační schopnosti.

Jak se chovat ve třídě

Na kartičkách jsou vyobrazené různé situace, ve kterých se děti mohou
ocitnout v průběhu pobytu v mateřské škole. Barva rámečku dětem
poradí, co se smí a co ne. Balení obsahuje 35 karet. Rozměr: 12,5 x 13 cm.

64 44045�����������������������������2 000 Kč

50 A1361�������������������������������������������������������������������������������������415 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Uhádni kartičku
Úlohou je popsat obrázky na kartičkách tak, aby ostatní děti
uhádli o jakou kartičku jde. Tato didaktická hra plně rozvíjí
dětskou představivost, logické myšlení a jazykové schopnosti.
V balení je přiložený návod, který obsahuje další možnosti hry.
Balení obsahuje: 12 obrázkových tabulek o rozměru 25 x 10 cm,
4 tabulky na ukládání kartiček, 2 sady po 48 kartičkách
(8,5 x 5,5 cm), podstavce na tabulky.

76 36991��������������������������������������������������������������������� 1 190 Kč
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Co následuje?

DIDAKTIKA

Vytvořte z obrázků příběhy - uložte je v tom
pořadí, jak za sebou logicky následují. Příběhy
se skládají ze 2, 3 a nebo 4 obrázků.
Balení obsahuje 52 karet v 5 sériích.
Rozměr karet: 10 x 10 cm.

76 42280���������������������������������������� 1 400 Kč
52 karet!

Logická řetěz 2

Série složitějších příběhů na kartičkách, které mají děti poskládat
v správném pořadí. Rozvíjí logické myšlení a uvědomování si
chronologického uspořádání událostí.
Rozměry kartiček: 9 x 9 cm.

Vyprávěj svůj příběh

60 30652����������������������������������������������������������������������������� 390 Kč

Logický řetěz 1

Série jednoduchých příběhů na kartičkách, které mají
děti poskládat v správném pořadí. Rozvíjí logické myšlení
a uvědomování si chronologického uspořádání událostí.
Rozměry kartiček: 9 x 9 cm.

60 30651��������������������������������������������������������������� 390 Kč

Postupnost - Denní režim

Balení obsahuje 20 obrázků s reálnými fotografiemi
(11,5 x 11,5 cm), které znázorňují denní režim a různé činnosti
vykonávané v průběhu dne. Děti se tak naučí jak si rozdělit den,
což vede k větší samostatnosti a k zvýšení vlastního sebevědomí.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.

60 30639���������������������������������������������������������������������� 470 Kč
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DIDAKTIKA

Trénování posloupností v Maxi
obrázcích - V přírodě

Velké kartonové kartičky v několika krocích
seznamují děti se základními stádiemi
vývoje zvířat. Balení obsahuje 20 kartiček
(6 posloupností po 3 kartičkách, dvě dodatečné
kartičky s otázkami). Na zadní straně kartiček
se nachází samokontrolní systém.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.

60 30641�������������������������������������������� 445 Kč

Trénování posloupnosti v Maxi
obrázcích - Výrobní procesy

Velké kartonové kartičky v několika krocích seznamují děti
se stádiem procesu výroby věcí kolem nich. Balení obsahuje
20 kartiček (5 posloupností po 4 kartičkách). Na zadní straně
kartiček se nachází samokontrolní systém.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.

Vyprávěj svůj příběh

60 30642��������������������������������������������������������������������445 Kč

Zábavné domácí příběhy

Dvanáct příběhů z každodenního
života, které jsou rozdělené na 70 karet.
Úkolem dětí je uložit jednotlivé příběhy
ve správném sledu. Hra je zaměřena na
rozšiřování slovní zásoby, vyjadřovacích
schopností a logického myšlení. Součásti
hry jsou i karty s otazníkem, které
pomáhají rozvíjet dětskou fantazii při
domýšlení jednotlivých částí příběhů. Na
zadní straně karet si mohou děti ověřit,
jestli složili příběhy správně.
Rozměry karet: 9 x 9 cm.

60 30750����������������������������������� 765 Kč

Obrázkové kostky - Vyprávěj příběh

Hra je zaměřená na tvorbu vět a rozvoj slovní zásoby.
Na kostkách jsou znázorněné obrázky, na jejichž
základě děti vyprávějí příběhy. Balení obsahuje
10 kostek s obrázky - dohromady 72 obrázků.
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slovesa

podstatná
jména

příslovce

prídavná
jména

Obrázkové kostky - vyprávěj pohádku

Hra je zaměřená na tvorbu vět a rozvoj slovní zásoby.
Na kostkách jsou znázorněné obrázky ze známých
pohádek, na jejichž základě děti vyprávějí příběhy.
Balení obsahuje 15 kostek s obrázky - dohromady
90 piktogramů, které jsou rozdělené do slovních
druhů - podstatná jména, slovesa, přídavná jména, což
napomáhá k tvorbě děje. Přiložené MP3 CD obsahuje
6 klasických pohádek v různých jazycích (česká verze
není součástí): Tři prasátka, Jeník Hrášek, Želva a zajíc,
Kocour v botách, Popelka a Pinokio.

DIDAKTIKA

věci

60 20048�������������������������������������������������������� 830 Kč

Správné 3 kroky

Úkolem hry je seřadit kartičky
v logickém sledu ve třech krocích.
Rozměr: 33 x 23 x 4,5 cm.

Vyprávěj svůj příběh

75 A5252���������������������������� 440 Kč

SAMOKONTROLNÍ
SYSTÉM

CHLÉB

Původ potravin 1

Jak je dlouhá cesta chleba na náš stůl? Kdo ,,vyrábí“ med?
I na takové otázky odpovídají příběhy o původu potravin,
rozdělené na kartičky, které umí chytrý předškolák
poskládat v správném pořadí za sebou.
Rozměry kartiček: 9 x 9 cm.

MLÉKO

60 30660������������������������������������������������������������ 390 Kč
MED

MINERÁLNÍ VODA

POMERANČ

VEJCE

SŮL

Původ potravin 2

Rozměry kartiček: 9 x 9 cm.

60 30661���������������������390 Kč
RAJČATA

OLEJ

SAMOKONTROLNÍ
SYSTÉM
RÝŽE

SLEVA
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DIDAKTIKA

SKVĚLÁ
Příběhy ze života

sob

Do vyprodání zá

Děti skládají z jednotlivých kartiček příběhy z jejich
každodenního života. Hovoří o tom, jak se zachovaly
postavy na obrázku a také o tom, jak by se zachovaly
oni v dané situací. Pomůcka na procvičení slovní zásoby
a vyjadřování. Balení obsahuje 74 karet (12 příběhů)
a návod na hru. Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.

03 12110��������������������������������������������������������������� 675 Kč

Pepi ve školce

Pepi pomocí obrázků popisuje svůj den v mateřské škole,
mluví o aktivitách a situacích, které se ve školce odehrály.
Volně přechází z jednoho příběhu do druhého. Pomůcka
na rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, taktéž je vhodná
na logopedické cvičení. Balení obsahuje 72 kartiček
(24 příběhů) a návod na hru. Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.

Vyprávěj svůj příběh

03 12055��������������������������������������������������������������� 695 Kč

Jak se správně zachovat?

Hra na procvičení slovní zásoby a vyjadřování. Děti skládají
z jednotlivých obrázků příběhy, které jsou zaměřeny na
řešení morálních konfliktů - jak se zachovat, když někomu
něco pokazíme? Jak si zachovat čisté svědomí? Příběhy
mají více možností ukončení nebo řešení - děti rozhodnou
o způsobu, jakým se daný příběh skončí.
Balení obsahuje 74 karet (9 příběhů), 16 karet se symboly
a návod. Rozměr karet: 9 x 9 cm.

03 12093��������������������������������������������������������������� 695 Kč

Nebojte se! - Jak zvládnout strach

Hra na procvičení slovní zásoby a vyjádřování. Děti skládají
z jednotlivých obrázků příběhy, které jsou zaměřené na to,
aby povzbuzovali děti mluvit o svých obavách a strachu
a zároveň jím pomáhají překonávať je. Temata pŕíběhů:
tma, psy, výsměch, zubař, odloučení, bouřka a pavouci.
Balení obsahuje 75 karet (7 příběhů).
Rozměr karet: 9 x 9 cm.

03 10255��������������������������������������������������������������� 695 Kč
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DIDAKTIKA
Běžný den

Sada 26 barevných magnetických karet zobrazující
děti v průběhu jejich běžných denních aktivit.
Rozměr: 8 x 8 cm.

