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BALANČNÍ A JEMNÁ
MOTORIKA
Provlékačky, balanční a hmatové hračky a hry, stavebnice...



2117003
Přírodní vkládačka Hmatej a najdi

 
Velké hmatové taktilní tvary  - průměr: 8 cm

Bavlněný pytlík k ukládání a hře
24 kusů
Od 3 let

CENA: 1870,-

2230033
Velký set aktivit 

s vrtačkou

2230024
Set korálků a předlohových karet

 
20 předlohových karet

2 tkaničky (98 cm dlouhé)
108 korálků (průměr 2,5 cm)

 
Od 3 let

CENA: 1.140,-
 

2230033
Velký set aktivit s vrtačkou Design & Drill®

 
10 oboustrannýh předloh (celkem 20 různých aktivit)

100 šroubků v 5 základních barvách
Vrtačka na AA baterie (nejsou součástí)

Podkladová deska
Od 3 let

CENA: 1597,-
 

NOVÉ

NOVÉ



2130031
Ovocné tvary Snap-N-Learn

 
Obahuje 16 kusů v plastovém boxu (každý druh ze dvou

dílů)
Od 2 let

Ananas, hroznové víno, jablko, hruška, pomeranč
CENA: 670,-

 
 

 
 

2130028
Červíci - hra na cvičení jemné motoriky

 
Děti vytahují pomocí kleštiček podle zadání konkrétního

červíka - tréning úchopu tužky, koordinace oko-ruka,
barvy, třídění, logika

Od 3 let
5 červíků čtyř barev, kleštičky (12x4 cm), box  má

rozměry 25x25 cm)
CENA: 760,-

 

CENA: 1.452,-

2230025
Sada motorických pávů 

K procvičování jemné motoriky a koordinaci ruky a oka
Sada 5 ptáčků (pávů) a 25 kusů "pírek"

Různé tvary, různé hmaty
Velikost páva 8x10 cm

Od 18 měsíců

NOVÉ



2230031
Třídící hra s mimozemšťany

 
Společenská hra

Jemná motorika, třídění, barvy, tvary a čísla
Součástí pinzeta "Tri grip" - i pro malé ručičky, ergonomické drážky

pro lepší úchop
Dvoudílná vesmírná loď se 6 různobarevnými třídícími miskami, herní

plán, kostky, karty s čísly a hmatové žetony (30 kusů)
Talíř má průměr 24 cm a výšku 13 cm

CENA: 1.089,-

2205007
Motorická deska s kuličkovou dráhou

 
Kuličky se posoivají pomocí prstů - koordinace ruka/oko

Barvy
Rozměry desky: 30c30 cm

Od 3 let
CENA: 990,-

1907007 
Hmatový set pro dvě děti

Rozvoj jemné motoriky, procvičování
pozornostu, sppjování, třídění a vizuální paměť.

16 předloh, 2 plastové tabulky se 4 různými
tvary, 32 plastových se 4 různými tvary - 4

různé struktury, látkový vak, učitelská brožura
Od 3 let

CENA: 950,-

2230030 
Balanční postavičky

Buddy Builders

Jemná a balanční motorika
různé pozice panáčků pro možnost

staveb na víc způsobů
ˇUčení barev, třídění, první počty

Velikost panáčků: 7,5 cm
V sadě je 32 kusů

Od 3 let
CENA: 672,-

 

2105042
Dřevěná balanční hra

židličky

Balanční hra zaměřená na motoriku,
soustředění, ale i taktiku a logické myšlení

Může hrát i jednotlivec 
Vyrobeno ze dřeva.

Velikost židliček: 3,5cm.
 Od 3 let

CENA: 376,-
 

NOVÉ
V nabídce

od
podzimu

2021

NOVÉ
Od dubna

NOVÉ



2117004
Velké sensorické dřevěné

oblázky

2105052
Dřevěná stavebnice - dřevěné geometrické

bloky v duhových barvách Goki
 

Barvy, geometrické tvary, fantazie, jemná a balanční
motorika - dřevěné 

38 dílů, od 3 let
Rozměry boxu: 34x26 cm

CENA: 1.790,-

2105049
Dřevěné stavební kostky - 4 roční období

 
Barvy, geometrické tvary, fantazie, jemná a balanční

motorika - dřevěné bloky
25 dílů, box velikosti: 33x33 cm

Od 3 let
CENA: 1.890,-

2105055
Přírodní montessori dřevěná
ekologická stavebnice bloky

Goki

Přírodní stavebnice ošetřena olejem 
z vlašských ořechů

Koordinace pohybů, jemná a balanční
motorika, rozvoj fantazie

75 kusů
Průměr dílku: 4,2x4,2 cm

Od 2 let
CENA: 1.290,-

,-

 
Bukové dřevo. Hmatová a jemná motorika.

Balanční motorika. Tipy: Poznávání
struktury a její popis, hmatový chodníček,

stavba balanční věže...
Největší kámen: 19,5x10 cm, nejmenší:

13x6,5 cm
Od 2 let

CENA setu: 2.790,-

2105050
Hmatová hra Hmatej a najdi

Goki

Hmatová a jemná motorika, barvy.
Několik variant hry

Velikost jednotlivých dílků: 4 cm.
Od 3 let

CENA: 990,-

2105054
Ekologická dřevěná

stavebnice 

Tyčková stavebnice alá Kapla. nebarvené
dřevo. 200 dílků.

Rozměry jednotlivých tyček: 10x2 cm,
5,25x2 a 2x2 cm Dřěvěné

Od 3 let
CENA: 1.190,-

V nabídce
od

podzimu
2021

V nabídce
od

podzimu
2021

V nabídce
od

podzimu
2021

V nabídce
od

podzimu
2021

V nabídce
od

podzimu
2021



1806016 
Zapínací panenky 
Chiara a Massimo

2105029
Motorická deska s bludišti

 
Cvičení jemné a balanční motoriky

2 kuličky
Dřevěné

Rozměry:  27,8x12,8 cm
Od 3 let

CENA: 290,-

1910020
Šrouby a matky

 
Barvy, jemná motorika díky šroubování, poznávání tvarů

Velikost šroubu: 7,5 cm
Matky průměr: 3,5 cm

Od 18 měsíců
CENA: 690,-

1905004
Navlékni si housenku

Společenská hra na rozvoj jemné
motoriky a učení barev

Dřevěné dílky a tkaničky
4 housenky

57 dílků
Průměr dílku housenky - 3 cm

Od 3 let
CENA: 550,-

Různé typy zapínání na měkkých
panenkách pro holku nebo kluka. Nově

možnost objednávat i zvlášť
Massimo - 1906014 (399,-)

Chiara - 1906013 (399,-)
Velikost: 30x9x37 cm

Od 2 let
CENA setu: 750,-

14077
Číselná balanční věž

Barevná dřevěná jenga s čísly a hrací
kostkou

Cvičení balanční motoriky trpělivosti,
barviček a čísel

Velikost jednotlivých tyček: 10x0,5x20
cm.

Od 3 let
CENA: 390,-

2105057
Kuličková dráha HRAD

Klasická balanční věž v kulaté a pestré
variantě. 

Trénink balanční motoriky a trpělivosti
48 dílů

Dřěvěné
Od 4 let

CENA: 420,-

Nové



1817019
Navlékání gumiček

Geoboards

Pro 4 děti
Trénování jemné motoriky, poznávání

tvarů a barev
4x deska velikosti 20x20 cm

20 vzorových karet
96 barevných gumiček

Od 3 let
CENA: 890,-

1817017
Magna tablet

Kuličková magnetická tabulka.  
Cvičení jemné motoriky a úchopu tužky

Rozměry: 30x25x2,5 cm
Součástí předlohy

Od 3 let
CENA: 726,-

1817018
Magna tablet Deluxe

Kuličková magnetická tabulka v dřevěném
rámu pro větší odolnost

Cvičení jemné motoriky a úchopu tužky
Rozměry: 36x27,5x2,5 cm

Součástí předlohy
Od 3 let

CENA: 1.150,-

52311 
Dřevěné provlékání

Rodina

Několik typů různých rodin
Figurky stojí i samostatně
Montessori metodologie

24 dřevěných figurek velikosti 11-12 cm
6 barevných tkaniček

Od 3 let
CENA: 899,-

52312
Dřevěné provlékání

Povolání

Figurky na téma povolání a co k nim patří.
Montessori metodologie

Hasič, lékař, policista, kosmonaut a rybář
24 dřevěných figurek velikosti 11-12 cm

8 tkaniček
Od 3 let

CENA: 899,-

17074
Provlékací písmena

Jemná motorika s písmeny
Obsahuje 288 velkých tiskacích písmen

Základní barvy
Velikost: 2 cm

Od 3 let
CENA: 699,-

17099
Provlékací čísla

Jemná motorika s čísly a matematickými
symboly

Obsahuje 264 čísel
Velikost 2 cm

Od 3 let
CENA: 699,-

17075
Navlékací jehly

Bezpečné plastové jehly.
32 jehel v balení
Velikost: 7 cm

Od 3 let
CENA: 199,-



2117002
Dřevěná skládací zvířátka

 
Spojování pomocí "cvočků"

5 zvířátek  - nosorožec, krokodýl, žirafa, lev a slon
Celkem 33 bloků

5 obustranných karet s návody k postavení
Od 3 let

CENA: 2190,-

 
 

2117006
Stavebnice Interlox - listy

 
Obsahuje 96 kusů v plastovém boxu

10 oboustranných kartiček s předlohami
Velikost jednoho dílu (listu) - 4x6 cm

Od 2 let
CENA: 650,-

 

Od 3 let
36 dřevěných bloků

4 velké kuličky
10 oboustranných karet s inspirativními 

předlohami
CENA: 2790,-

2117001
Obří dřevěná

kuličková dráha



2230004
Kreativní samodržící kuličková dráha

 
Přilne na jakýkoliv hladký povrch

13 velkých tvarů
Není potřeba žádné lepidlo, přilne znovu a znovu

Obsahuje navíc 2 kuličky
a set s aktivitami a tipy

Od 5 let
CENA: 653,-

 
 

2030012
Gears! Gears! Gears! Super Building Set

 
Stavebnice, kterou lze pomocí kliček roztočit

150 dílů ve velkém boxu
Dílky větší i do malých rukou

Od 3 let
CENA: 1590,-

 

2130034
Gears! Gears! Gears! s opičkami

 
Může sloužit jako doplněk k základnímu boxu Gears!

stavebnice nebo samostatně
Navíc stromečky, opičky, květiny

100 kusů
Od 3 let

CENA: 1690,-

2130035
Gears! Gears! Gears! s květinami

 
Může sloužit jako doplněk k základnímu boxu nebo

samostatně
Navíc květiny, motýlci, broučci

116 kusů
Od 3 let

CENA: 1590,-

 

NOVÉ



2210007
Stavebnice BioBUDDi - edukativní set se

zvířátky 
 

Ekologická stavebnice, 100% recyklovatelné, nevyráběno z
ropy, ale rostlinného původu. Vyrobeno v Evropě.

Velký box pro 4-8 dětí,  240 dílků a 4 podkladové destičky,
18 vzdělávacích kartiček, od 1,5 roku

CENA: 3.719,-

2210008
Stavebnice BioBUDDi - edukativní set s

dopravními prostředky
 

Ekologická stavebnice, 100% recyklovatelné, nevyráběno z
ropy, ale rostlinného původu. Vyrobeno v Evropě. Velký box

pro 4-8 dětí, 247 dílků, 3 podkladové destičky a 16
vzdělávacích kartiček, od 1,5 roku

CENA: 3.719,-
 
 

2210009
Vzdělávací kostičky BioBUDDi se zvířátky 

 
Vzdělávací kostičky lze kombinovat i s jinými druhy, obsahuje
učící materiál v brožurce, obsahuje 42 dílků a 1 podkladovou

destičku.
Od 1,5 roku
CENA: 766,-

 

2210010
Vzdělávací kostičky BioBUDDi s čísly 

 
Vzdělávací kostičky lze kombinovat i s jinými druhy, obsahuje
učící materiál v brožurce, obsahuje 42 dílků a 1 podkladovou

destičku.
Od 1,5 roku
CENA: 766,-

 

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ NOVÉ



2210014
Vzdělávací box BioBUDDi Pixel s

dopravními prostředky
 

Obsahuje 2020 dílků
6 podkladových destiček

Od 4 let
CENA: 2.830,-

 

2210012
Vzdělávací Mega setBioBUDDi Pixel - 9000

dílků

2210013
Vzdělávací box BioBUDDi Pixel se zvířátky

 
Vypadají jako korálky nebo nažehlovací korálky, ale jsou to

dílky, které jsou dost podobné lego kostičkám. Pomocí
podkladových destiček a předloh můžete skládat 2D nebo 3D

obrázky. Pro 2-6 dětí. Obsahuje 2288 dílků, 
6x podkladových destiček

Od 4 let
 

CENA: 2.830,-

 
 

Vypadají jako korálky nebo nažehlovací korálky, ale jsou to dílky,
které jsou dost podobné lego kostičkám. Pomocí podkladových

destiček a předloh můžete skládat 2D nebo 3D obrázky. Pro 4-8
dětí. Obsahuje 9000 dílků, 

12x 2D vzorových kartiček, 12x 3D vzorových kartiček, 4x
"odstraňovače" pro snadnější odnímání dílků z desek, 16x
podkladových destiček, 16x konektorů na držení destiček

Od 4 let
 

CENA: 4.990,-

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ



17080
Brčková stavebnice Straws and Conectors

230
 

Barevná brčka a konektory
Velmi pevný materiál na stavbu velkých staveb

130 brček délky 20 cm a 100 konektorů
Od 4 let

CENA: 720,-

17081
Brčková stavebnice Straws and Conectors

400
 

Větší varianta oblíbené stavebnice
Obsahuje: 232 brček a 168 konektorů

Od 4 let
CENA: 1.250,-

17082
Straws and Conectors 705

 
Největší varianta brčkové stavebnice

Obsahuje: 390 brček a 315 konektorů
Od 4 let

CENA: 1.990,-

1811007
Straws and Conectors NEON

 
Brčková stavebnice v neonových barvách

Obsahuje: 300 brček a konektorů
Od 3 let

CENA: 1.050,-

HIT HIT

HITHIT



1910034
Velký oblázkový set pro MŠ

 
Příjemné duhové oblázky do ruky na rozvoj hmatové

motoriky
Slouží i k relaxaci

252 oblázků v boxu, 47 předloh
Od 3 let

CENA: 3.990,-

1910021
Set aktivit s duhovými oblázky

 
Základní sada oblázků

48 oblázků ve 4 velikostech a 6 barvách
12 oboustranných úkolových karet

Od 3 let
CENA: 950,-

2110025
Průsvitné oblázky Rainbow Pebbles

 
Obsahuje 36 kamenů v plastovém boxu

3 tvary v 6 barvách
Od 3 let

CENA: 720,-

2110026
Oblázky Rainbow Pebbles v pastelových

barvách
 

Obsahuje 36 kamenů v plastovém boxu
3 tvary v 6 pastelových barvách

Od 3 let
CENA: 720,-

HIT HIT



2015001
Stavebnice s přísavkami

 
Stavebnice geometrických tvarů s přísavkami, díky kterým

jde stavět zajímavé stavby. Vhodná i pro malé děti.
Obsahuje 42 kusů. 

Od 3 let
 

CENA: 1.190,-

Obří stavebnice s květinami
 

Stavebnice, která je vhodná i na zahradu. Velké tvary na
stavbu obřích staveb. Průměr jednoho dílku: 24 cm. 2 různé

velikosti. 20 kusů nebo 40 kusů
1815002 (20 kusů) - 2.990,-
1815001 (40 kusů) - 4.690,-

 

1917004
Powerclix

 
Magnetická stavebnice v přírodních barvách. Stvaby ve 3D
nebo 2D. Obsahuje 74 magnetických dílků a oboustranné

předlohové karty
Od 4 let

CENA: 2.990,-



PODPORUJEME
ČESKÉ VÝROBCE
Protože chceme...
Ekologičtější, dostupnější, tradiční



2232002
Průlezka s bezpečnostní pojistkou a oboustranné

prkno
Multifunkční hřiště složené z prolézačky Piklerové trojúhelníku a

oboustranného prkna - z jedné strany skluzavka, z jedné strany lezecká
stěna. Rozměr trojúhelníkové prolézačky: 86 x 82 x 65 cm. Rozměr
oboustranného prkna: 99 x 38 cm (délka x šířka). Materiál: březová

překližka, masivní bukové dřevo. Nosnost: 80 kg.
Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3.

Vhodné pro děti od 3 let
CENA: 4.990,-

2232019
Indiánské TEEPEE v bílé barvě

Vyrobeno ze 100%ní bavlny s vysokou gramáží (240g).
Vhodné na zahradu i dovnitř. Možno kreativně dotvořit

společně s dětmi. Prostorný vchod, Okénko se závěsem.
Uvnitř 2 kapsičky na poklady a hračky.

Rozměry: 145 x 120 x 120 cm (výška x šířka x hloubka).
Průměr tyče: 23 mm, Od 1 roku

CENA: 1.790,-

Vychází z principu Montessori a principů pediatričky Emmy Piklerové. Prkno 
z jedné strany hladké na skluzavku, z druhé strany žebřík. Všestranné. Lze

koubinovat s houpačkou nebo s bazénkem s balónky. Rozměry: Trojúhelník cca
72 × 82,5 x 75 cm (výška x hloubka x šířka); průměr příček 28 mm, rozměr

bočnice 82,5 x 10 x 1,8 cm; prkno/skluzavka 150 x 34,5 cm.
Hmotnost: 8 kg. Materiál: Březová překližka, 2,8 cm tlusté tyče. 
Nosnost žebříku: 80 kg. Nosnost oboustranného prkna: 80 kg.

Od 1 roku
 

CENA: 6.290,-
 

2232001

Montessori

Piklerové

trojúhelník a

prkno SET



Montessori houpačka velká
 

Houpačka pro děti rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou
orientaci, koordinaci očí a rukou a je vhodná pro děti již od 1 roku.
Tato velká houpačka má navíc všestranné využití, nabízí zábavné

a pohodlné pohoupání, ale může být i prolézačkou, skrýší,
skluzavkou nebo sedačkou. 2 velikosti:

100 cm - 2232004 / 3.990,-
120 cm - 2232005 / 5.290,-

 

2232003
Montessori houpačka duhová 5v1

 
Na houpačce se děti příjemnou pohoupou, skvěle poslouží jako

prolézačka, skluzavka, skrýš, most, stolička nebo prodejní pultík při hře
na obchod. Přirozeným způsobem rozvíjí motorické schopnosti,

prostorovou orientaci, koordinaci očí a rukou a je vhodná pro děti již od
1 roku. Rozměry: 74 x 34 x 40 cm. Materiál: Březová překližka, masivní

bukové dřevo.Nosnost: 110 kg.
Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3

CENA: 2.990,-
 

CENA: 850,-

Interaktivní dřevěný domeček je hračkou i výukovou pomůckou využívající Montessori
principů. Domeček s nápaditě uspořádanými prvky, se kterými se děti mohou setkat v

běžném životě, přispívá přirozenou formou k rozvoji motorických dovedností,
kreativity, dětské fantazie, učí děti logickému myšlení, manuální zručnosti a mnohdy i

trpělivosti.
 

28 hracích a výukových prvků + na střeše vyfrézovaný měsíček a hvězdičky - když
dáte lampičku do domečku, promítnete si na strop noční oblohu.

 
Rozměry: 46 x 35 x 30 cm (výška x šířka x hloubka).

Materiál: masivní dřevo, překližka, kov, plast.
Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3.

Domeček je vhodný pro děti od 3 let.
CENA: 4.620,-

 

2232010

Domeček s

aktivitami Wooden

Busy Cube

https://www.elisdesign.cz/vyhledavani/?string=skluzavka
https://www.elisdesign.cz/prolezacky--hraci-sestavy/
https://www.elisdesign.cz/mise-montessori/


Učící věž malá a velká
Krásná menší rostoucí učící věž v jedinečném designu, s otvory ve

tvaru bublinek, potěší každého malého pomocníka v kuchyni. Pevný a
stabilní kuchyňský pomocník je vyrobený z kvalitní, dohladka

opracované překližky a díky výškově nastavitelné plošině se snadno
přizpůsobí každému zvídavému dítku. Umožní dětem povyrůst a
pomáhat mamince nebo tatínkovi v kuchyni nebo dílně. Učící věž

(Kitchen helper) je lehká a snadno přenosná.
2 velikosti:

75 cm - 2232017 - 2.490,-
85 cm - 2232018 - 2.990,-

 

2232012
Activity Board Montessori kostka malá

Kostka je hračka, se kterou se vaše děti nebudou nudit. Děti se při
hře učí logickému myšlení, rozvíjejí své motorické dovednosti,

kreativitu, zapojují fantazii, zkoumají a objevují jako s podobnými
hračkami využívajícími principů Montessori. 

Rozměry: 11 x 11 x 11 cm.
Certifikace CE pro děti od 1 roku.

 
CENA: 1.790,-

Interaktivní hračky typu activity board jsou nyní stále populárnější. Dle
pedagogického směru montessori vedou děti k učení se skrze jejich

přirozenou chuť objevovat a hrát si. Náš Activity board v podobě skládacího
domečku, v krásném designu s pastelovými prvky, posouvá tuto výukovou

hračku na další úroveň.
 

Spoustu aktivit, navíc vkládačka a tabule. Jde zkoumat i zevnitř, pro děti
bude zároveň sloužit i jako skrýš. 

Velikost produktu: 60 x 40 x 40 cm. Od 2 let
 

CENA: 6.389,-

2232011

Activity Board -

Domeček velký 

v pastelových

barvách

https://www.elisdesign.cz/ucici-veze/
https://www.elisdesign.cz/hracky/


2232013
Dřevěný ponk s nářadím

Malá domácí dílna v podobě dřevěného ponku s nářadím je snem
každého malého kutila. Dětský pracovní stůl s vybavením, s jehož pomocí
vzniknou opravdové kutilské skvosty, potěší manuálně zručné holčičky i

kluky. Tato edukativní hračka podporuje dětskou fantazii a kreativitu,
zdokonaluje motorické dovednosti i koordinaci rukou a očí, trénuje
trpělivost i soustředění.  Rozměry: 84 x 74 x 30 cm (výška x šířka x

hloubka). Materiál: překližka (lipové dřevo), masivní dřevo.
Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3. Od 3 let.

CENA: 2.750,-

2232014
Dřevěný box s nářadím

Praktický dřevěný kufřík s nářadím je originální edukativní hračkou pro
malé kutily. Dřevěnou bedýnku s poutkem děti snadno přenesou na

místo nutné opravy a s příslušenstvím v podobě dřevěného nářadí se
mohou pustit do práce. Opravit kapající kohoutek, utáhnout šroubek,
to vše bude hračka a ještě si při tom užijete spoustu zábavy. Balení

obsahuje: dřevěný kufřík, 9 ks nářadí, šroubky, podložky. Rozměry: 30
x 20 x 8 cm (výška x šířka x hloubka). Materiál: masivní dřevo.

Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3. Od 3 let.
CENA: 990,-

 

CENA: 3.499,-

2232015
Dřevěná velká kuchyňka s příslušenstvím

Prostorná a moderní dřevěná kuchyňka je tou pravou edukativní hračkou
pro malé kuchařky a kuchaře. V elegantní kuchyňce vybavené

nejdůležitějšími spotřebiči (klasickou i mikrovlnnou troubou, sporákem,
hodinami), dřezem na umývání nádobí, nádobím i kořením

se může zrodit opravdový šéfkuchař. 
Materiál: MDF, masivní dřevo

Rozměry: 68 x 26 x 80 cm (š x h x v)

 

2232016
Třípatrový domeček pro panenky s terasou 

a s nábytkem
Z krásného a moderního domečku pro panenky bude nadšená každá
holčička. V třípatrové vilce se 4 pokoji a terasou může ubytovat své

oblíbené panenky i plyšáky a ke hře přizvat své kamarádky. Součástí
luxusní třípatrové rezidence je příslušenství v podobě nábytku pro

panenky. Rozměry: 77 x 62 x 27 cm (výška x šířka x hloubka). Výška
přízemí a 1. patra: 23 cm. Výška 2. patra: 23,5 cm. Materiál: MDF,

masivní dřevo. Certifikáty: CE, 2009/48/ES, EN 71-1, EN 71-2 a EN
71-3. Od 3 let.
CENA: 3.499,-

NOVÉ

NOVÉNOVÉ

NOVÉ

https://www.elisdesign.cz/vyhledavani/?string=ponk
https://www.elisdesign.cz/drevene-hracky-a-kostky/
https://www.elisdesign.cz/vyhledavani/?string=dome%C4%8Dek


17300
Dřevěná stavebnice Walachia Vario 72

 
Česká stavebnice

72 kusů na stavbu minimálně 8 různých staveb
kulatiny o průměru: 15 mm, délka 28 mm až 250 mm

Od 4 let
CENA: 1.101,-

16098
Dřevěná stavebnice Walachia Vario XL 184

 
184 dílů ke stavbě desítek různých staveb

Od 4 let
CENA: 1.982,-

Cena: 4.230,-

Obsahuje 450 dílů
Uloženo ve velkém dřevěném boxu

Vyrobeno z bukového dřeva
Od 4 let

17039
Dřevěná

stavebnice
Walachia Vario

box pro MŠ



2233003
Kouzelný míček

CENA: 2.425,-

2233006
SEVA KLASIK největší box pro mateřské

školy
 

tavebnice Seva Klasik Největší obsahuje 1164 dílků. Balení je
výhodné nejen pro školky a díky praktickému balení bude

uklid také hračkou... Z dílků si můžete poskládat autíčka, loď,
jeřáb, nábytek

Od 4 let

2233002
Stavebnice Disco box pro mateřské školy

 
Kroužková stavebnice Disco 96 box obsahuje 96 dílků ve 4
barvách. Je vhodná již pro nejmenší děti od 1 roku. Pomáhá

jim procvičovat cit v prstíkách a poznávat základní barvy.
CENA: 990,-

2233001
Retro magická tabulka 

GRAFO

RETRO Výtvarná pomůcka, hra a vynikající
nástroj k nácviku koordinace pohybů. Otáčením

pravého knoflíku kreslíme čáry svislé, levým
vodorovné. Otáčením oběma knoflíky současně
můžeme vést kreslící hrot kterýmkoli směrem..