38 87253������������������������������������������������������550 Kč

Co pomáhá?
Děti v různých situacích hledají tradiční, ale i
neobyčejné způsoby řešení problémů. Odlišné nápady a
možnosti řešení podněcují k debatě a děti rozvíjejí své
komunikační schopnosti. Obsahuje: 50 karet s různými
situacemi, 50 pomocných karet a 2 žolíky.
Rozměr karet: 9 x 9 cm.

Vyprávěj svůj příběh

03 12122���������������������������������������������������������715 Kč

Vyprávěj mi o tom
26 událostí a situací, které děti znají z
každodenního života. Během vyprávění si rozvíjejí
slovní zásobu a koncentraci. Balení obsahuje 151
obrázkových karet (9 x 9 cm).

03 12018������������������������������������������������� 715 Kč

9 cm

9 cm

Dobré chování: Doma

Hra je zaměřená k osvojení dobrých návyků v prostředí domova.
Obsahuje 17 párů karet, které znázorňují různé způsoby chování.
Dítě identifikuje, které z nich je správné a které ne. Na zadní straně
karet je samo-opravný sytém. Na opačné straně každé kartičky je
usmívající nebo zamračená tvář, která dětem odhalí, zda je jejich
chování doma správné a nebo zda je třeba ho napravit.

60 20802���������������������������������������������������������������������������� 395 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Dobré způsoby ve škole

Hra zaměřená na dobré způsoby a chování
ve škole. Děti formou karetní hry popisují
nesprávné chování a hledají korespondující
kartičku se správným chováním. Pokud se jim to
podaří, získají žeton. Vyhrává hráč s 5 žetony.
Rozměr hrací desky: 44 x 44 cm.

Dobré chování

76 32013��������������������������������������������960 Kč

Prevence a bezpečnost

Asociační hra, která jednoduchou formou učí
děti o bezpečnosti. Obsahuje 17 párů aktivit
(34 kvalitních karet o velikosti 9 x 9 cm), které
poukazují na správné a nesprávné zacházení.
Zadní strana obsahuje kontrolní znaky.
Baleno v kufříku.

60 20803������������������������������������������ 405 Kč

Prevence šikany

Edukační sada 5 situací šikany, se kterými se děti mohou
setkat. Každá situace je zobrazena na 4 kvalitních
kartičkách. Naučte děti správnému chováni vůči
spolužákům a přátelům. Které chování je nesprávné?
Jak předcházet šikaně? Balené v praktické krabičce.
Rozměr karty: 11,5 x 11,5 cm.

60 20840��������������������������������������������������������������445 Kč
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Slušné chování - zdraví,
náklonnost a bezpečnost

DIDAKTIKA

Tato hra nabízí vzdělávací prostředek k vysvětlení hodnoty
zdraví, náklonosti a bezpečnosti. Na každé kartě jsou
zobrazené 4 situace. Pomocí červeného křížku dítě musí
určit, které chování se na kartičku nehodí a není správné.
Na zadní straně karet je samoopravný systém.
Balení obsahuje: 12 karet (15 x 15 cm) a 12 křížků.

60 20811�����������������������������������������������������������������645 Kč

Slušné chování - tolerance a spolupráce

Dobré chování

Tato hra nabízí vzdělávací prostředek k vysvětlení hodnoty
tolerance a spolupráce. Na každé kartě jsou zobrazené
4 situace. Pomoci červeného křížku dítě musí určit, které
chování se na kartičku nehodí a není správné. Na zadní
straně karet je samoopravný systém.
Balení obsahuje: 12 karet (15 x 15 cm) a 12 křížků.

60 20810��������������������������������������������������������������645 Kč

Řešení problémů ������������������ 975 Kč
Edukační hra obsahuje 7 krátkých příběhů,
které mají dvě možnosti závěru, dobré
a špatné rozhodnutí. Děti se zábavnou
formou učí správnému rozhodování
a možným následkům svého jednání. Balení
obsahuje 30 karet, CD, stojánek na karty
a praktickou krabičku. CD obsahuje příběhy
ve 14 jazycích. (Český jazyk není součástí).
Rozměr karty: 13,5 x 16,5 cm.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

60 20830 - Doma
60 20831 - Ve škole
60 20832 - Lež

SLEVA
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DIDAKTIKA

Separovaný sběr

Pět různobarevných kontejnerů určených pro separovaný
sběr. Úkolem dětí je označit je nejdříve nálepkami se
symboly odpadů a potom do nich vytřídit karty na kterých
jsou zobrazené jednotlivé druhy recyklovatelného odpadu.
Hru tvoří 5 kontejnerů, 35 karet, nálepky, návod a kufřík.
Rozměr sběrného kontejneru 20 x 19 x 10 cm, rozměr
karty 6,1 x 6,1 cm. Kostka s obrázky určuje, kterou asociací
má dítě začít a kterou pokračovat. Tímto získává tato
didaktická hra širší rozměr.

60 20552��������������������������������������������������������������� 670 Kč

Původ potravy

Hra založena na přiřazování kartiček
s jednotlivými plodinami, nebo potravinami
k velkým základním kartám, které znázorňují
základní původ potravin. Hru může hrát až 5
dětí. Zadní strana kartiček nabízí dětem kontrolní
systém. Kostka s obrázky určuje, kterou asociací
má dítě začít a kterou pokračovat. Tímto získává
tato didaktická hra širší rozměr.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.

60 20551������������������������������������������������609 Kč

Kontakt s přírodou

kostka
s obrázky

B

Životní prostředí �����������������������������������855 Kč
Edukační hra obsahuje 6 krátkých příběhů sourozenců,
kteří se učí chránit životní prostředí. Zábavnou formou
se děti učí jak pečovat o životní prostředí, šetřit vodou,
energií a recyklovat odpad. Balení obsahuje 30 karet,
CD, stojánek na karty a praktickou krabičku. CD
obsahuje příběhy ve 14 jazycích. (Český jazyk není
součástí). Rozměr karty: 13,5 x 16,5 cm.

A
A
B

60 20820 - Šetříme vodou
60 20821 - Recyklujeme a šetříme energii

Ekohrdina

Úkolem hráčů je sbírat různé druhy odpadu
z hrací desky, například: plechovky, staré
noviny, láhve, plastové obaly. Vítězem je
ten, kdo jako první rozdělí a hodí odpadky
do vhodné nádoby. Hra rozvíjí ekologické
povědomí, učí třídění odpadu, trénuje
strategické myšlení. Sada obsahuje 22 prvků.
Rozměr balení: 22 x 19,5 x 0,55 cm.

22 A6984����������������������������������������335 Kč

Vyčistit les

Zábavná hra, zaměřená na zvýšení povědomí
dětí o ochraně životního prostředí. Děti
při čištění lesa spolupracují, vzájemně si
pomáhají a společně směřují k dosažení cíle
hry - vyčistit les od odpadků. Rozměr hrací
desky: 39 x 39 cm.

76 37907���������������������������������������860 Kč
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Stavebnice ZOOB

DIDAKTIKA

Rádi by jsme Vám představili novou stavebnici ZOOB, u které jsou jednotlivé díly vyrobeny z kvalitního ABS
plastu a jsou certifikované podle evropské normy EN 71. Když se Vám zdá, že na trhu již existuje příliš velké
množství stavebnic z kostek, kvádrů, válců, jehlanů a koulí, tak ZOOB stavebnice je rozhodně jiná a výjimečná.
Pro vznik stavebnice byl inspirací život kolem nás a jeho neustálý vývoj. Znamená to, že s stavebnicí ZOOB se dá
přežít celé dětství, protože neexistuje omezení toho co se dá z této stavebnice postavit. Nekonečná variace
a nekonečná zábava - to je synonym stavebnice ZOOB.

Různorodé stavebnice

Základem stavebnic je 5 různých dílů, které je možné spojit až 20-ti různými způsoby. Velkou výhodou je, že
některé spoje jsou polohovatelné a to zvyšuje u dětí herní aktivitu se svými vlastními výtvory. Tím se stává ZOOB
velmi kreativní stavebnicí a umožňuje stavět různé tvary podle vlastní fantazie.
Tvůrcem a výrobcem ZOOB stavebnice je vysoce kvalifikovaná americká firma, která tímto produktem
získala téměř všechny významné zahraniční ocenění za hračky:
- ocenění pro nejlepší hračku, která je každoročně udělena institucí pro dětské aktivity, neziskovou
organizací se sídlem v Kalifornii.
- Ocenění udělované od roku 1978 americkou nadací Volba rodičů.
- Cena udělovaná každoročně magazínem Family Fun.
- Osvědčení vydávané americkým Národním rodičovským centrem.
Nabízíme Vám stavebnici ve dvou velikostních provedeních a to velikost MIDI a velikost MAXI.
Zároveň každé ze stavebnic MIDI i MAXI obsahuje pět různých dílů, které se liší tvarem a barvou.

MAXI
28 mm

MIDI

66 mm

100 mm

19 mm

33 mm

21 mm

Způsoby spojení jednotlivých dílů stavebnice ZOOB.
Při skládání se dá využít mnoho možností spojení dílů stavebnice ZOOB.
Pro seznámení se s touto unikátní stavebnicí Vám nabízíme typy jak začít stavět.

ZOOB MIDI 75

Balení stavebnice ZOOB 250 obsahuje 250 dílů,
schéma představující sestavení a návody
s instrukcemi pro vytvoření některých typů, např.
UFA, DNA spirály, dinosaura, kola, a pod.

48 11075�������������������������������������������������� 800 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

ZOOB MIDI 250

Balení stavebnice ZOOB 250 obsahuje 250
dílů, schéma představující sestavení a návody
s instrukcemi pro vytvoření některých typů, např.
UFA, DNA spirály, dinosaura, kola a pod.

Různorodé stavebnice

48 11250���������������������������������������������� 1 950 Kč

ZOOB MIDI 125

Balení stavebnice ZOOB 125 obsahuje 125 dílků,
schéma představuje varianty sestavení,a návody
s instrukcemi pro vytvoření některých typů, např.
koruny, DNA spirály, helikoptéry a pod.

48 11125���������������������������������������������� 1 290 Kč

ZOOB MAXI 55

Balení stavebnice Zoob Junior 55 obsahuje 55 dílků,
schéma představuje varianty sestavení a návody
s instrukcemi pro vytváření některých typů. ZOOB
Junior je vhodný i pro nejmenší dětičky, jelikož
jednotlivé dílky jsou výrazně větší než dílky stavebnic
ZOOB Standart.

48 13055��������������������������������������������������1 550 Kč
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DIDAKTIKA

Barevná stavebnice

Při hře s touto stavebnicí si děti procvičí jemnou
motoriku a kreativitu. Z různobarevných dílků můžou
skládat budovy, mosty a jiné stavby.
Balení obsahuje 216 dílů.
Rozměr obdélníku: 6 x 4 cm.
Průměr kruhu: 4,5 cm.

Různorodé stavebnice

1M 12023 ��������������������������������������������������� 1 115 Kč

Stavebnice Tyče

Ze stavebnice lze postavit různé předměty
od jednoduchých, až po velmi složité. Balení
obsahuje 180 dílků, které jsou vyrobené z ABS
plastu. Stavebnice je dodávaná v plastovém
sáčku. Stavebnice rozvíjí motoriku, zručnost
a logické myšlení.
Rozměr největšího dílku: Ø 9 cm.

48 11180�����������������������������������������580 Kč

Stavebnice - Akrobati Zvířátka
Stavebnice - Akrobati

Barevná stavebnice, jejíž jednotlivé plastové dílky mají tvar
akrobatů. Spojují se jednoduchým kliknutím a dají se z nich
vytvářet různé konstrukce.
Balení obsahuje 100 ks dílků. Výška: 9 cm.

48 30303��������������������������������������������������������������������890 Kč

SLEVA

Barevná stavebnice, jejíž dílky mají tvar zvířátek (ještěrka,
žába, opice, motýl). Díky jejich specifickým tvarům je možné
sestavit různé vtipné konstrukce. Balení obsahuje 80 dílků,
které jsou balené v plastovém sáčku a brožuru s předlohami.
Zvířátka se dají i obkreslovat a následně vybarvit a tak je
jejich využití mnohem širší.
Výška dílku: 9 cm.

48 31580�����������������������������������������������������������������820 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Karty k stavebnici Kroužky a tyčinky

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

DIDAKTIKA

50 4011W����������������������������������������������� 280 Kč

Stavebnice Ornamenty

Plastová stavebnice obsahuje 200
různobarevných dílů o průměru 5 cm.

50 A4001���������������������������������565 Kč

Plastová stavebnice obsahuje 300
různobarevných dílů o velikosti 3,5 cm.

50 A4011������������������������������� 380 Kč

Karty k stavebnici Ornamenty

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

Různorodé stavebnice

Stavebnice Kroužky a tyčinky

50 4001W������������������������������������������� 299 Kč

Karty k stavebnici Ježci

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

Stavebnice Ježci

50 W4086�������������������������� 295 Kč

50 A4086���������������������������425 Kč

Plastová stavebnice obsahuje 72
různě barevných dílů v různých
tvarech.
Rozměr: 4 - 15 cm.

Stavebnice Kolíky

Plastová stavebnice obsahuje 120
různobarevných dílů o výšce 4,8 cm.

50 A4007������������������������������� 545 Kč

Karty k stavebnici Kolíky

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

50 4007W�������������������������������������������������300 Kč

Stavebnice Vrtulky

Plastová stavebnice obsahuje 80
různobarevných dílů o průměru 4,3 cm.

50 A4004�������������������������������������� 515 Kč

Stavebnice Mechanik

Plastová stavebnice obsahuje 64
různobarevných dílů o délce 7 cm.

50 A4006������������������������������� 625 Kč

Karty k stavebnici Mechanik

Karty k stavebnici Vrtulky

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

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

50 4006W����������������������������������������������� 280 Kč

50 4004W����������������������������������������������� 280 Kč
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DIDAKTIKA

Karty k stavebnici Mozaika

Stavebnice Mozaika

Plastová stavebnice obsahuje 340
různobarevných dílů o průměru 3,7 cm.

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

50 A4002�������������������������������������690 Kč

50 4002W����������������������������������������������� 295 Kč

Stavebnice Šrouby

Plastová stavebnice obsahuje
32 šroubů a 32 matic ve čtyřech
barvách a tvarech.
Délka šroubu: 6,5 cm.

51 V5054���������������������������� 345 Kč

Stavebnice Ohebné obdélniky

50 A4088�������������������������������������������269 Kč

Karty k stavebnici Šrouby

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

Různorodé stavebnice

Plastová stavebnice obsahuje 160 různě
barevných ohebných obdélniků.
Rozměr: 6,5 x 3,5 cm.

51 W5054�����������������������������������280 Kč

Stavebnice
Dvoubarevné kostky

Plastová stavebnice obsahuje
36 dvoubarevných kostek.
Rozměr: 4 x 4 cm.

Karty k stavebnici Ohebné obdélniky

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

50 A4063������������������������������� 515 Kč

50 W4088�������������������������������������������������� 280 Kč

Karty k stavebnici
Dvoubarevné kostky

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

50 W4063������������������������������������ 280 Kč

Stavebnice Zvířátka

Stavebnice Kostky

Plastová stavebnice obsahuje
72 různobarevných dílů.
Rozměr dílku: 6 x 6 cm.

Plastová stavebnice obsahuje 36
různobarevných dílů o rozměru 4 cm.

50 A4062������������������������������� 505 Kč

51 T6475���������������������������� 495 Kč

Karty k stavebnici Kostky

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

50 4062W��������������������������������� 295 Kč

Karty ke stavebnici Zvířátka

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

51 W6475���������������������������������������� 280 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Karty k stavebnici Kostičky

Stavebnice Kostičky

Balení v praktické krabičce obsahuje
24 kartiček s různými návody na
hotové modely ke stavebnici Kostičky.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm (ŠxV).

Stavebnice sestává ze 160 dílků, ze
kterých si dítě může vyskládat různé
modely dle vlastní představy.
Délka kostky je 6,5 cm.
Rozměr balení: 30 x 26 x 8 cm (DxŠxV).

50 W4094�������������������������� 270 Kč

50 A4094���������������������������������720 Kč

Různorodé stavebnice

Stavebnice Čtverce

Stavebnice obsahuje 72 dílků
v 6 základních barvách ve tvaru čtverce.
Dítě má možnost vyskládat různé
modely dle vlastní fantazie.
Rozměr balení: 35 x 29 x 8 cm (ŠxVxH).

Karty k stavebnici Čtverce

50 A4098��������������������������������350 Kč

50 W4098�������������������������� 270 Kč

Balení v praktické krabičce obsahuje
24 kartiček s různými návody na
hotové modely ke stavebnici Čtverce.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm (ŠxV).

Karty k stavebnici Květy

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

Stavebnice Květy

50 4008W��������������������������������� 300 Kč

50 A4008����������������� 615 Kč

Plastová stavebnice obsahuje
58 různobarevných dílů
o průměru 6,5 cm.

Dírkovaná stavebnice
Plastová stavebnice obsahuje
120 různobarevných dílů
o délce 10 cm.

50 A4016�������������������� 409 Kč

Karty k Dírkované stavebnici

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

50 4016W����������������������������������������������� 415 Kč
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Stavebnice Kolínka

Plastová stavebnice obsahuje
80 různobarevných dílů
o průměru 2,8 cm.