 Od 4 let, Rozměry: 17x22 cm
CENA: 1.490,-

Skvělá hračka pro dechová cvičení. Můžete
spolu soutěžit, kdo z Vás udrží míček nejdéle
ve vzduchu. Nejen k rozšiřování kapacity plic,

ale i jako pomůcka na logopedii. 
Od 3 let, rozměry: 22x4 cm

CENA: 139,-

2233007
Včela zdobí úl

Stavebnice Včela zdobí úl obsahuje 60 dílků
v 6 barvách (žlutá, červená, zelená, modrá,

bílá a černá) pro stavbu různých obrazců dle
přiloženého návodu nebo své fantazie

Od 3 let
CENA: 590,-

2233005
Stavebnice BLOK 

z melásky

Blok z melásky je první česká stavebnice
vyrobená z materiálu, který je šetrný k

přírodě. Umělá hmota není vyrobená z ropy,
ale z BIO materiálu. 36 kusů.

Od 1 roku
CENA: 670,-

 

NOVÉ NOVÉ

NOVÉNOVÉ

NOVÉ
NOVÉ



1926002
PIX-IT BIG

Česká mozaika vyrobena z
hygienického silikonu

Varianta pro menší děti. 1 velká ohebná
deska - 35x25 cm, 90 velkých pix-it

dílků - 3,5x2,7 cm, 24 úkolů a
inspirativních obrázků

Od 3 let
CENA: 990,-

1926008
PIX-IT STARTER

Vhodné i na cesty.
180 barevných dílků. Velikost dílku:

1,6x1,6 cm. 1 zelená hrací deska: 30x21
cm. Pracovní sešit

Od 3 let
CENA: 1.390,-

16108
PIX-IT PREMIUM

Varianta pro 2 děti
360 barevnýc dílků

2 desky ve formátu A4 (zelená a
transparentní)

18 pracovních úkolů a inspirací
Od 3 let

CENA: 2.280,-

2026003
PIX-IT PUZZLE

Silikonové dílky pix-it ve variantě
"tetris" puzzlí. 32 dílků

27 úkolů a předloh
Kompatibilní se základními deskami

PIX-IT
Od 3 let

CENA: 420,-

2026002
PIX-IT BOX

EDUCATIONAL

Edukativní box pro 6 dětí
6x hrací deska PIX-IT, 2x balení PIX-IT

dílků po 180 kusech, 2x PIX-IT dílky
Rainbow po 180 kusech, 2x PIX-IT

Puzzle, 2x sešit s úkoly
Od 3 let

CENA: 6490,-

PIX-IT BOXY PRO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Varianty pro 6 nebo 8 dětí:
2026001 - pro 6 dětí - 1080 dílků, 6x

hrací deska a 6x sešit
CENA: 5990,-

 
16109 - pro 8 dětí - 1440 dílků, 8

hracích desek, 4x18 úkolů 
CENA: 6990,-

1926003
Dílky PIX-IT

Rainbow

Doplňující dílky k PIX-IT v pastelových
barvách s potiskem - písmena,

znaménka, smajlíci...
V bavlněném pytlíčku

180 dílků
CENA: 590,-

1926007
Náhradní dílky

PIX-IT

Sada doplňkových dílků PIX-IT
180 kusů po 6 barvách

Z potravinářského silikonu
Od 3 let

CENA: 490,-



MATEMATIKA
LOGIKA
Vzdělávací a edukační pomůcky,
seznámení s čísly, počítání, zlomky,
geometrické tvary, váhy, hodiny,
třídění...



2007003
Didaktická pomůcky s vláčky - Na správném

místě
Učitelská brožura, 12 oboustranných úkolových karet, 6 (1

lokomotiva) magnetických dřevěných vláčků
5 zvířátek (žába, liška, sova, mýval a veverka)

Od 4 let
CENA: 1.190,-

2007006
Puzzle se skřítky

učitelská brožura
12 oboustranných úkolových karet

 2 stejné puzzle se stejným obsahem - součástí je 10 dílů a
deska

Od 4 let
CENA: 1.120,-

 

2007004
Didaktická pomůcka Aquarium

Každá ryba má své místo
Pro 2 děti

Učitelská brožura, 12 oboustranných úkolových karet, 2
stejné puzzle - 12 dílků puzzle 3 různých tvarů "tetris", 2

desky
Od 4 let

CENA: 1.190,-
 

2230029
Skládací hra Tvorba bludišť

Až pro 4 hráče. Stavba vlastních kuličkových bludišť.
Obsahuje základní velkou desku, 17 různých dílů na tvorbu
bludišť, 4 kuličky, 27 obroustranných předlohových karet.

Velikost desky: 27 cm v průměru
Od 5 let

CENA: 1.030,-

NOVÉ



CENA: 990,-

1907011
Moje první kódování

Pro 2 děti.
24 oboustranných úkolových pásků (31x4,2 cm a 21x4,2 cm). 2

plastové tabulky se špunty (31,5x21,6 cm). 6 oboustranných
hracích karet (31x21 cm). 12 plastových dílků s obrázky ve dvou

barvách (3,2x3,2 cm). 14 plastových dílků ve dvou barvách
učitelská brožura

Od 3 let
CENA: 1.190,-

 
 
 

 

2030016
Robotická myš Colby a set aktivit

Od 4 let
1 robotická myš Colby 10 cm

30 oboustranných příkazových karet
10 oboustranných karet s aktivitami

16 kusů plastové mřížky (na sestavení dráhy)
1 sýr (cíl)

CENA: 2.190,-

1907005
Číselná mozaika pro 2 děti

6 oboustranných vzorových karet (podklad do destiček)
2 průhledné destičky (do nich se vloží vzorová karta)

Ve spodní části karty jsou barevné kódy (čísla, prsty, kostka)
180 plastových tvarů (trojúhelníky a kolečka - průměr 3,3 cm)

1 karta se správným řešením obrázků, od 4 let
CENA: 1.150,-

 
 

2130030
Počítací ovečky Snap-n-Learn™

 
Trénování jemné motoriky, rozlišování barviček a čísel od 1-

10
10 oveček se sundavací vlnou

Velikost: 9 cm
Od 18 měsíců
CENA: 690,-

 
 



Počítáme se sovičkami
Didaktické "počitadlo". Plastový držáček délky 33,5 cm. 

25 soviček. 10 oboustranných úkolových hartiček
Od 3 let

Základní varianta a varianta pro mateřské školy:
2130032 (základní set) - 820,-
2130033 (239 kusů) - 2.990,-

 
 

2030015
Pizza zlomky

Magnetická pomůcka na učení zlomků díky pomocí 
oblíbeného jídla

Průměr celé pizzy: 20 cObsahuje 24 dílků
Dokáže prezentovat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 a 1/8

Od 6 let
CENA: 590,-

 
 
 
 

2130052
Matematický set aktivit s bloky

Počítání od 1 do 10. 30 různých aktivit. Velmi zábavná forma
hry. Obsahuje 251 dílků - 100 číselných bloků, 59 obličejových
šablon, 54 samolepek, 11 číslovek, 11 charakterových kartiček,
15 oboustranných popisovacích a stíratelných kartiček, stojánek

na 0. Od 6 let
CENA: 790,-

 
 
 

2230028
Balanční hra Mental Blox pro menší děti

Koordinace rukaXoko, balanční a jemná motorika, barvy,
rozvoj kritického myšlení. Obsahuje: Stojánek na jednotlivé
dílky, 4 barevné kostky, 4 barevné tvary (srdce, křížek, kruh,
pentagon). Všechny tvary mají prázdné dno, aby bylo možné

doplnit u náročnějších úkolů. 28 kartiček s úkoly.
Od 4 let

CENA: 890,-
 

NOVÉ



2130027
Set průhledných geometrických tvarů

 
14 kusů v setu

Otevíratelné - je možné ja naplnit tekutinou nebo pískem a
snadno vymýt

Velikost od 3-6 cm
Od 8 let

CENA: 650,-

 
CENA:

2130014
Set geometrických tvaů a plášťů

 
16 dílů v setu

Každý tvar vyndavací a rozložitelný plášť
Velikosti cca 8 cm

Od 8 let
CENA: 1090,-

2130037
Zkoumáme geometrické tvary

 
Set aktivit s geometrickými tvary ve 2D i 3D 

Obsahuje: 30 tyček - malé (10 ks), střední (12 ks) a velké
(9ks), 12 zahnutých tyček, 6 červených konektorů, 10

oranžových konektorů, návod a set aktivit
Od 5 let

CENA: 590,-

2130036
Balanční hra Mental Blox®

 
Děti mohou hrát samostatně

Skládání podle předloh a zadaných úkolů
40 úkolových karet, 15 velkých tvarů

Od 5 let
CENA: 890,-



2130007
Balanční váhy

Obsahuje váhy a plnící misky. Rozměry vah: 45x15x25 cm
Misky průměr: 14.5 cm

Obsahuje set aktivit. K dispozici varianta velkého setu pro
školky. Od 3 let

2130007 - CENA: 790,-
2130008 - CENA: 2.890,- (4 váhy a 8 misek) 

 
 
 

2230032
Hra na rozvoj logiky a kritického myšlení

iTrax
Strategická hra pro děti ve třídě i na doma. Hráč se podívá na
kartu a musí vytvořit stejnou "cestu" z herních dílků. Kdo má
správně vyhrává. Na vytrvalost, paměť, strategické myšlení...
Pro 2-4 hráče. Obsahuje: 44 herních dílků, 25 oboustrannách

karet - rozměry: 10x10 cm. Od 6 let.
CENA: 720,-

2201025
Montessori dřevěné hodiny "Postav čas"

Pomůcka k učení hodin - vnímání času, chronologická
struktura a rozvoj logického uvažování. Obsahuje: Velká

dřevěná sada - ve třech různých úrovních (průměr: 22,4 cm),
4 dřevěné dílky po 15 minutách, 12 po 5 minutách, 2 po 30

minutách, 2 dřevěné nasazovací ručičky.
CENA: 620,-

Velké přesýpací hodiny
Pozorování plynutí času pomocí přesýpání barevného písku. 

4 varianty nebo velký set pro mateřské školy. 1 minuta
(modré), 2 minuty(zelené), 5 minut (oranžové), 10 minut

(fialové). Rozměry: 18x8 cm
1 minuta 2130002, 2 minuty 2130003, 5 minut 2130004, 
10 minut 2130005 nebo set (všechny 4 varianty) 2130006 

Velikost: 12 cm
CENA 1 kus: 550,-
CENA set: 1.890,-

NOVÉ

NOVÉ



HIT
Set náhradních
postaviček - 2

velikosti

 

2130024
Set figurek - Broučci ze zahrady

 
72 kusů v platovém boxu

Počítání, třídění, poznávání broučků - 6 druhů: housenka,
včela, šnek, pavouk, vážka, cvrček

Velikost: 3 cm
Od 3 let

Cena: 750,-

2130017
Velký farmářský třídící set Ovoce a zelenina

 
Poznávání ovoce a zeleniny v reálných velikostech, třídení

podle barev, druhu
4 koše o průměru 14 cm a výšky 10 cm

25 druhů ovoce a zeleniny
Od 18 měsíců
CENA: 1.550,-

 
 

2030010
Třídící set Domečky

a sousedé

 
Absolutní bestseller roku 2020

Obsahuje: 6 domečků a 36 postaviček
(máma, táta, děti, miminka, domácí

mazlíčci)
Velikost postaviček: 6 cm

CENA: 690,-

Set figurek. Doplněk k Třídícímu
setu Domečky a sousedé nebo i
samostatně (maminka, tatínek,

dětí, miminka a domácí mazlíčci).
24 kusů: 2130026  CENA: 320,-
72 kusů: 2130023 CENA: 750,-

Set figurek dinosaurů
Doplněk k Třídícímu setu Domečky a
sousedé nebo i samostatně. Třídění,
počítání. 12 kusů od každého druhu.

Velikost: 3 cm
72 kusů

CENA: 750,-

2130040
Kartičky s aktivitami
k postavičkám nebo

třídícímu setu

Set kartiček k různým aktivitám s figurkami
nebo třídícím setem

Třídení, základy aritmetiky, velikosti... atd.
21 oboustrannýc kartiček velikosti 11x29

cm
Srovnáno podle obtížnosti od 1 do 20.

CENA: 460,-
 

HIT

NOVÉ

2230006
Set figurek
Dinosauři



2230019
Set třídících dopravních prostředků

 
Doplněk k třídídímu setu nebo samostatně. 6 různých
druhů: vozík, kolo, skateboard, tříkolka, koloběžka a

scooter. Obsahuje 72 kusů - 12 kusů od každé varianty.
Od 3 let

CENA: 750,-
 
 
 
 

2230020
Velký třídící set pro mateřské školy

 
Velký set na třídění. Obsahuje 643 různých tvarů - céčka,

kuličky, dopravní prostředky, ovoce a zeleninu, geometrické
tvary... třídící podnos, třídící misky a brožurky s navrhovanými

aktivitami
CENA: 2.270,-

2230027
Velký hrací set s jídlem pro mateřské školy

 
Velký hrací set s různými druhy jídla na samostatnou hru
nebo jako doplněk do kuchyňky nebo obchodu. Robustní,

pogumované, vhodné i pro batolata. Detailně propracováno.
Baleno ve velkém boxu s praktickými 30x30 cm. 100 různýh

druhů jídla, včetně ovoce a zeleniny.  
CENA: 3.990,-

2230026
Hrací set - Čerstvý ovocný salát

 
Hrací set na vaření do kuchyňky nebo k samostatné hře.

Obsahuje: 3 druhy bobulí, 3 jahody, 3 plátky kiwi, 3 plátky
pomeranče, 2 ananasové kroužky, 2 misky, servírovací lžíce,

míchací miska ve tvaru melounu (20 cm na délku)
CENA: 980,-

 

NOVÉ

NOVÉNOVÉ

NOVÉ



VĚDA
Věda není žádná věda... zeměpis,
biologie, lidské tělo, dalekohledy,
mikroskopy, rentgenové snímky



2030005
Nafukovací globus

 
Rovnoběžky, rovník, popisky států, hlavních a velkých měst,

významné řeky a názvy moří a oceánů
Obsahuje základní set k opravám

Průměr 27 cm
Od 6 let

CENA: 290,-

 

2030018
Velký nafukovací globus průhledný

 
Velký průhledný globus k pohybovým aktivitám a

poznávacím hrám
Obsahuje základní set k opravám

Průměr: 68,5 cm
Od 5 let

CENA: 590,-

2130013
Model točící sluneční soustavy

 
Prezentace planet, které se otáčí kolem slunce

Slunce svítí pomocí LED světla
Planety se otáčí různými rychlostmi kopírující realitu

Pomocí krytky na slunce lze promítat i hvězdnou soustavu a
hlavní souhvězdí

Potřebuje 4AA baterie
Od 8 let

CENA: 1390,-

2130015
Nafukovací planety a země

 
Na ozdobu i k prezentaci sluneční soustavy

Obsahuje nožní pumpičku na nafouknutí, základní lepící set
na opravy 

Obsahuje 9 planet, slunce a měsíc
Slunce má průměr 58 cm, pluto a měsíc 13 cm

Od 5 let
CENA: 1590,-



Zvětšuje až 6x
Šňůrka na zavěšení na krk

Změkčené očnice
Rozměry: 14x12,5 cm

Od 3 let
CENA: 420,-

 

2030019
Odolný mikroskop GeoSafari® MicroPro™

 
 Otočný objektiv zvětšuje až 600x

Vestavěné světlo
Součástí je základní vybavení - sklíčka, pipety, pinzety,

zkumavka, skalpel (celkem 95 dílů setu)
Vyžaduje 2 AA baterie

Od 8 let
CENA: 1.690,-

 

2230013
Pozorovací observatoř

 
Pozorování přírody zblízka! Na broučky, rybičky, pulce nebo listy,

květinky, plody... Zvětšuje 2-3x. Pozorování je  možné přes okuláry
(zvětšení 3x) nebo skrze nádobku, kde jsou zasazené lupy se

zvětšením 2x. Zaklapávací víko se vzduchovými otvroy. Vodotěsná
nádobky. Praktická rukojeť. 19,5 x12,5x12,5 cm.

Od 8 let
CENA: 454,-

 

14048
Pozorovací lupa

3 barevná provedení
Velikost: 10 cm

Dřevěná
Od 3 let

CENA: 250,-

2205034
Muší oko - 2 kusy v sadě

Podívat se na svět okem mouchy,
to je něco! V této sadě najdete 2
kousky - s motivem policejního
autíčka a jarní louky. Velikost:

13,5x6,5 cm
CENA: 150,-

2030006
Vědecký dalekohled

2030007
Vědecký mikroskop

 
Místo pozorovacího sklíčka nádobka,

do které se dají vložit i větší předměty
Zvětšuje až 20x

Velikost: 20,5x10 cm
Od 3 let

CENA: 720,-

NOVÉ

NOVÉ



2130056
Doktorská sada od 2 let

Robustní nástroje v praktické tašce. Balení obsahuje: Vinylová
lékařská taška, Stetoskop, Stříkačka, Obvaz, Ear scope ( přístroj

na vyšetření uší), Teploměr
Taška měří 17 x 13cm.

Od 2 let
CENA: 990,-

2130057
Velká doktorská sada v kufříku Pretend &

Play®
Velká sada v praktickém plastovém kufříku. Obsahuje:

Stetoskop, Mobilní telefon, Kleště, 3 obvazy, Brýle, Jmenovka,
Skalpel, Teploměr, Pinzeta, Stříkačka, Manžeta pro krevní tlak,

Nůžky, Reflexní kladivo, Bedpan, stetoskop, Zubní zrcátko,
mobilní telefon vyžaduje 2 baterie AAA, nejsou součástí.

Kufřík měří 37 x 9 x 32cm.
Od 3 let

CENA: 1.490,-
 
 

NOVÉ

Modely lidského těla
- rozložitelné

Srdce (2130018, 790,-) - 21 dílů, stojánek, 13 cm po složení
Mozek (2130019, 790,-) - 31 dílů, stojánek, po složení 10 cm
Model těla (orgány, 2130020, 790,-) - 31 dílů. stojánek, po

složení 11,5 cm
Model lidské kostry (2130021, 790,-) - 41 dílů, stojánek, po

složení 23 cm
Od 8 let

Všechny modely v setu - 2130022, 2.790,-
 

2130025
Jak pumpuje srdce a dýchají plíce?

Model na prezentaci pumpování srdce a proudění vzduchu do
plic a ven

Jednoduché na používání pomocí pumpy
Označené komory, hlavní tepna, žíly a plíce

Rozměry: 24x22x10 cm
Průvodce s aktivitami

Od 8 let
CENA: 1490,-

 

NOVÉ



1911003
Plyšová panenka s orgány

 
Měkká panenka s vyndavacími orgány

Některé orgány zvukové - srdce, plíce a žaludek
Velikost: 46 cm

7 orgánů velikosti cca 9 cm
Od 3 let

CENA: 1990,-

1911002
Rentgenové snímky k plyšové panence

 
Doplněk k panence

Rentgenový snímek a snímek vnitřností
Rozměr: 25,5x40,5 cm

Od 3 let
CENA: 450,-

17036
Moje tělo v akci

Pohyblivé obrázky s procesy v těle
(srdce, plíce, jídlo...)

10 karet velikosti 22x28 (6 karet) a
11,8,5 cm (4 karty)

Od 4 let
CENA: 690,-

15035
Podívej se dovnitř -

orgány

Snímky magnetické rezonance
 Celá postava cca ve výšce 150 cm

18 částí
Od 4 let

CENA: 1.290,-

15034
Kostra - učíme se tělo

RTG

18 snímků jednotlivých částí těla
Po složení odpovídá velikosti

postavy cca 150 cm
Dají se přikládat k tělu

Od 4 let
CENA: 1.290,-

1911001
Rentgeny zlomenin

Rentgeny zlomenin
15 snímků

Vhodné i ke světelné kostce Light
Cube

Od 4 let
CENA: 990,-



1911004
Co je uvnitř zvířat?

Oboustranné fotografie zvířat a lidí - jedna
strana reál a z druhé strany kostra

Snímky prosvěcující - prosvítí se baterkou a
kostra se prolne do reálného obrázku

16 snímků (2 lidi)
Rozměry:  20x25 cm

Od 4 let
CENA: 990,-

1911005
Obrázky a rentgenové

snímky hmyzu

3 různé pohledy na hmyz - snímek z
výšky, zespodu a dovnitř

Obsahuje 36 oboustranných fotografií a
36 rentgenových snímků

Rozměry: 10x15 cm
Od 4 let

CENA: 720,-

2106001
Velký domeček

na hmyz

Na střeše háček na zavěšení
V každém patře jiné cestičky pro hmyz

Velikost hotelu: 32x11x40 cm
Od 3 let

CENA: 1.184,-

CENA: 3.690,- (původně 4.500,-)

2015005
Světelná LED kostka

 
K didaktickým aktivitám

Dálkové ovládání - mění barvu nebo bliká
Velmi odolná, snadno čistitelná

I pro speciální potřeby dětí - špatný zrak, nesoustředěnost...
Rozměry: 40x40x40 cm

1811014
Senzorický set

 
K LED kostce, ale využití i samostatně

Obsah: 5 průhledných plastových misek, 2 druhy pipet pro
menší a větší děti - celkem 20 ks, barevná rýže (cca 450 g),
50 průhledných kelímků, 4 šablony, 8 silikonových štětců,

kartičky aktivit
CENA: 1.590,-

K LED kostce, ale i samostné využití
Obsah: 5 průhledných misek, malé

navlékací tvary, 12 listů s optickou iluzí,
pipety (4), kreativní stěrky (3),

Zaviratelné průhledné nadobky (8),
rentgenové snímky (8)

CENA: 1.590,-
 

1811013
Vzdělávací set ke

kostce Light
Cube

 

NOVÁ
CENA



POHYBOVÉ
AKTIVITY
Pomůcky a hry k rozvoji hrubé
motoriky. Pohyb hrou pomocí
kartiček. Velké hmatové kameny,
padáky. Hračky na písek.



2130038
Pohybová hra Krokodýl! Hop!

 
Hra na učení barev, tvarů a počtů od 1-10

Velká vinilová hrací plocha 250x75 cm
2 nafukovací kostky

40 značek zvířat
Od 3 let

CENA: 1.350,-

2030013
Připraveni k pohybu!

 
Jednoduchá pravidla, která se dají přizpůsobit. 

3 nafukovací kostky 12x12 cm
25 pěnových kulatých značek o průměru 25 cm v 5 barvách

Od 3 let
CENA: 1.250,-

 

 
 

2130016
Pohybová hra Let´s go code!

 
Rozvoj hrubé motoriky a základů kódování

20 pěnových podložek ve 4 barvách (23x23 cm)
20 kódovacích karet (směrové)

2 roboti
8 karet se symboly (křížek...)

Průvodce s tipy na hry
Od 5 let

CENA: 1.299,-
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2205019
Hrací koule na Petanque pro děti

 
Tradiční venkovní hra. Celkem 9 dílů a bavlněný pytlík na
ukládání. Vyrobeno ze dřeva. Vhodné pro děti od 3 let.