50 A4091������������������425 Kč

Karty k stavebnici Kolínka

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

DIDAKTIKA

50 4003W����������������������������������������������� 275 Kč

Karty k stavebnici Okýnka

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

50 4013W�����������������������������������295 Kč

Stavebnice Okýnka

Plastová stavebnice obsahuje
100 různobarevných dílů
o velikosti 2 cm.

Stavebnice Čtverečky

Balení obsahuje 208 pěnových čtverců
v 6 různých barvách, ze kterých lze
poskládat kostky a různé jiné tvary.
Součástí je taky 26 oboustranných karet
se vzorovými stavbami.
Rozměr čtverce: 5 x 5 x 1 cm.

50 A4013����������������580 Kč

Stavebnice Panáčci

51 H0001����������������������������2 320 Kč

Různorodé stavebnice

Plastová stavebnice obsahuje
144 různobarevných dílů
o rozměru 3,8 - 9 cm.

50 A4005��������������������� 590 Kč

Karty k stavebnici Panáčci

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

50 W4005������������������������������������ 300 Kč

Skříňka se stavebnicemi

Skříňka obsahuje 8 kartonových
kontejnerů. V každém kontejneru
se nachází jiná sada stavebnic
(dohromady víc jak 1200 dílů),
dohromady s pracovními kartami.
Skříňka je vyrobená z dřevotřísky.
Rozměr skříňky: 56 x 38 x 94 cm.

50 A4000�������������������������9 980 Kč

SLEVA
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Stavební set z tyček a spojů 1

Jednoduchý set, který umožní nekonečné hodiny zábavy.
Z této stavebnice je možné postavit domy, hrady, kosmické
lodě atd. Stačí jen zapojit fantazii. Vhodný je pro širokou
věkovou kategorii. Nejvíce ekonomická stavebnice
v širokém okolí. Délka jedné tyčky je 20 cm.
Balení se skládá z 230 kusů a součástí je příručka nápadů.

DIDAKTIKA

84 A6085��������������������������������������������������������������560 Kč

Stavební set z tyček a spojek 2

Jednoduchý set, který umožní nekonečné hodiny
zábavy. Z této stavebnice je možné postavit domy, hrady
kosmické lodě atd. Stačí jen zapojit fantazii. Vhodný
je pro širokou věkovou kategorii. Nejvíc ekonomická
stavebnice v širokém okolí. Délka jedné tyčky je 20 cm.
Balení se skládá z 705 kusů a součástí je i příručka
nápadů.

Různorodé stavebnice

84 A6090����������������������������������������������������� 1 580 Kč

Flexistix XXL
Barevné bambusové tyčky s flexibilními konektory podporují děti při budování
kreativity. 20 vzorových karet se 3 úrovněmi obtížnosti může být použitých
jako pomoc při stavění. Ukazují, jak se různé objekty dají postavit. Menší
geometrické tvary a větší objekty se dají snadno zrealizovat a děti se velmi
rychle naučí spojit různé části. Výsledkem jsou úžasné stavební prvky. Balení ve
skladné krabici, obsahuje 502 dílků.
Rozměr balení: 42 x 29 x 22,5 cm.
Rozměr vzorové karty: 24 x 24 cm.

10 24200������������������������������������������������������������������������������������������� 3 330 Kč

Stavebnice Bambouchi
Sada plastových, ohebných tyček ve 3 velikostech, se
kterými je možné postavit různé 3D modely. Balení
obsahuje 170 ks tyček a 98 ks spojovacích článků. Průměr
spojovacího článku: 3 cm.
Délka tyček: 5 cm, 10 cm a 15 cm.

76 06535���������������������������������������������������������� 1 150 Kč

Karty k stavebnici Bambouchi
Sada obsahuje 12 oboustranných karet s návody
na různé stavby s různým stupněm obtížnosti.
Rozměr karty: 29,7 x 21 cm.

76 05163�������������������������������������������������780 Kč
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DIDAKTIKA

Magnetická stavebnice

Balení obsahuje 244 ks magnetických dílů ve tvaru
kuliček (průměr 1,3 cm) a barevných válečků
(rozměr 1,5 až 2,5 cm), ze kterých můžete skládat
různé konstrukce.

51 V0786��������������������������������������������������950 Kč

Maxi stavebnice

Různorodé stavebnice

Stavebnice je vyrobená z plastu,
přičemž rohy jednotlivých dílů jsou
zaoblené a proto pro děti bezpečné.
Je možné z ní postavit hrady,
domečky, průlezky či autíčko atd.
Balení obsahuje 20 dílů.
Rozměr kostek: 35 x 35 cm.

90 06010����������������������� 2 375 Kč

Barevná stavebnice XXL

Stavebnice se zvlášť velkými kostkami
ve stylu Lega. Balení obsahuje
24 barevných plastových kostek.
Rozměr kostky: 11 x 11 x 12 cm.
Rozměr kvádru: 21,5 x 11 x 12 cm.

48 37503�������������������������1 225 Kč

Stavební cihly Maxi - 33

GUMOVÉ, PŘÍJEMNÉ
NA DOTYK

SLEVA
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Ideální k sestavení rozličných
barevných staveb. Balení obsahuje
33 ks. Rozměr menšího dílku:
15 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV).
Rozměr většího dílku:
31 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV).
Rozměr balení: 80 x 51 cm.

2D 01304 �������������������� 3 150 Kč
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DIDAKTIKA

Velká magnetická stavebnice

Rozměrově velké stavebnicové kousky umožňují lehkou manipulaci. Každý
kousek obsahuje silný magnet, pomoci kterého se jednotlivé stavebnice spojují.
Obsahuje 4 typy dílků: dlouhý díl má délku 12 cm, krátký 7 cm, spojující kulička
je o průměru 4,5 cm, obloukový díl má délku 9,5 cm. Velmi atraktivní barevná
stavebnice, se kterou si vaše děti užijí hromadu zábavy.
V balení je 36 kusů stavebnicových dílů.

68 94105��������������������������������������������������������������������������������������������� 1 520 Kč

Panelová stavebnice

Různorodé stavebnice

Stavebnici tvoří velké plastové panely v 5 různých
tvarech, pomocí kterých dokážete poskládat různé
modely. Snadno se uskladňují - stačí je poukládat
na sebe, nezaberou tak místo. Balení obsahuje
56 barevných panelů (8 trojúhelníků, 8 panelů
s čtvercovým oknem, 8 panelů s obdélnikovými
otvormy, 12 otevřených čtvercových panelů a 20 plných
čtvercových panelů.
Rozměr čtvercového panelu: 21 x 21 cm.
Rozměr trojúhelníku: 18,2 x 18,2 x 18,2 cm.
Tloušťka panelů: 1,5 cm.

1M 03002 ���������������������������������������������������4 450 Kč

Pěnový hrad

OBROVSKÉ!

Na postavení velkého hradu je
k dispozici 290 pěnových kostek
jasných barev. Jednotlivé kostky mají
různý tvar a velikost.
Balené v plastové tašce.
Rozměr tašky: 240 x 20 x 150 cm.

34 23111����������������������� 6 480 Kč
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za elektronické
spotřebiče

výměna bodů
za nákupní

výměna bodů
za zboží
z aktuálního
katalogu

Využijte naplno
výhody členství
v klubu Educaplay

DIDAKTIKA

KLUB

- - - - - - - - - - - - - - Možnosti výměny klubových bodů - - - - - - - - - - - - - - - -

poukázky

Sbírejte body a vyberte
si ze široké nabídky
dárků od nás pro Vás

Různorodé stavebnice

Více info o možnosti výměny klubových bodů naleznete na str. 4-5 nebo na www.educaplay.cz

Sada Classic

Sada Maxi

Balení obsahuje 340 stavebních kostek různých rozměrů
a tvarů, scenérii safari a předlohy. Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 34 x 24 x 19 cm.

21 83340��������������������������������������������������������������� 3 050 Kč

Balení obsahuje 180 základních
stavebních kostek ve 3 rozměrech.
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 30 x 20 x 10 cm.

21 13180��������������������������������970 Kč

Sada Technic

Balení obsahuje 190 stavebních kostek. Kromě klasických
kostek obsahuje i Geokostky, které nabízejí dodatečné
možnosti hry. Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 22 x 16 x 26 cm.

21 13190��������������������������������������������������������������� 1 940 Kč

Stavebnice Disco

Balení obsahuje 96 ks plastových disco
kroužků v praktickém plastovém boxu.

1X 03019�������������������������������������� 620 Kč

SLEVA
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Sada koleček

DIDAKTIKA

Balení obsahuje 12 párů koleček,
díky kterým si děti mohou vyskládat
různé dopravní prostředky.
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr balení: 26 x 18 x 4 cm.

sob

Do vyprodání zá

21 21012��������������������������860 Kč

Multiboxy Poly

Boxy, které slouží nejen ke skladování
jakýchkoliv pomůcek, ale i jako podložky
stavebnic Poly. Využít se dá spodek boxu i víko.
Nabízíme 3 velikosti. Dodávané v barevnosti
v závislosti od skladových zásob (zelený, červený,
modrý).