 
CENA: 683,-

15036
Cvič a hláskuj abecedu

Cvičící karty se cviky na písmena
Rozlišené samohlasáky a souhlásky
Vyslovování, vizualizace a vyjádření

pohybem
48 kartiček 23,5x21 cm

Od 3 let
CENA: 790,-

17034
Balanční cvičení

s kameny

2011003
Cvičíme jógu

pomocí obrázků

1814005
Říční kameny

GONGE

6 kamenů různých barev a výšek
Protiskluzová silikonové podloží kamenů

3 kameny velikosti: 36x36x36cm, o
výšce 8,5 cm a 3 kameny: 25x25x25cm

a výšky 4,5cm
Od 3 let

CENA: 1.720,-

Balanční a hrubá motorika
32 papírových kamenů velikostí cca 10x13 cm

16 karet velikosti 22x28 cm
Lze využít i venku se standardními kameny

nebo s říčními kameny z naší nabídky
Od 3 let

CENA: 820,-

1814001
Hmatové podlahové disky GONGE

 
Balanční, hmatová a jemná motorika

5 disků průměru 27 cm, 5 disků se stejnou strukturou do
páru průměru: 11 cm
Úložný bavlněný pytel

Od 3 let
CENA: 2.990,-

Pomocné karty pro 16 jóga cviků
Rozděleno do 3 úrovní

Z druhé strany podrobný návod jak cvik
provést správně

Rozměry karet: 22x28 cm
Od 3 let

CENA: 750,-



CENA: 3690,-

2015010
Velká skákací podložka

 
Pomůcka do tělocvičny nebo na zahradu k pohybovým

aktivitám
Rozměry: 70x70 cm

Výška: 12 cm
Od 3 let

Padáky ke skupinovým pohybovým hrám
 

Trénink koordinačních a pohybových schopností, od 3 let
Dvě velikosti padáků:

14158 - 3,5 m, 8 rukojetí / 1190,-
14159 - 5 m, 12 rukojetí / 2190,-

2027002
Interaktivní padák

 
Navrženo pro různé varianty her

Možnost zapojení i míče
Potištěno zvířátky a čísly

Průměr padáku: 3,7 m - 12 rukojetí
Od 3 let

CENA: 2.290,-
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1910015
Odolná tříkolka do mateřských škol

 
Kvalitní, robustní, nezničitelná
Nákladní prostor pro hračky
Délka: 115 cm, výška: 61 cm

Věk 3-4 roky
CENA! NYNÍ LEVNĚJŠÍ: 5.590,-

 

22050021
Házení na cíl 

- 2 varianty hry

2205020
Dřevěné kuželky se

zvířátky a hrací koule 

6 barevných zvířátek z divočiny a 3 hrací
koule. Na hru ven i dovnitř. Kdo první shodí

krále zvířat? Variant je spustu. Od 3 let.
Rozměry zvířátek 6*8,5 cm

CENA: 510,-
 

2105028
Barevné šátky 

1811005
Ohebná měkká

lana

K pohybovým hrám uvnitř i venku
Rozvoj jemné a koordinační motoriky

(vázání uzlů, překážková dráha apod..)
10 lan v 5 pestrých barvách

Délka lana: 3 m
Od 3 let

CENA: 2550,-

1910013
Odolná koloběžka do mateřských škol

 
Prakticky nezničitelné

Jen ze dvou dílů, snadno složitelné
Robustní, těžké a bezpečné
Délka: 74 cm, výška: 63 cm

Věk 3-4 roky
CENA! NYNÍ LEVNĚJŠÍ: 2.990,-

 

Vyrobeno z nylonu
Určeno k pohybovým aktivitám

Rozměry: 68x68 cm
6 kusů v setu v různých barvách

Od 3 let
CENA: 340,-

 
 
 

Oblíbená hra dovnitř i ven. Kroužky
vyrobeny z filcu, neponičí tedy ani

podlahu doma. Na hru venku i uvnitř. 
6 kruhů, týčka a 6 čísel z filcu. Kruhy

mají průměr: 15 cm. Od 3 let
CENA: 360,-

NOVÉ
NOVÉ



loremipsumloremipsumloremipsumloremipsu
mloremipsummloremipsummloremipsummlo
remipsummloremipsummloremipsummloremi
psummloremipsummloremipsummloremipsu
mmloremipsummloremipsummloremipsumml

oremipsummloremipsum

loremipsumloremipsumloremipsumlore
mipsumloremipsummloremipsummlore
mipsummloremipsummloremipsummlor
emipsummloremipsummloremipsumml
oremipsummloremipsummloremipsum
mloremipsummloremipsummloremipsu

mmloremipsum

loremipsumloremipsumloremipsumlore
mipsumloremipsummloremipsummlore
mipsummloremipsummloremipsummlor
emipsummloremipsummloremipsumml
oremipsummloremipsummloremipsum
mloremipsummloremipsummloremipsu

mmloremipsum

2015009
Skákací tyč pro menší děti

Z pěnového materiálu
Cvičí hrubou motoriku a koordinaci pohybů

Blok na nohy má rozměr: 26x12 cm
Řídítka lze upravit od výšky 50 až 80 cm

Od 2 let
CENA: 490,-

 

2015011
Raketový set

Velmi lehké rakety
Váha: 140 g

Velikost raket: 66x31 cm
2 raketové košíčky

Rozměry raketových košíčků:
14x17 cm a menší 6,5x8,5 cm

Od 3 let
CENA: 490,-

2205022
Stolní žebříkový golf

2205023
Vikingská dřevěná

hra se zvířátky KUBB

14044
Švihadlo

Dřevěné lakované úchopy
5 barev

Velikost úchopu: 10 cm
Od 3 let

CENA: 110,-
 

2205024
Vikingská hra KUBB

Kubb je hra vhodná od dvou hráčů až po dvě družstva;
vytyčíte si pole, rozestavíte dřevěné špalíky (kubb),

doprostřed postavíte krále a může se hrát. Cílem je pokácet
všechny špalíky protihráče bez toho, abyste se strefili do

krále, protože ten musí být poražen jako poslední. Komu se to
povede – vyhrává! Rozměry: 4,5x25 cm

Od 3 let
CENA: 980,-

Dá se hrát na jekémkoliv povrchu. Podle věku
dětí se můžete rozhodnout, jestli chcete hrát
variantu se zvířátky nebo s čísly. Obsahuje 8
Kubb špalíků a 1 házecí kolík. V bavlněném

pytlíku. Rozměry: 13,5x4,5 cm
Od 3 let.

CENA: 1.150,-

Hrací set na ven i dovnitř. Výška 32 cm. 
Ze dřeva. 6 házecích dvojitých míčků.

na hru venku i dovnitř. Od 3 let.
CENA: 490,-

Od dubnaNOVÉ

NOVÉ
Od dubna

Od dubna
NOVÉ



1910010
Velká sada na písek

 
Velmi odolný plast ( až desítky let)

16 kusů - lopatky, hrabičky, kyblíky, sítka, bábovky a
malé lopatky

CENA: 1850,-

Malé odolné lopatky
 

Velmi odolný plast
Velikost 26 cm

Zelená - 2010004
Žlutá - 2010005

Červená - 2110027
Modrá - 2110028

CENA: 99,-

Velké lopatky z odolného plastu
 

Velikost: 57 cm
Žlutá - 1910011

Zelená - 1910012
Červená - 2010034
Modrá - 2010035

CENA: 180,-

 

XXL lopatky z odolného plastu
 

Velikost: 72 cm
Žlutá - 2010013

Zelená - 2010014
Červená - 2110029
Modrá - 2110030

CENA: 280,-



Velký odolný nakladač na písek
Velikost: 33 cm

 
CENA: 390,-

5 geometrických tvarů - trojúhelník,
kosočtverec, kruh, čtverec, hexagon

Odolný plast

CENA: 280,-
 

Velké odolné auto na písek
Sklápěcí

Velikost: 47 cm
 

CENA: 680,-

Hrábě z odolného
plastu

Výška: 65 cm
Zelené - 1910030
Žluté - 1910031

Červené - 2010036
Modré - 2010037

CENA: 240,-

1910004
Set malých lopatek

Velký kyblík 
k sítům

2010010
Bábovky na písek -

tvary

10 kusů v setu - 3 červené, 
3 modré, 2 žluté a 2 zelené

Velikost 22 cm
CENA: 250,-

Kompatibilní k sítům z naší nabídky
Průměr kyblíku - 20 cm

Výška - 16 cm
Zelený - 2010008
Žlutý - 2010009

Červený - 2110031
Modrý - 2110032

CENA: 190,-

Klasický kyblíček z odolného plast
Výška a průměr: 15 cm

Zelený - 2010006
Žlutý - 2010007

Červený - 2110033
Modrý - 2110034

CENA: 180,-

2115001
Bábovky na písek - kostra dinosaura

 
 7 kusů báboviček, které dohromady složí celého dinosaura

Velikost celého dinosaura je zhruba: 20x10 cm
CENA: 85,-

2115002
Razítka na písek

 
4 kusy v sadě 

Chobotnice, dinosaurus, tučňák, rybička
Rozměry: 10x8 cm

CENA: 120,-
 

Nové Nové



loremipsumloremipsumloremipsumlore
mipsumloremipsummloremipsummlore
mipsummloremipsummloremipsummlor
emipsummloremipsummloremipsumml
oremipsummloremipsummloremipsum
mloremipsummloremipsummloremipsu

mmloremipsum

Balanční kyblíčky chůdy
 

Rozvoj rovnováhy
Odolný plast - venkovní i vnitřní prostory

Výška: 12 cm
Průměr: 10,5 cm

Modré - 1910017
Červené - 1910016

Žluté - 2110037
CENA: 190,-

Košťata 
 

Velikostně přizpůsobeno dětem
Koště na ven - 1910019 (290,-)
Koště dovnitř - 1910018 (290,-)

Smetáček - 2010018 (170,-)
Lopatka - 2010017 (120,-)

Síta na písek 

Kompatibilní s kyblíky z naší nabídky
Průměr síta: 25 cm

 
Žluté - 2010011

Zelené - 2010012
Červené - 2110035
Modré - 2110036

CENA: 85,-

2010016
Nakladač na písek

2010015
Velké nákladní auto

2010010
Bábovky na písek -

tvary

5 geometrických tvarů -
trojúhelník, kosočtverec, kruh,

čtverec, hexagon
Odolný plast

 
CENA: 280,-

Velké odolné auto na písek
Sklápěcí

Velikost: 47 cm
 

CENA: 680,-

Velký odolný nakladač na písek
Velikost: 33 cm

 
CENA: 390,-



PUZZLE
Puzzle pro nejmenší, vzdělávací
puzzle, "ožívací" puzzle, vývojové,
kontrastní...



2030009
Obří podlahové puzzle kostry

 
15 velkých dílů z pěny

Velikost složené kostry - 122 cm
Z druhé strany latinské názvy jednotl. kostí

Od 3 let
CENA: 920,-

 

2030011
Obří pěnové puzzle T-REX

 
Oboustranné - z druhé strany kostra

Po složení velikost: 140 cm
20 dílů
Od 3 let

CENA: 990,-
 



17042
Vrstvící puzzle pro nejmenší AUTA

 
Vkládací puzzle podle velikostí

Cvičení jemné motoriky, barev a třídění podle velikostí
Dřevěný rám, 5 dílků aut

Rozměry: 17,5x13,5x1,5 cm
Od 2 let

CENA: 320,-

1905013
Vrstvící puzzle pro nejmenší MOTÝLI

 
Celodřevěné

5 dílků motýlků v různých velikostech
Rozměry: 17,5x13,5x1,5 cm

Od 2 let
CENA: 320,-

1905021
3D kontrastní puzzle

 
Vkládací puzzle na pozadí černé dřevěné desky

4 varianty
Od 4 let

Rozměr: 21x21 cm
CENA: 320,-

2105047
Dřevěné vrstvící puzzle s čísly Goki

 
Celodřevěné vrstvící puzzle. Počty a barvy od 1-5.

Celkem 10 dílů, Rozměry: 12x11,5 cm
Od 4 let

CENA: 320,-

Nově od
podzimu

2021
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17088
Čtyřvrstvé vývojové puzzle Motýla -

"oživovací"
 

Dřevěný rám, možné skládat do něj nebo vedle sebe
Celkem: 86 dílků, od 3 let

Zdarma aplikace, která každý obrázek "oživí" do reálného
videa motýla

Rozměry: 28x28 cm
CENA: 899,-

1810027
Čtyřvrstvé vývojové puzzle Želvy -

"oživovací"
 

Celodřevěné lakované
Rozměry: 28x28 cm

86 dílků, od 3 let
CENA: 899,-

1810001
Čtyřvrstvé vývojové puzzle Žáby -

"oživovací"
 

Celodřevěné, lakované
Velmi kvalitní

Ke ztažení aplikace, která"oživí" obrázky do videa
Rozměry: 28x28 cm

86 dílků, od 3 let
CENA: 899,-

1910029
Čtyřvrstvé vývojové puzzle Želvy -

"oživovací"
 

Celodřevěné, lakované
Zdarma aplikace k "oživení" všech obrázků

Rozměry: 28x28 cm
86 dílků, od 3 let

CENA: 899,-



2105048
Vrstvící puzzle

Zvenku a zevnitř -
Hasiči

2129005
Obří domino se

zvířátky ze statku

2129001
Dětské puzzle trio -
Zvířátka ze statku

 

2210002
Velké dřevěné puzzle Ve měste a pod jeho

povrchem
Zajímavosti, které potkáte ve městě a pod jeho povrchem.

Velký obrázek se skládá ze 48 dílků puzzle. Rozměry: 38x38
c. Celodřevěné, lakované ekologickými barvami. Od 4 let

CENA: 778,-

2210001
Velké dřevěné puzzle V lese a pod jeho

povrchem
Co se skrývá v lese a pod jeho povrchem? To Vám prozradí

tato skládačka. Obsahuje dřevěný rám s podkladovou
destičkou a 48 dílků puzzle. Lakováno ekologickými barvami.

Rozměry: 38x38 cm. Od 4 let.
CENA: 778,-

2029002
Maxi puzzle

zvířátka ze ZOO

Maxi dílky puzzle. 26 kusů celkem, ze kterých
složíte 5 zvířátek. Z každého puzzle odchází
příspěvek na zvířátka ze zoo Praha. Odolný
karton o síle 2,5 mm. Zvířátka narozená v

karanténě v ZOO Praha: Tapír, Kůň
převalského, Želva skalní, Klokan horský, Slon

indický. Praktická krabička. Od 3 let.
CENA: 420,-

Zvířátka ze statku a jejich mláďátka v
zábavném puzzle triu. Celkem 30 maxi

dílků, ze kterých složíte 10 rodinek.
Odolný karton o síle 2,5 cm.

Od 3 let.
CENA: 420,-

28 obřích dílků domina z odolného
kartonu o síle 2,5 mm. Oboustranné - z
druhé strany počítací puntíky. Motivy
domácích zvířátek a jejich mláďátek. 

Od 3 let
CENA: 420,-

Jak vypadá hasičské auto zvenku a
zevnitř? Stačí rozložit jednu vrstvu a

všechno si můžete prohlédnout.
Dřevěné. Celkem 60 dílků ve 2 vrstvách.

Rozměry složeného obrázku: 40x30
cm. Od 3 let.
CENA: 490,-

NOVÉ
NOVÉ od
podzimu 

2021

NOVÉ NOVÉ



 

2110014
"Živé" Dřevěné puzzle Zvířátka z Antaktidy

Po složení obrázku je možné stáhnout aplikaci do telefonu
nebo tabletu, pomocí která postupně oživnete všechna

zvířátka z obrázku. Můžete tak dětem ukazovat zvířátka ve
skutečném pohybu.Součástí puzzlí je dřevěný rám a

podkladová deska. 81 dílků. Rozměry složeného obrázku:
38x38 cm. Od 5 let.

CENA: 850,-

2010003
"Živé" puzzle horská příroda

Po složení obrázku je možné stáhnout aplikaci do telefonu
nebo tabletu, pomocí která postupně oživnete všechna

zvířátka z obrázku. Můžete tak dětem ukazovat zvířátka ve
skutečném pohybu.Součástí puzzlí je dřevěný rám a

podkladová deska. 81 dílků. Rozměry složeného obrázku:
38x38 cm. Od 5 let.

CENA: 850,-
 
 

2110013
"Živé" dřevěné puzzle "Mokřady" Rolf

Po složení obrázku je možné stáhnout aplikaci do telefonu
nebo tabletu, pomocí která postupně oživnete všechna

zvířátka z obrázku. Můžete tak dětem ukazovat zvířátka ve
skutečném pohybu.Součástí puzzlí je dřevěný rám a

podkladová deska. 81 dílků. Rozměry složeného obrázku:
38x38 cm. Od 5 let.

CENA: 850,-
 

Magnetické knížky Goki s motivem koní
nebo hasičů

 
Tři obrázky s motivy hasičů nebo koní a stájí musí děti složit z

magnetických dílků. Magnetická varianta má tu výhodu, že
dílky dobře drží a knížečku je možné s sebou vzít i na cesty. V

každé knížce najdete 3 obrázky. Na výběr z těchto variant:
2105046 - Hasiči - 320,-

2105056 - Stáje a koně - 320,- 



CENA: 550,-

Box alá kniha
Obsahuje 86 dílků

Rozměry boxu: 26x20x5 cm
Od 4 let

2105043
Dřevěná hra s

puzzlíky s vláčky

2110012
Dřevěné vkládací
puzzle Domečky 

a střechy

2110011
Dřevěné vkládací

puzzle Západ slunce 

2110008
Dřevěné vkládací

puzzle s barevnými
bublinami 

Není vkládačka jako vkládačka! U této
budou děti nadšené z barev duhy.

Každá barva má svou velikost, délku.
Zkuste si srovnat mimo desku podle

velikosti...
Rozměry vkládací desky: 24,5x24,5 cm

CENA: 599,-

Kvalitní dřevěná vkládačka, která u dětí pomáhá
rozvíjet jemnou motoriku a naučí je poznávat
různé odstíny základních barviček červená a
modrá. Jednotlivé dílky můžete vkládat do

desky nebo podle fantazie jak se Vám zlíbí. 19
dílků a vkládací deska. Rozměry: 24,5x24,5 cm

CENA: 599,-
 

 

Základní dřevěná deska a 8 domečků, ze
kterých můžete vytvořit ještě spoustu

dalších kombinací. Každý domek rozložíte
na základy a střechu. Obsahuje:
16 dílů a základní desku velikosti

24,5x24,5 cm
CENA: 599,-

Děti se nejprve mohou učit vláčky skládat
podle barvičky, poznávat zvířátka a později

za pomoci kostky se z jednotlivých dílků
stávají hrací kameny. Vítězem bude ten,

komu se jako prvnímu podaří sestavit
kompletní vláček ve své barvě.

Od 2 let
CENA: 490,-

 

2110021
Akční dřevěné puzzle s motivem Velikonoc +

aplikace k "oživení" složeného obrázku
Krásné puzzle s velikonočním motivem jsou vyrobené z

kvalitního lakovaného dřeva, přežijí tak klidně i několik generací.
Navíc ke ztažení aplikace s videem o velikonočních tradicích.
Obsahuje: 36 dílků. Složený obrázek má rozměry: 28x28 cm

CENA: 650,-

2110041
"Živá" vánoční skládačka Rolf s aplikací
Krásné puzzle s velikonočním motivem jsou vyrobené z
kvalitního lakovaného dřeva, přežijí tak klidně i několik

generací. Navíc ke ztažení aplikace s videem o vánočních
tradicích. Obsahuje: 36 dílků. Složený obrázek má rozměry:

28x28 cm
CENA: 650,-

 



DIDAKTICKÉ 
A SPOLEČENSKÉ HRY
Didaktické kartičky a hry, didaktická
pexesa, prostorová orientace, logopedické
pomůcky



2101001
Supersíla zdravého jídla

 
Vyrobeno s nutričními poradci

Děti se naučí o zdravém jídle a zdravých návycích, 
o různých skupinách jídla a nutričních hodnotách

45 kartiček z odolného kartonu velikosti 7x7 cm, od 3 let
5 kartiček pětiúhelníku - z jedné strany obrázek dítěte 

a z druhé strany superhrdina - délka strany 7 cm
CENA: 630,-

 

20840
Prevence a strategie řešení problémů v

kolektivu
 

5 různých situací na fotografiích
Vztahové komplikace, šikana

Děti se učí vyhodnocovat situace a najít lépe jejich řešení
20 kartiček velikosti 11,5x11,5 cm, Od 4 let

CENA: 499,-

30641
Vývoj živočichů

Velké foto kartičky z tvrzeného kartonu
Vývoj živočichů a rostlin (žába, slepička,

člověk...)
Kartičky, které pasují k sobě jsou

označené stejnou barvou
20 karet, velikosti 11,5x11,5 cm, od 2

let
CENA: 499,-

30642
Výrobní procesy

Posloupnosti výrobních procesů
Velké fotokarty z tvrzeného kartonu

velikosti 11,5x11,5 cm
(mléko, svetr. housky...)

20 karet
Od 2 let

CENA: 499,-

30661
Výrobní procesy
Vejce, sůl, rajčata

Základní sledy a posloupnosti v
ilustrované podobě

5 sekvencí
34 karet z tvrzeného kartonu

Velikost kartiček: 9x9 cm
Od 3 let

CENA: 460,-

30660
Výrobní procesy

Med, mléko, chleba

Posloupnosti výrobních procesů v
ilustrované podobě

Vysoce odolná karton
Rozměry kartiček: 9x9 cm

Od 3 let
CENA: 460,-



2201018
Obří domino 

Ze světa zvířat

2201012
Taktilní kontrastní pexeso

 
S tímto taktilním pexesem se děti naučí pozornosti, potrénují

paměť. Mohou hrát i jako hmatové, protože každá kartička
má hrubou strukturu, tak aby naznačila o jaký obrázek se
jedná. Kontrasty jsou dobré pro menší děti a pro rozvoj

zrakového vnímání. Obsahuje 34 kulatých kartiček o
průměru 9 cm. Od 2 let.

CENA: 825,-

2201017
Obří domino 

Ze života hmyzu

Obří domino na téma hmyzu s reálnými
fotografiemi. Oboustranné. Z druhé
strany počítací puntíky. Rozměry: 

13x6,5 cm. 28 kartiček a 15 kulatých
kartiček.
Od 3 let

CENA: 595,-

Obří domino na téma hmyzu s reálnými
fotografiemi. Oboustranné. Z druhé
strany počítací puntíky. Rozměry: 

13x6,5 cm. 28 kartiček a 15 kulatých
kartiček
Od 3 let

CENA: 595,-

2201015 
Raduj se z ročních

období

Pomocí této hry se děti naučí koncentraci,
pochopí logickou chronologii času, naučí se
roční obcobí a rozšíří si slovní zásobu. Může

sloužit i jako logopedická pomůcka. 34
kvalitních kartiček z tvrzeného kartonu. Maxi

kostka 3,5x3,5 cm. Od 3 let
CENA: 627,-

2201016 
Didaktické kartičky "Náš

udržitelný svět"

 Pomocí těchto kartiček se děti naučí xdržet
pozornost a koncentraci, naučí se všechno o
kologickém vnímání a ochryně naší planety a

získají správné návyky.Obsahuje 34 katrtiček z
kvalitního odolného kartonu. Rozměry:9x9 cm.