Sada podložek

Balení obsahuje 2 ks.
Baleno v plastovém sáčku.
Rozměr: 30 x 40 x 4 cm.

21 81001 - S (38 x 28 x 10 cm)����������� 430 Kč
21 81002 - M (38 x 28 x 19 cm) ��������� 500 Kč
21 81003 - L (38 x 28 x 27 cm)����������� 555 Kč

21 21002������������������� 720 Kč

Různorodé stavebnice

SKVĚLÁ

Kostky Wader Middle 240 ks
Balení obsahuje 240 dílů různých rozměrů a
barev. Jsou baleny v praktickém boxu.
Rozměr kostky: 6 x 6 x 7 cm.
Rozměr balení: 60 x 39 x 30 cm.

30 80154���������������������������������������2 090 Kč

Kostky Wader 350 ks
Balení obsahuje 350 dílů různých rozměrů a
barev. Jsou baleny v praktickém boxu.
Rozměr kostky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozměr balení: 39 x 60 cm.

30 80123������������������������������������������� 2 350 Kč

Nový design

Kostky Základní 132

Plastový box obsahuje 132 kostek
různé barvy a tvaru.
Rozměr boxu: 40 x 23 x 35 cm.

30 41270���������������������������� 850 Kč
Nový design

Kostky Pastel 132

Plastový box obsahuje 132 kostek
různé barvy a tvaru.
Rozměr boxu: 40 x 23 x 35 cm.

30 41280��������������������������850 Kč
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DIDAKTIKA

Zvířatková stavebnice

Stavebnice se skládá z barevných dílků ve tvaru
různých zvířátek, které se k sobě připojují
jednoduchým způsobem. Vynikající pomůcka
i pro menší děti, se kterou si procvičí jemnou
motoriku a kreativitu.
Rozměr dílků: cca 5 - 9,5 cm.

Stavebnice ježci - 180 ks
Plastová barevná stavebnice, obsahuje 180
dílků. Rozměr balení: 30 x 11,5 x 30 cm.

44 P4135�������������������������������������������� 490 Kč

Různorodé stavebnice

30 80166���������������������������������������1 050 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

MAXI Blocks, 56 ks

Stavební cihly Junior - 110

Balení obsahuje 56 barevných plastových
dílků, ze kterých lze postavit různé stavby.
Rozměr dílků: 6,3 x 3,1 x 6,4 cm.

Ideální k sestavení rozličných barevných staveb.
Balení obsahuje 110 ks. Rozměr nejmenšího dílku:
3,5 x 5,7 cm. Rozměr největšího dílku: 3,5 x 11,5 cm.
Rozměr balení: 30 x 60 cm.

2N A6780���������������������������������������370 Kč

2D 01724��������������������������������������������������� 1 260 Kč

BABY Blocks

Balení obsahuje 48 barevných plastových
dílků, ze kterých lze postavit různé stavby.
Rozměr dílků: 6,3 x 6,3 x 6,4 cm.

2N A6890���������������������������������������660 Kč

SKVĚLÁ
Věž ABC

sob

Do vyprodání zá

Balení obsahuje 22 barevných plastových
dílků, ze kterých lze postavit vysokou věž.
Písmena jsou na kostkách nalepeny.

2N A6830����������������������������������� 180 Kč

Stavebnice s čísly

Balení obsahuje 34 barevných plastových dílků,
ze kterých lze postavit různé stavby. Obrázky
a čísla jsou na kostkách nalepeny.

SKVĚLÁ

2N A6800��������������������������������������������190 Kč

sob

Do vyprodání zá
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DIDAKTIKA

Kostky Wafle
Série stavebnic, které se samozřejmě mohou vzájemně kombinovat.
Základ tvoří podložky, na kterých si děti mohou vystavět Waflový svět podle své fantazie.
Nabízíme hlavně ekonomické balení, které jsou baleny v krabicích nebo pytlích a obsahují různý počet
stavebních kostek. Kostky Wafle jsou oboustranné a tak je možné je použít na vícero způsobů.
Díky zaobleným rohům jsou bezpečné a vhodné pro děti již od 2 let.

Kostky Wafle - Sada podložek

Kostky Wafle - Sada zvířátek

2D 01076�������������������������������������������������������� 445 Kč

2D 01298������������������������������������������ 225 Kč

Obsahuje 14 dílů.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm.

Různorodé stavebnice

Obsahuje 4 podložky. Dodáváno v barvě v závislosti od
skladových zásob. Rozměr: 36,5 x 36,5 cm.

Kostky Wafle - Mini farma

Kostky Wafle
- s domácími zvířátky

Obsahuje 31 dílů.
Rozměr balení: 36,5 x 36,5 cm.

Obsahuje 50 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 22 x 29 x 22 cm.

2D 01182���������������������������225 Kč

2D 00963��������������������������350 Kč

Kostky Wafle

Obsahuje 48 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 42 x 19 x 10 cm.

2D 00260��������������������������345 Kč

396

Kostky Wafle
- s africkými zvířátky

Obsahuje 50 dílů.
Rozměr dílku: 10,5 x 10,5 cm.
Rozměr balení: 21 x 29 x 21 cm.

2D 00376������������������������ 340 Kč
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DIDAKTIKA

Dedalo

Stavebnice je vhodná pro děti od 3 let. Balení
obsahuje 300 dílků s rozličnými rozměry, barev
a tvarů. Díly jsou vytvořené z polyethylénu
a dodávají se v plastovém obalu.
Velikost největšího dílku je 7,5 x 4 cm.

48 11200������������������������������������������������� 890 Kč

Geometrická stavebnice Květ
Balení obsahuje 240 barevných dílů.
Průměr: 5 cm.

Různorodé stavebnice

18 10415���������������������������������590 Kč

Trubicová stavebnice

Zajímavá stavebnice obsahuje dílky ve tvaru trubek
v různých tvarech a barvách. Z trubek se dají skládat
různé konstrukce, potrubí a jiné stavby. Balení obsahuje
rovné trubky (16 ks), trubky ve tvaru L (16 ks), trubky ve
tvaru T (4 ks) a trubky ve tvaru kříže (4 ks).
Rozměr balení: 34 x 29 x 8 cm.

44 P4175�������������������������������������������������������������553 Kč

Stavebnice Qubo
Spojováním jednotlivých dílů děti vytvářejí různé
obrazce, konstrukce a tvary. Učí se tak rozlišovat
tvary a barvy, procvičují jemnou motoriku i tvořivé
a kombinační myšlení. Obsahuje 19 dílů.

44 04045��������������������������������������������������820 Kč

Georello Vesnice

Postav překrásnou vesnici, kde bude mít každý dům krásnou zahrádku se
stromy a bílým plotem. Všechny části lze spojit nekonečným množstvím
způsobů. Pokud chceš můžeš jednoduchým přidáním dalších stavebnic vesnici
přebudovat na celé městečko. Jednotlivé prvky jsou vyrobené z bezpečného,
elastického a nelámavého plastu, který je lehce omyvatelný.
Sada obsahuje 50 častí.

44 04090�������������������������������������������������������������������������������������������650 Kč

SLEVA
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Georello Farma

Sada obsahuje 60 dílů.

44 02334������������������ 509 Kč
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Georello Park

Sada obsahuje 126 dílů. Postav fantastický park plný lidí,
zvířátek, stromů a vrtulek. Pomoci koleček je dej všechny
najednou do pohybu a nauč se principy jednoduché
mechaniky. Jednotlivé prvky jsou vyrobené z bezpečného,
elastického a nelámavého plastu, který je lehce omyvatelný.

DIDAKTIKA

44 02338������������������������������������������������������������������ 700 Kč

Různorodé stavebnice

Georello

Georello Džungle

Sada obsahuje 50 Georello dílů,
8 zvířátek a 2 palmy.

44 02336��������������������� 505 Kč

Sada obsahuje 80 různých dílů. Tato tvořivá hra umožňuje
dětem pochopit příčiny a důsledky pravidel mechaniky.
Nejdříve je nutné vybudovat podstavec spojením více destiček,
potom pomoci spojek připojit kolečka, která do sebe zapadnou
a nakonec ozdobit destičkya kolečka kolíčky v zářivých barvách.
Na závěr stačí zatočit kličkou, aby se vše dalo do pohybu.
Jednotlivé prvky jsou vyrobené z měkkého, nelámavého plastu se
zaoblenými okraji.