Od 3 let.
CENA: 588,-

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ NOVÉ



2101004
Magické okno

 
Okno k didaktickým a kreativním aktivitám, možná spolupráce dvou

dětí najednou
Plastové okénko zarámované v dřevěném rámu - rozměry: 33x28

cm
Stojánek na rám - 2 díly

6 barevných smazatelných fixů
1 guma na mazání

Od 3 let
CENA: 920,-

 

20551
Odkud pochází jídlo

Didaktická hra s kartičkami a hrací
kostkou

Hrací kostka vel: 3,5 cm
5 hlavních karet - délka strany 7,5 cm
30 kartiček s druhy jídla (7,5x7,5 cm)

Tvrzený odolný karton, od 3 let
CENA: 650,-

 

20530
Asociace - Co 
k čemu patří?

Podporuje rozvoj koncentrace,
soustředění, logického myšlení a paměti

68 kartiček (9x9 cm
Tvrzený odolný karton

Od 3 let
CENA: 799,-

 

1901001
Hádej, co si ostatní

myslí
 

Logopedické kartičky k podněcování
komunikace

Prohlížejte si obrázky a odhadujte
společně s dětmi, co si myslí lidé nebo

zvířátka na fotografii
54 obrázků, od 3 let

22 dialogových bublinek
CENA: 799,-

 

1901002
Moje pravá a levá

část mozku

Prostorové vnímání , spolupráce obou hemisfér, 
 pomáhá určovat lateralitu

Pro 2 děti od 4 let
2 dřevěné stojánky

4 pomocné náramky na ruce
7 kartiček postav

24 úkolových kartiček
CENA: 799,-

 
 
 
 



CENA: 1.690,-

1807003
Topoprimo - protiklady - pro 2 děti

 
Rozvoj pravé hemisféry, od 4 let

Prostorová orientace i zrcadlově obrácená, pro 2 děti
2 magnetické stojany, 4 základní obrázky místností

18 postaviček, předmětů a zvířátek
24 úkolových kartiček

 

1907003
Stavíme ulici pro 2 děti

 
Pro dvě děti od 4 let

Dřevěné puzzle kostičky domů
Vkládání do rámů podle předloh - odstupňované podle obtížnosti

2 dřevěné rámy a 20 dřevěných dílků
12 oboustranných úkolových karet

CENA: 1.050,-
 
 

1901003
Nové technologie:

Vyvažujte své aktivity
 

Pomocné kartičky k učení organizace
svého času, od 4 let

Vyvažování technologií, pohybu, učení a
odpočinku

8 základních kartiček kategorií 7,5 cm
42 kartiček kartiček aktivit 7,5 cm

CENA: 563,-
 
 

15031
Najdi rozdíl na obrázku

Didaktické kartičky, které pomáhají při rozvoji
koncentrace a paměti

Hledání rozdílů na zdánlivě stejných obrázkách
6 základních velkých obrázků

24 porovnávacích obrázků
35 obrázků s předměty, které chybí nebo

přebývají, od 4 let
CENA: 720,-

 
 

15032
O jednu více, o

jednu méně

Práce s jednoduchými počty pro 4
hráče, od 4 let

Děti trénují počty +1 a -1 pomocí
vizuálních obrázků

12 hlavních karet se základními obrázky
35 malých kartiček znázorňující počty

CENA: 599,-
 
 

1807002
Toporama pro 2 děti

Pomůcka na učení prostorového vnímání
Pro 2 děti od 3 let

2 dřevěné drážkované stojánky na kartičky
24 úkolových karet

14 postaviček, předmětů a zvířátek (dřevo)
CENA: 1.090,-

 



CENA: 1.490,-

17005
Poslouchej a vyprávěj příběhy o Tobě a o mně

 
Logopedická pomůcka, od 3 let

Naslouchání, mluvení o sobě, personifikace
10 velkých situačních karet ze života dětí, rozměry: 25x35

cm
32 samolepicích medajlonků k personifikaci (nalepení

vlastních fotografií)

 

17007
Zvukové příběhy: Školní den a roční období

 
Logopedická pomůcka k popisu ročních období a školního dne

Obsahuje CD - 36 minut zvuků
Děti se snaží poznávat zvuky, které slyší a učí se je popisovat

8 základních plakátů velikosti 30x21 cm
9 sekvenčních obrázků 15x12 cm (5x roční období, 4x školní den)

Od 3 let
CENA: 1.690,-

 

2010028
Dialog Fun

Logopedická pomůcka, od 3 let
Obsahuje plastový stojánek na 3 hlavní tematické

karty (plast) - rozměry: 40x32 cm
Karty oboustranné

12 plastových kolíčků (různé barvy)
Kolíčky slouží při dialogu a pokládaných otázkách

ke kontrole
CENA: 2.694,-

 

2010029
Dialog Life

Logopedická pomůcka, od 3 let
Obsahuje plastový stojánek na 3 hlavní

tematické karty (plast) - rozměry: 40x32 cm
Karty oboustranné

12 plastových kolíčků (různé barvy)
Kolíčky slouží při dialogu a pokládaných otázkách

ke kontrole
CENA: 2694,-

20030
Procvič svůj dech

Hra pro 2 hráče ke cvičení dechu
Logopedická pomůcka, od 3 let

Foukací podložka velikosti: 31x22x5,5 cm
2 různá pozadí

8 polystyrenových balónků (průměr: 3 cm)
CENA: 699,-

17004
Poslouchej a vyprávěj

příběhy Z domova

Logopedická pomůcka z prostředí domova, od 3 let
Popis místností doma

posloupnosti různých činností během dne - budíček,
oblékání, snídaně, čištění zubů, odchod do školy...

Základní velká karta domova (47x37cm)
8 kartiček místností (20x15 a 15x15cm
8 postav (běžných členů domácnosti)

12 čísel k určování posloupností
CENA: 1.490,-

 
 
 
 
 
 
 



20405
Didaktické MAXI
PEXESO VESMÍR

20404
Didaktické MAXI

PEXESO SVĚTOVÉ
STAVBY

20403
Didaktické MAXI
PEXESO ETNIKA

20401
Didaktické MAXI

PEXESO ZVÍŘÁTKA

2101003
Didaktické MAXI PEXESO POVOLÁNÍ

 
Reálné fotografie různých povolání

Děti párují konkrétní podobu v mužském a ženském
provedení

Kartičky pexesa: 9x9 cm 
Celkem 34 kartiček, od 3 let

CENA: 490,-

 
Krásné fotografie z vesmíru, od 3 let

Lze využít i k poznávací hře o vesmíru
Odolný tvrzený karton

34 kartiček velikosti 9x9 cm
CENA: 470,-

 
Oblíbené pexeso značky Akros

Reálné fotografie populárních staveb 
z celého světa, od 3 let
Odolný tvrzený karton

34 kartiček velikosti: 9x9 cm
CENA: 470,-

 
 

Reálné fotografie různých etnik 
z celého světa

Odolný tvrzený karton
34 kartiček velikosti 9x9 cm

Od 3 let
CENA: 470,-

 
 

Reálné fotografie zvířátek z celého světa
Odolný tvrzený karton

34 kartiček velikosti 9x9 cm
Od 3 let

CENA: 470,-



2201024 
Dobrodružné

procvičování dechu

 
Multisensorická psací podložka s pískem

 
Pomůcka, která pomůže dětem rozvíjet koncentraci - uklidňuje a

pomáhá soustředit se. Rozvíjí jemnou motoriku a smyslové vnímání.
Prostorová orientace. 1 dřevěný tác (30 x 22,8 cm), 1 oboustranná
tabule: na křídu a smazatelný popisovač, 3 křídy a 1 guma, 1 fix, 1

pytel písku (0,5 kg), 1 písek hladší
Od 3 let

K dispozici 2 varianty ve 2 velikostech: 
2201013 - Multisensorická podložka (30 cm) CENA: 790,-

2201014 - Multisensorická podložka (59 cm) CENA: 1.246,-
 

2201020 
Maxi pexeso Diverzita

a způsob života

Didaktické pexeso potrénuje pozornost
a koncetraci a paměť. Díky obrázkům

děti získají povědomí o tom, jak žijí lidé
jinde na zemi, naučí se respektu a

solidaritě. Obsahuje 34
kartiček, 9x9 cm. Od 3 let.

CENA: 563,-
 
 

Skvělá logopedická pomůcka, která děti naučí
pracovat se svým dechem. Podporuje rozvoj

koncentrace, soustředění a logopedických
schopností.

34 pevných kartonových žetonů, 2 hrací
plochy (28,5x20 cm), 12 překážek a 8

korkových kuliček.
CENA: 727,-

 

2230021
Set aktivit s

geometrickými
sensorickými tvary

 

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ

Zajímavá pomůcka na seznámení s
geometrickými tvary. Tvary jsou průsvitné a 

 vytvářejí krásné efekty. Každý obrázek jde složit
různými způsoby. 20 oboustranných karet aktivit

(20x20 cm), 14 různých průsvitných tvarů,
průvodce činností.

CENA: 871,-
 

NOVÉ



2205008
Tri-domino s

barevnými tvary

2205009
Obrázková pantomima - hra

beze slov v plechové
krabičce

2205010
Motorická hra Hopsající

skřítci

2205029
Dřevěná paměťová hra
se zvířátky a symboly

2205032
Didaktická hra na poznávání geometrických tvarů a

barev
Obrázky z každodenního života jsou zobrazeny na hracích destičkách.

Znají děti již všechny barvičky a zvířátka? Povídejte si, co všechno vidíte na
obrázcích. A až přistoupíte ke hře, musí děti správně přiřazovat

geometrické tvary. I ty mají svoje barvičky, mají růžky nebo jsou zcela bez
nich a také mají svoje jména. Zábavná a didaktická hra pro nejmenší domů

i do školky. Vhodné od 2 let. Rozměry: 17,5x17,5 cm, 30 dílů, ze dřeva
CENA: 441,-

 
Oblíbené tri-domino v barevné variantě. Při
klasickém dominu přikládáte k sobě náležící
obrázky nebo stejné počty puntíků. V tomto

případě je ale celá věc zapeklitější. Cílem hráčů je
vyskládat z jednotlivých dílků trojúhelník o čtyř-

až pětinásobné délce hrany dřevěného dílku.
Velikost dílku: 3,4x3,4 cm, 45 dílků. Od 5 let.

CENA: 520,-

 
Hra na pantomimu je neustále oblíbená,

zábavná a didaktická. Hra, při které se pobaví
děti i dospělí, obsahuje 50 obrázkových
předloh. A pokud budete hledat změnu,
můžete pantomimu změnit na hádání

předmětů, přičemž hráč musí daný obrázek
popsat třeba i v cizím jazyce. Rozměry

kartiček: 9x5,2 cm
CENA: 312,-

 
 

Varianta hry Kloboučku HOP. Trpaslíčci chtějí zpět do
lístkového domečku a ideálně do toho svého, který má

stejnou barvičku jako je jejich klobouček. Léty
osvědčená hra, která baví nejen děti, ale celou rodinu.

Usměvaví trpaslíčci mají moderní barvičky a jsou
vyrobeni ze dřeva a textilu. Vhodné od 4 let. Rozměry

desky: 20x20 cm
CENA: 650,-

 
 

Paměťová hra pexeso trochu jinak. Hra je určena pro
nejmenší děti a úkolem je najít co nejvíce párů. Do
dřevěné destičky zasunujete kartonové předlohy,

kterých je celkem šest (oboustranně na třech
kartonech). Děti se tak učí zvířátka, rostliny a různé
věci a zároveň si procvičují paměť. S geometrickými

tvary je předloha nejobtížnější. 15x15 cm
CENA: 589,-

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ



1901005
Didaktické MAXI PEXESO Vynálezy velkých

myslitelů
 

Reálné fotografie historických významných vynálezů - do
páru s moderní verzí těchto vynálezů (vlak, záchod, kartáček

na zuby, žárovka...)
34 kartiček velikosti 9x9 cm, od 3 let

CENA: 470,-
 

2101002
Didaktické MAXI PEXESO HYGIENA A ZDRAVÍ

 
Reálné fotografie k atuálnímu tématu o zdraví a hygieně

Tvrzený karton
34 kartiček, od 3 let

CENA: 490,-

2105036
Didaktická hra "Před tím a potom"

 
Dřevěné kartičky

Může sloužit i jako logopedická pomůcka
30 kartiček 5x5 cm

Od 5 let
CENA: 340,-

 

2105030
Didaktická paměťová hra se zvířátky

 
Dřevěné kartičky a 2 kostky, od 3 let

1 kostka určuje barvu a druhá druh zvířátka
Může sloužit i jako postřehová hra

25 kartiček velikosti 4,5x4,5 cm
CENA: 290,-



2201021
Časová osa lidstva

Didaktická pomůcka na pochopení časové posloupnosti a
historie lidstva. Pomáhá rozvíjet: Pozornost a koncentraci

Vnímání času a chronologickou strukturu
Slovní zásoba a verbální plynulost. Obsahuje: 4 kartonové

karty se skutečnými obrázky (9 x 9 cm), 5 kartonových karet
(9 x 5 cm), 5 vysoce kvalitních kartonových karet (18 x 15,5

cm). Složená časová karta měří 2,70 cm. vyrobeno z odolného
kartonu. Od 3 let

CENA: 877,-
 
 

34 kartiček velikosti 9x9 cm, od 3 let
CENA: 470,-

 

2201022
Objevujte krásy všech kontinentů světa

 
Didaktické kartičky s hrací kostkou, díky kterým se děti naučí
poznávat jiné kultury v různých částech světa. Při hře rozvíjejí
pozornost a koncentraci, učíme se repektu a toleranci k jiným
kulturám, rozšiřujeme slovní zásobu.42 kartičky z odolného

kartonu a hrací maxi kostka: 3,5x3,5 cm
Od 3 let

CENA: 647,-
 

2201023
Domino na rozvoj seletivní pozornosti

 
Domino kartičky v kontrastních barvách na poznávání tvarů.
Rozvíjí pozornost a koncentraci, učí tvary a barvy. Celkem 28
domino karet velikosti: 7,6x13,14 cm, 15 kulatých žetonků (k

hodnocení správnosti).
CENA: 527,-

NOVÉNOVÉ

NOVÉ



CENA: 390,-

2205003
Gymnastické pexeso ze dřeva (32

dřevěných kartiček)
Raz, dva, tři, pojďte si s námi zahrát! Úžasné dřevěné

pexeso, se kterým si děti i dospělí procvičí paměťové buňky
a současně si protáhnou tělo a všechny svaly. Správně

provedené cviky si můžete také obodovat, aby hra pexeso
byla zábavnější a napínavější. Vhodné od 3 let.