44 02332������������������������������������������������������������������������489 Kč

Georello Technik

Sada obsahuje 266 dílů.
Pomoci koleček ve čtyřech velikostech, sloupců, 6 os,
univerzálních spojek, řetízku, řemínků a pojících tabulek
mohou děti vybudovat fantastické trojrozměrné struktury
a vše uvést do pohybu. Kolečka a osy mohou být spojené
také ze šikma. Georello Technik je vzrušujícím vstupem do
fascinujícího světa mechaniky. Je kompatibilní se všemi
stavebnicemi Georello a Kolečky Kalendo.

44 02389������������������������������������������������������������� 1 120 Kč

Stavebnice Roztoč mě - Třídní sada

Balení obsahuje až 60 barevných plastových ozubených
koleček, podložek, sloupů a jiných součástí. Stavebnice je
kompatibilní se všemi stavebnicemi Roztoč mě!
z naší nabídky.

67 09148������������������������������������������������������������780 Kč
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Kolečka Kaleido

DIDAKTIKA

Sada obsahuje 55 dílů. Jde o promyšlený
konstrukční systém, který stimuluje dětskou
tvořivost a zároveň seznamuje dětí s fungováním
jednoduché mechaniky. Děti zkoumají způsoby
propojení různě barevných součástí. Čtvercové
destičky se snadno spojují a vytvářejí plochý
povrch a nebo trojrozměrné struktury. Ozubená
kolečka jsou ozdobená různými vzory a vytvářejí
tak nádherně barevný pohyb, což stimuluje
vnímání a rozeznávání barev. Soubor neobsahuje
malé části, je vyrobený z měkkého plastu, který se
neláme a je bezpečný.

44 02341������������������������������������������������765 Kč

Stavebnice Roztoč mě
- Opičí dráha

Různorodé stavebnice

Zajímavá stavebnice se skládá z ozubených
koleček, které se po vzájemném propojení kroutí
a pohánějí. S pomocí dalších doplňků mohou
děti poskládat skvělou dráhu pro opičky.

67 L9119�����������������������������������������1 680 Kč

Stavebnice Roztoč mne - Lunapark

Stavebnice, která je založená na skládání ozubených koleček
přináší neskutečně mnoho možností skladby. Podporuje kreativitu,
logické myšlení a rozvoj jemné motoriky. Vizuální instrukce
jsou snadno pochopitelné. Všechny stavebnice Roztoč mne jsou
vzájemně kompatibilní. Obsahuje 120 součástí a to ruské kolo,
autíčka, housenkovou dráhu, kolotoč s koníky, barevná kolečka,
základové destičky a spojky.
Průměr základního kolečka: 6 cm.

67 09199����������������������������������������������������������������������1 870 Kč

Stavebnice Roztoč mě
- Deluxe Basic

Stavebnice složená z 95 plastových
ozubených koleček různých barev,
ze spojovacích kostek, páček
a podložek. Vzrušující stavebnice
pro každé tvořivé dítě, které
dokáže po dostavění celý objekt
rozkývat. Stavebnici lze rozšířit
o zajímavé prvky ze stavebnice
a spirály.

67 L9162�����������������������945 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA
Různorodé stavebnice

3D skladačka - Pyramida

Pyramidová stavebnice

Stavebnice na rozvoj fantazie se skládá z 12
základních pyramid v 6 barvách.
Každá pyramida se skládá z 5 částí.
Rozměr pyramidy: 8 x 8 x 7 cm

Táto 3D skládačka ve tvaru pyramidy se dá rozložit
na 4 menší pyramidy nebo můžete z jednotlivých
dílků sestavit další jiné tvary o rozměrech od
2 x 2 cm do 12 x 12 cm - možnosti jsou neomezené.
Skládačka obsahuje 15 dílků.

1M 20304 ������������������������������������1 330 Kč

38 85056����������������������������������������������������420 Kč

Skládačka Dinosauři

Kostky v kyblíku
Plastový kyblík obsahuje 134 plastových kostek
různých barev. Víko slouží jako podložka na skládání.
Rozměr: 28 x 23 x 26 cm.

30 41340������������������������������������������������������� 440 Kč

Skládačka - Robot

Hra obsahuje 1 plakát, 33 dílků a 30 vzorových karet, podle
kterých děti mohou poskládat až 30 dinosaurů. Všechny
dílky jsou kompatibilní a spojují se jednoduchým kliknutím a
otočením. Průměrná velikost dinosaura je 15 cm.
Rozměr balení: 35 x 35 x 7 cm.

10 24030������������������������������������������������������������������� 3 330 Kč

Skládačka pro nejmenší obsahuje
18 dílů, ze kterých je možné
poskládat různé roboty.

Skládačka - Raketa, vlak, helikoptéra

67 E2869������������������������780 Kč

67 E2859������������������������������������������������������ 770 Kč

Skládačka pro nejmenší obsahuje 17 dílků, z nichž
dokážete vytvořit raketu, vlak a helikoptéru.
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Skládačka 4 v 1 - veľká sada

DIDAKTIKA

Obsahuje 100 dílů pomoci nichž je možné složit
4 zvířátka (chobotnici, housenku, želvu, šneka)
najednou. Rozpis dílů: 1 hlava želvy, 1 hlava chobotnice,
1 hlava housenky, 1 hlava šneka, 1 pětiboký hranol pro
chobotnici, 7 ocásků, 1 krunýř pro želvu, 1 domeček pro
šneka, 86 spojovacích dílů. Barva jednotlivých dílků se
může lišit od zobrazených.

spojovací
dílky

48 12100������������������������������������������������������� 2 150 Kč
domeček
pro šneka

hlava
chobotnice

krunýř
pro želvu

hlava
šneka

hlava
želvy

Housenka

hlava
housenky

ocásek

pětiboký hranol
pro chobotnici

Želva

Chobotnice

Šnek

Skládačka 4 v 1

Různorodé stavebnice

Obsahuje 60 díiů pomoci nichž je možné složit 4 zvířátka
(chobotnici, housenku, želvu, šneka). Nelze je však
složit najednou, ale přeskládáním. Rozpis dílů: 1 hlava
chobotnice, 1 hlava želvy, 1 hlava housenky, 1 hlava
šneka, 1 pětiboký hranol pro chobotnici, 7 ocásků,
1 krunýř pro želvu, 1 domeček pro šneka, 46 spojovacích
dílů. Barva jednotlivých dílků se může lišit od
zobrazených.

48 31260������������������������������������������������������� 1 530 Kč

Stavebnice Šikovné dílky

Jednotlivé barevné dílky se k sobě připojují pomoci černých
konektorů, díky čemuž se dají vyskládat různé tvary a konstrukce.
Stavebnice je vhodná k procvičování motoriky, představivosti
a rozeznávání barev a tvarů.
Balení obsahuje 300 ks v plastovém boxu.
Rozměr čtverce: 6,4 x 6,4 cm.

38 41311���������������������������������������������������������������������������� 775 Kč

Montážní stavebnice - Konstruktér
Dřevěná stavebnice obsahuje 130 dílů, které
je možné šroubovat a vytvářet tak různé
konstrukční díla. Baleno v praktickém kyblíku.

52 90895����������������������������������������������� 715 Kč

SLEVA
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DIDAKTIKA

Dřevěná stavebnice

Stavebnice nabízí množství možností na skládaní a montování.
Spojujte dřevěné dílky pomoci barevných plastových šroubků.
Balení obsahuje dohromady 42 dílů.
Rozměr největšího dílu: 18,5 x 8 x 1,5 cm.
Rozměr nejmenšího dílu: 1,3 x 3,4 x 3,4 cm.

23 E3080���������������������������������������������������������������������������660 Kč

Pracovní nářadí

Někdy se pokažená věc nedá dopravit do dílny
a je nutné ji opravit přímo na místě. To nebude
pro malé mistry žádný problém. V této dřevěné
přenosné bedýnce je připraveno vše, co budou
při opravě potřebovat - kladívko, šroubky, matice
a další důležité součástky.
Rozměr: 26 x 16,5 x 14 cm.

Různorodé stavebnice

23 E3001�����������������������������������������������425 Kč

Vyrob si kuličkovou dráhu
Vytvořte si různé kuličkové dráhy podle
vzorových karet nebo podle vlastní
fantazie. Obsahuje: 2 držáky na desku, 20
šroubů, 15 drah různých tvarů, vrtačku,
pracovní desku a 10 vzorových karet.
Vrtačka vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou
součástí balení).
Rozměr desky: 30 x 25 x 5 cm.

67 E4105���������������������������������1 120 Kč

Stavebnice písmena a čísla
Ideální pomůcka pro děti v předškolním věku.
Děti si osvojí rozpoznávání písmen a číslic.
Obsahuje: desku, vrtačku, šroubovák, 50
šroubů, 10 karet s čísly a 26 karet s písmeny.
Vrtačka vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou
součástí balení).
Rozměr: 20 x 22 x 3 cm.

Bedýnka s nářadím

67 E4113�����������������������������������������970 Kč

15 58976���������������������������� 785 Kč

Dřevěné nářadí pro nejmenší mistry.
Obsahuje 40 kusů nářadí.
Rozměr: 22,5 x 12 x 10 cm.

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
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Šroubky a matice

1H 15151�������������������������������������������������������������������������������730 Kč

34 36010���������������������������������������������������� 615 Kč

Hlavičky šroubků a matic jsou vyrobené ve 4 tvarech,
přičemž každý tvar má jiný průměr závitu. Úkolem
dětí je najít vhodné matice ke šroubkům. Výborná
hra k rozeznávání barev, tvarů a na zdokonalení
jemné motoriky. Balení obsahuje: 32 šroubků
s délkou 6,5 cm a 32 matic ve 4 barvách. Šroubky
a matice jsou vyrobené z plastu.

Technico Junior - pracovní karty

Různorodé stavebnice

Balení obsahuje 48 dřevěných částí - šrouby, matice, předvrtané
dřívka, šroubovák v dětské velikosti. Děti ve stavebnici najdou
i návody k sestrojení jeřábu, motocyklu, letadla a závodního autíčka,
ale samozřejmě mohou skládat konstrukce podle vlastní fantazie.
Vše je baleno v praktickém dřevěném podnosu. Hra se stavebnicí
procvičuje jemnou motoriku, logické myšlení a koordinaci oko - ruka.
Rozměr podnosu: 30 x 25 x 4 cm.

DIDAKTIKA

Dřevěná šroubovací stavebnice

Technico Junior, 161 ks

12 pracovních karet pro stavebnici Technico
Junior (76 33507).
Rozměr: 29,7 x 21 cm.

Balení obsahuje 161 dílů včetně
šroubů, matic a klíčů.
Rozměr matice: 3 cm.

76 05147����������������������������������������� 755 Kč

76 33507�������������������� 3 200 Kč

Konstrukční stavebnice Tecno

Děti si velmi rády hrají s nářadím svých otců.
V kufříku jsou uložené šroubky, nářadí a destičky
z kvalitního plastu, pomoci kterých mohou
děti vytvářet barevné obrázky. Celý soubor
je zabalený v praktickém kufříku s ručkou.
Stavebnice rozvíjí manuální schopnosti dětí
a jejich estetické cítění.
Rozměr kufříku: 30 x 22 x 4 cm.

44 00560���������������������������������������������� 640 Kč

Konstrukční mozaika

S konstrukční mozaikou můžete stavět dvourozměrně na pevné podložce, která je zároveň
vrchní částí nádoby, ve které je obsah uložený. Obsahuje destičky a lišty různých tvarů,
šroubky šroubovák na zajištění - dohromady 180 ks. Sada obsahuje 12 různých aktivit,
které jsou znázorněné na velkých kartách a poslouží jako doplněk ke hře. Praktická nádoba
s přihrádkami Vám pomůže lépe roztřídit všechny kusy. Rozměr karet: 21 x 21 cm.

68 95020�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 585 Kč
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DIDAKTIKA

Magnetico stavebnice
Dílky stavebnice Magnetico drží pohromadě pomoci osázených magnetů.
Kromě klasických obdélníkových a čtvercových dílků zde najdete také kolečka, takže děti mohou vytvářet autíčka,
letadla, panáčky, hrady, vláčky dle vlastní fantazie.
Magnet zajišťuje, že díla malých stavitelů drží dobře pohromadě, ale jejich rozpojení nevyžaduje žádnou sílu.
Jednotlivé sady lze vzájemně kombinovat a doplňovat.
Stavebnice je vhodná i pro nejmenší děti jak pro domácí použití, tak i v mateřských školkách.

Magnetico stavebnica - 85

Balení obsahuje 85 dílů a 10 karet se
stavebními návrhy.
Rozměr: 27 x 14 x 11 cm.

1G A0656�������������������������2 225 Kč

Magnetico stavebnica - 104

Balení obsahuje 104 dílů a 12 karet se
stavebními návrhy.
Rozměr: 43 x 31,5 x 15,3 cm.

Magnetické skládačky

1G A0136�������������������������3 225 Kč

Vytvoř si svůj svět

Obleč dívku

Magnetická hra obsahuje 106 dílků
pro vytvoření různých obrázků.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.

Magnetická hra obsahuje 44 dílů pro
vytvoření nejrůznějších outfitů.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.

15 58723�����������������������������419 Kč

15 58738�����������������������������419 Kč

Obleč chlapce
Magnetická hra obsahuje 43 dílů na
vytvoření obleků pro různá povolání,
např. hasič, potápěč, superhrdina.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.

15 58741����������������������������������419 Kč

Magnetická skládačka
s tabulkou - černá
Magnetické puzzle s tabulí
Vkládací puzzle na jedné straně a magnetická
tabule s motivem země na druhé.

44 31599��������������������������������������������� 665 Kč

Praktická černá magnetická tabulka na
zavírání obsahuje 35 magnetek v různých
tvarech a barvách a 20 vzorových karet. Děti
si u hry procvičí kreativitu a pozornost.
Rozměr: 30 x 30 x 3,7 cm.

2S 03136����������������������������������������735 Kč
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DIDAKTIKA

Magnetická hra - Děti a zvířátka
Hra obsahuje 43 magnetických dílků, ze
kterých lze poskládat děti a zvířátka z různých
kontinentů. Balení obsahuje také 7 vzorových
karet.
Rozměr balení: 19,5 x 26,5 x 4 cm.

10 11190������������������������������������������� 695 Kč

Magnetický tangram - 3 sady

Tangram využívá 7 základních tvarů k vytvoření obrazců
dle zadání. Balení obsahuje 3 sady tangramů, oboustranné
v červené, žluté a zelené barvě. Skvělá geometrická
pomůcka vhodná k použití na tabuli nebo stůl.
Rozměr poskládaných dílů do čtverce: 20 x 20 cm.

Magnetické skládačky

38 86250��������������������������������������������������������������� 560 Kč

Magnetické puzzle - Dino

Balení obsahuje magnetickou tabulku
s podstavcem a 44 dřevěných magnetických
dílků, pomocí kterých si děti mohou
poskládat nejrůznějších dinosaurů.
Rozměr tabulky: 31 x 16,5 cm.

28 14260���������������������������������������365 Kč

Magnetické kostky - Barvy a vzory
Balení obsahuje 9 magnetických kostek (3,5 cm), 12
oboustranných vzorových karet a stojan na karty.

76 88446������������������������������������������������ 1 100 Kč
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DIDAKTIKA
Panenka na stojanu s oblečením
10 kompletních outfitů můžete libovolně obměňovat
a kombinovat. Oblečení s magnetem výborně sedí,
děti si procvičí jemnou motoriku a podpoří kreativitu.
Obsahuje 28 dílů.
Výška panenky: 18,8 cm.

Magnetické skládačky

15 58531������������������������������������������������������275 Kč

Magnetické puzzle - ZOO

Balení obsahuje magnetickou
tabulku s podstavcem a 41 dřevěných
magnetických dílů.
Rozměr tabulky: 31 x 16,5 cm.

28 13962���������������������������������365 Kč

Magnetické
oblékání����������������������������������� 780 Kč
Děti si při hře přecvičí jemnou motoriku
a oboznámí se s pravidly oblékání. Na
jedné straně magnetického stojanu je
nakreslena postavička, na druhé jsou
umístěny části oblečení.
Rozměr: 27 x 19,5 cm.

76 75200 - Jakub
76 75201 - Linda

Geocolor - magnetické tvary
Balení obsahuje 12 oboustranných
vzorových karet a 40 magnetických tvarů.
Rozměr karet: 30 x 21 cm.

76 45114����������������������������������1 100 Kč

Barevné oblékání

Děti se u této hry naučí rozlišovat barvy, třídit věci do stejných
skupin a plnit úkoly podle instrukcí. Balení obsahuje 6
magnetických karet, 36 částí oblečení a 2 hrací kostky.
Rozměr karty: 31 x 19 cm.

76 88370��������������������������������������������������������������������� 1 660 Kč
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DIDAKTIKA
Magnetická skládačka Děti

Klasická skládačka z dřevěných
magnetických kostek a podložky.
Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.

Magnetická skládačka Medvídci

28 12906����������������������������������������365 Kč

Klasická skládačka z dřevěných magnetických
kostek a podložky. Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.

28 12907�����������������������������������������365 Kč

PlayFoam - modelovací hmota

PlayFoam - modelovací hmota

PlayFoam je magická hmota na modelování. Nevysychá , nelepí se k povrchu, lehce se formuje.
Je netoxická, krásně barevná a kombinovatelná s jinými dekorativními prvky.

PlayFoam, 8 barev

Balení obsahuje 8 hmot PlayFoam v různých
barvách. Hmota se nelepí na ruce a je netoxická.
Děti si ji oblíbí díky její kuličkové konzistenci.
Šířka jedné tobolky: 9,5 cm.

67 E1906�������������������������������������������� 305 Kč

PlayFoam, 20 ks

Balení obsahuje 20 plastových tobolek s hmotou
PlayFoam v 8 jasných a zářivých barvách.
Šířka jedné tobolky: 9,5 cm.

67 E1907�������������������������������������������� 805 Kč

PlayFoam, 16 ks

Balení obsahuje 16 cihliček s hmotou
PlayFoam v 11 různých barvách - 8 klasických
a 8 třpytivých barev.
Rozměr jedné cihličky: 13 x 18 cm.

PlayFoam, 6 barev

67 E9268������������������������������������� 1 990 Kč

67 E9264�������������������������������������������� 320 Kč
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DIDAKTIKA

Kuličkový tobogan Basic

Barevný, kuličkový tobogan umožňuje
sestavit dráhu dle vlastní fantazie. Následně
stačí pouze pustit kuličku a můžete
sledovat, co se stane. Hra učí děti základní
fyzikální zákony gravitace a mechaniky.
Balení obsahuje 45 dílků.
Rozměr balení: 34 x 29 x 8 cm.

Kuličkové dráhy a tobogany

44 06535��������������������������������������553 Kč

Kuličkový tobogán 80 částí

Kuličková dráha

Balení obsahuje 54 dřevěných stavebních
prvků, ze kterých si děti mohou postavit
úžasnou kuličkový dráhu. Rozměr: 55 x 50 cm.

18 L1530���������������������������������������1 690 Kč

Tobogán se skládá z 80 pružných a nelámavých částí. Pomoci této
vzrušující konstrukční stavebnice mohou děti vytvářet vlastní dráhy.
Modely je možné skládat podle vzorů nakreslených na krabici a nebo
lze experimentovat při tvorbě vlastních projektů. Různé dráhy,
klouzačky, spirály, mosty a sloupy je možné spojit různými způsoby.
Hra podporuje dětskou tvořivost a prostorovou představivost. Kuličky
jsou součástí tobogánu.

44 06538���������������������������������������������������������������������������������765 Kč

Hrad s kuličkovou dráhou

Jedinečná stavebnice, se kterou vytvoříte nejrůznější
hrady a kuličkové dráhy. Obsahuje 79 dílů.

15 53896�����������������������������������������������������940 Kč
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DIDAKTIKA

Tubi

Stavebnice Tubi je vhodná pro děti od 3 let. Dílky jsou vyrobené
z ABS plastu a jejich rozměr je 55 mm. Balení obsahuje 90
kusů v pěti barvách. Vyrobit se dá barevné potrubí v různých
barvách. Na konec stačí vpustit gumovou kuličku a pozorovat,
zda je potrubí bezchybné.

Kuličkové dráhy a tobogany

48 30690������������������������������������������������������������������1 650 Kč

Kuličková dráha

Kuličková dráha s xylofonem

Dřevěná kuličková dráha, jejíž součástí je xylofon.
Při každém puštění kuličky se děti mohou těšit na
jedinečný hudební zážitek.
Rozměr: 57 x 44,5 x 7 cm.

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

15 53804������������������������������������������������1 700 Kč

Kuličková dráha MAXI
Mimořádně zábavná víceúrovňová kuličková
dráha. Vše, co musíte udělat, je hodit kuličku
tak, aby se točila po dráze a vyhýbala se
překážkám, odrážela se od trampolíny a
nakonec spadla do koše. Hračka rozvíjí
motorické dovednosti, prostorové vnímání a
pochopení "příčiny a následku".
Dráha se sklkádá z 27 prvků, dodávaná
se 3 kuličkami.
Výška: 54 cm.

68 97283������������������������������������������ 920 Kč
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Kuličkové dráhy a tobogany

DIDAKTIKA

Quadrilla kuličková dráha pro všechny
Kvalitní dřevěná dráha, která inspiruje malých i velkých stavitelů na vytváření nekonečně dlouhých
a různorodých rychlodráh. Nabízíme Vám různé typy drah jakož i doplňkový sortiment,
kterým si můžete dráhy přetvořit na Hudební, nebo Mega rychlé.
Každá z drah obsahuje různé typy kostek, které mají různé funkce a jejich přeskládáním dosáhnete vždy
nové a nové výsledky. Quadrilo - to není jen hračka, ale vzdělávací pomůcka, kterou si děti procvičují
motorické schopnosti, ale i představivost, logické myšlení a trpělivost.
S Quadrillou děti zažijí nesčetné množsví hodin učení a zábavy.
Vhodné pro děti od 4 let.

Quadrilla kuličková dráha - Vertigo

Vertigo je nepravidelná, odvážná a bleskově rychlá
dráha. Obsahuje 3 trychtýřové zatáčky pro rychlou
jízdu. Sada obsahuje 134 ks
Rozměr: 55,5 x 15,5 x 36,5 cm.

23 E6009��������������������������������������������� 4 390 Kč

Quadrilla kuličková dráha - Základní

Dráha s kruhovým objezdem pro začínající stavitelé.
Postupně si můžete dokoupit mnoho zajímavých
doplňků. Sada obsahuje 91 ks
Rozměr: 45,5 x 18 x 36,5 cm.

23 E6005����������������������������������������������� 1 980 Kč

Quadrilla kuličková dráha - Výzva

Dráha obsahuje soubor přímých a zakřivených
kolejnic, trychtýřové zatáčky, houpačku, zrychlující
bloky, můstky a 50 kuliček. Sada obsahuje 147 ks.
Rozměr: 74 x 14,8 x 35,5 cm.

Světoznámé kuličkové dráhy
Quadrilla také v našich
mateřských a základních školách!

23 E6016������������������������������������������������4 990 Kč
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DIDAKTIKA
Kuličkové dráhy a tobogany

Kuličková dráha s vrtulkou

Vytvořte si vlastní dřevěnou dráhu s touto
sadou pro začátečníky. Vhoďte dvě kuličky
seshora a sledujte, která bude první v cíli.
Balení obsahuje 30 skleněných kuliček.
Rozměr: 35 x 8 x 36 cm.

23 E6021����������������������������������������1 090 Kč

Quadrilla kuličková dráha - Hudba

Dráha obsahuje barevné zvonkohry, dřevěné
bloky a lišty. Vytvořte si vlastní hudební strategii
a umístěte zvonkohry na různá místa. Sada
obsahuje 97 ks.
Rozměr: 53,5 x 9,5 x 36,5 cm.

23 E6012�������������������������������������������2 670 Kč

Kuličková dráha se zvončekem

Utečte z věže s touto sadou se dvěma průhlednými
plastovými cestičkami. Když se kuličky pustí směrem
dolů, zazní tři zvonečky.
Rozměr balení: 52,5 x 8 x 36 cm.

23 E6019��������������������������������������������������������2 570 Kč
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DIDAKTIKA

Quadrilla kuličková dráha - Cyklón

Dráha obsahuje 2 spirálové trychtýře, 12 zakřivených
kolejnic a 10 zrychlovačů. Sada obsahuje 198 ks.
Rozměr: 63,5 x 15,5 x 36,5 cm.

23 E6008��������������������������������������������������� 5 460 Kč

Kuličkové dráhy a tobogany

Světoznámé kuličkové dráhy
Quadrilla také v našich
mateřských a základních školách!

Quadrilla kuličková dráha
- Sada kuliček
Doplňující sada kuliček.
Vhodná jako doplněk k dráham
Quadrilla. Sada 51 ks.
Rozměr: 31 x 21 x 29,5 cm.

23 E6035���������������������������� 165 Kč

Quadrilla kuličková dráha
- Akcelerátor

Kombinujte rychlost a rotaci! Dráha
obsahuje 1 spirálový trychtýř, směs
rovných a zakřivených kolejnic
a 10 zrychlovačů. Sada obsahuje 136 ks.
Rozměr: 55,5 x 15,5 x 36,5 cm.

Zvuková věž

Vhozením kuličky věž vydává různé tóny.
Po spuštění všech kuliček se věž intenzivně
rozezvučí. Balení obsahuje 3 kuličky.
Produkt je esteticky i akusticky atraktivní
pro všechny děti. Výška: 37,5 cm.
Průměr: 15,8 cm.

15 53832����������������������������������������645 Kč

23 E6007��������������������������������4 380 Kč
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DIDAKTIKA

již nad

1 999

Kč

Reklama

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

Více info na str. 718

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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