32 kartiček velikosti 5x5 cm

 

2205031
Dřěvěné didaktické pexeso HmotnostÍ

Pexeso s rozdílnou hmotností procvičuje nejen paměť, ale
také hmat. Hráči musí klasicky najít pár kostek, který stejně
váží. V případě porovnávání hmotnosti je to ovšem velice

náročný úkol, který procvičí i dospělé! Pexeso je vyrobeno ze
dřeva. Vhodné pro děti od 3 let. Rozměry: 6,7x6,7 cm, 12

kusů velkých dílků. Od 3 let
CENA: 990,-

2205030
Dřevěné didaktické zvukové pexeso

Pexeso se zvuky procvičuje nejen paměť, ale také sluch.
Vždyť malí hráči musí najít pár kostek, který stejně zní. A to

není vůbec jednoduché. Pexeso je vyrobeno ze dřeva.
Vhodné pro děti od 3 let. Obsahuje 12 velkých dílků velikosti:

6,7 x 6,7 cm
CENA: 950,-

 
 

2205002
Dřevěné pexeso se Safari zvířátky (32 kusů)

Pexeso Safari obsahuje 16 párů obrázků s exotickými
zvířátky. Vyrobeno je z kvalitní překližky, takže dílky jsou

prakticky nezničitelné. Pexeso samozřejmě především
procvičuje paměť, ale učí děti i rozeznávat zvířátka, naučí je

barvičky a pokud dospělí přidají ke zvířátkům příběhy,
podporují také komunikaci. 5x5 cm. Vhodné od 3 let.

CENA: 390,-

Nově 
u nás

NOVÉNově 
u nás

NOVÉ



NOVÉ

2210006
Didaktická hra na téma "Ty a já" pro 1-2 hráče
Didaktická hra, která detěm pomáhá poznat sám sebe a poznat

ostatní kolem sebe. Tím, že pozná sám sebe, může sám sobě
porozumět a tak i ostatním lidem kolem sebe - učení empatie.
Pro 1-2 hráče. Obsahuje: Oboustrannou hrací plochu (přední

strana 1. úroveň, 2. strana - 2. úroveˇn). 14 karet s ilustracemi,
50 kartiček se zaškrtnutí na překrytí obrázků, návod.

Od 3 let
CENA:713,-

 

2210005
Didaktický box pro školky a školy na téma "Ty a já"

pro 2 až 4 děti
Dřevěný box s didaktickými pomůckami k sebepoznání i poznání

ostatních kolem. Obsah boxu: Plastové zrcadlo, Taška se stahovací
šňůrkou, 14 plastových karet s ilustracemi, 4 herní desky s herní
deskou A na přední straně, herní plán B na zadní, 4 herní desky s

herním plánem C vpředu, herní plán D na zadní straně, 64
průhledných plastových kruhů 40mm, Návod. Od 3 let

CENA: 3.470,-

2210003
Didaktická počítací hra Závod s tučňákem

Arturem
S touto hrou se děti naučí: Počítání do 6 (12), Číselné řady,

čísla před a po určitém počtu, Termíny
více/méně/nejvíc/nejméně/rovnat se/dále/vpřed/vzad, Sčítání.
Obsahuje. Hrací plochu, 4 figurky, 2 hracíi kostky, 1 kartička

se symbolem, návod. Od 4 let
CENA: 789,-

 

2210004
Počítací dobrodružství s tučňákem pro školy a

školky
Tato dřevěná krabička obsahuje dvě hry: Závod s tučňákem Arthurem a

Cesta s Arthurem. Cílem hry Závod s tučňákem je dorazit do cíle jako
první - cíl je ledová kra 30 nebo 50. Po cestě se děti setkají s různými

příkazy, např jako „jít dva kroky zpět“ nebo „jít“.pět kroků napřed."
Obsahuje: 1 herní plán, 4 figurky, 1 kostka 1 – 3, 6 sad sekvenčních

karet, 11 karet s obrázky prstů 0-10, 10 karet se vzory krabiček na vejce
1-10, 12 karet se vzory kostek 1-12, 20 karet s obrázky 1-20, 20 karet

s počítacím rámečkem...
CENA: 2.989,-

NOVÉNově 
u nás

NOVÉ



VÝTVARNÁ
VÝCHOVA
Tužky, pastelky, tempery,
štětcešablony a reliéfní podložky,
kreativní sety, razítka...



Pastelky - 12 kusů po barvě
 

2010021 - široké (5 mm) od barvy, CENA: 180,-
2010023 - standardní (3,8 mm) od barvy, CENA: 85,-

Do poznámky k objednávce nezapomenout vypsat, které barvy
chcete objednat

 
Na výběr tyto barvy: bílá, černá, růžová, sv. a tm. modrá, sv. a tm.
zelená, sv. a tm. žlutá, tělová, oranžová, sv. a tm. červená, hnědá,

fialová, zlatá, stříbrná nebo set základních 12 barev

Pastelky v dřevěném boxu - 144 kusů
 

2010019 - pastelky v široké variantě (5 mm), CENA: 2.561,-
2010020 - pastelky ve standardní šířce (3,8 mm), 

CENA: 2.220,-
 

Kvalitní nelámavé tuhy
Barvy: žlutá, oranžová, červená, růžová, tělová, sv. a tm. modrá, sv.

a tm. zelená. hnědá, černá

Pastelky v trojhranné variantě - 12 kusů
 

2010022 - šířka 3,8 mm, CENA: 85,-
 

Do poznámky uvést barevnou variantu: růžová, bílá, černá,
oranžová, žlutá, červená, hnědá, sv. a tm. modrá,  sv. a tm.

zelená, fialová

 
 

Set 12 tužek 
 

2010030 - trojhranná varianta, šířka 3,8mm, 
CENA: 69,-

2110038 - standardní varianta, šířka 3,8mm,
 CENA: 69,-
Tvrdost HB
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2111007
Kreativní umělé štětce Junior Goo Spreaders

 
Sada 20 štětců
Velikost: 9 cm
CENA: 350,-

2010025
Temperové (kvašové)

barvy 1000 ml

Kvalitní barvy ve velkém balení, ideální pro velké
skupiny dětí, zdravotně nezávadné

Do poznámky uvést barvu
 

Barvy na výběr: žlutá, tm. žlutá, oranžová, sv. a tm.
červená, korálová, fialová, sv. a tm. modrá, sv. a tm.

zelená,  sv. a tm. hnědá, černá, růžová, šedá, bílá
CENA: 150,-

2010026
Velká sada plochých

štětců

2110039
Sada velkých
netekoucích

kelímků

2110040 
Sada netekoucích
kelímků - barevná

zavírátka

Držáček a 4 kelímky
Zavírátka na kelímky
Výšká kelímků: 8 cm

Průměr: 7 cm
 

CENA:  240,-

2210015
Kreativní šablony dinosaurů Roylco

 
Mix kreativních dinosaurů. Obsahuje 6 šablon
velikosti: 12,5x14 cm a 29 vzorových kartiček

velikoszi: 7,5x10 cm
CENA: 490,-

 
 

Držáček a 4 kelímky
Zavírátka na kelímky
Výška kelímků 9 cm

Průměr: 8 cm
 

CENA: 270,-
 

Kvalitní štětce pro skupinu dětí
54 kusů celkem

Velikosti štětců: 2, 4, 6, 8, 10 a 12
CENA: 590,-

NOVÉ



2015013
Třídící misky - 6 kusů

 
Zelená, modrá, žlutá, oranžová, růžová a červená

Průměr misky: 40 cm
CENA: 550,-

 

Kreativní nůžky - vlnky, vlny, zoubky
 

2110015 - Nůžky ZOUBKY (na obrázku růžové)
2110016 - Nůžky VLNKY (na obrázku modré)
2110017 - Nůžky VLNY (na obrázku zelené)

CENA: 49,-
 

2210017
Kreativní čablony Počasí

 
10 předlohových destiček, více než 20 různých

obrázků. Rozměry šablon: 13x23 cm
CENA: 459,-

2210019
Set šablon se zvířátky ze statku a 10 vzorovaných

papírů
 

10 šablon na téma farmy a zvířátek z farmy - prasátko, pejsek,
kočka, kráva, ovečka, jehně, koza, traktor, kůuň, slepice,
kuřátko, kohout, kachna. Rozměry: 13x23 cm. Navíc 10

vzorovaných papírů. 
CENA: 654,-



2027013
Razítka velikonoční vajíčka

 
Sada razítek s motivem velikonočních kraslic

Rozměry: 9,5x7,5 cm
6 různých motivů, dřevěná rukojeť

Cena: 680,-

2027012
Razítka ozdobné mandaly

 
Možné využít i k tvorbě vánočních ozdob

Sada razítek - 6 kusů
Průměr: 7,5 cm
Dřevěná rukojeť

Cena: 650,-

2027015
Velké razítkové polštářky

 
Sada 8 barev

Průměr každého polštářku - 11 cm
Cena: 690,-

2027014
Překližková vajíčka k dotvoření

 
V sadě 24 kusů z dřevěné překližky

Očko na zavěšení
Průměr vajíčka: 9x11 cm

Možné využít z razítky a dobarvit nebo dotvořit
CENA: 290,-
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2111003
Reliéfní podložky s motivem letním květin

 
Set 16 podložek

Všechny reliéfní podložky je možné použít 
i s modelínou k vytlačování

Rozměry: 11x17 cm
CENA: 490,-

17097
Reliéfní šablony

dinosauři

6 reliéfních podložek ke kreativnímu
vybarvování

Dinosauři: Triceratops, Brontosaurus, T-
Rex, Plesiosaurus, Pterodactyl a

Stegosaurus
Velikost: 21,5x28 cm

CENA: 490,-

16095
Reliéfní šablony

listy

16093
Reléfní podložky

vločky

16094
Reliéfní podložky

zvířátka pro
nejmenší

Určeno pro nejmenší děti od 2 let
Jsou velké a mají velké prohlubně

6 kusů v sadě
Velikost: 22x28 cm

Kvalitní plast 
Protiskluzová podložka

CENA: 490,-

2111001
Reliéfní podložky hmyzu

 
Set 16 podložek

Rozměry: 11x17 cm
CENA: 490,-

 
 

6 kusů různých vloček
Velikost: 17,5x17,5 cm

Vyrobeno z kvalitního plastu
Od 3 let

CENA: 490,-

16 kusů reliéfních podložek s motivy
listů

Velikost: 10x13 cm
Vyrobeno z kvalitního plastu

CENA: 550,-
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16091
Šablony vločky

12 typů šablon
20x20 cm

Může sloužit i k tvoření zimních ozdob
na okna - barvy na okna, vystřihování

papíru
CENA: 535,-

 

16092
Šablony příroda

2111005
Šablony listy

Velký set šablon
Roylco

27 šablon různých druhů jednoduchých
šablon

27 vzorů a nápadů k tvoření
Rozměry: 9x9 cm

CENA: 699,-
 

Šablony listů
12 různých typů

Rozměry: 20x20cm
CENA: 490,-

 

10 různých obrázků šablon s motivy
přírody

Velikost: 19x19 cm
Kvalitní plast
CENA: 490,-

2111008
Mix šablon ETNIKA a EMOCE

 
Různé emoce v holčíčím i klučičím provedení 

v různých etnikách
6 velkých šablon

Rozměry: 20x20 cm
CENA: 525,-

 



CENA: 1399,-

17113
Základní velký box Playmais 

 
Ekologická kreativní "stavebnice"

K tvoření stačí jen lehce navlhčit a dílky drží skvěle na papíru
Kukuřičná hmota, nezávadné barvy

6300 dílků, od 3 let
50 různých úkolových karet a vzorů

 

 
 

 
Kreativní ekologická stavebnice PLAYMAIS®

menší boxy
 

Ekologická kreativní "stavebnice"
K tvoření stačí jen lehce navlhčit a dílky drží skvěle na papíru

Kukuřičná hmota, nezávadné barvy, od 3 let
Na výběr box 1000 kusů nebo 2000 kusů:

1000 kusů - 2210020 - 555,-
2000 kusů - 2210021 - 751,-

 

2110020
Velká pyramida zdravé výživy k dotvoření

Playmais
 

2 velké plakáty, od 3 let
41 vzorů jídel k dotvoření dílky Playmais

Formát A3
Cena: 670,-

 

2110019
Velké anatomické puzzle PlayMais® Classic

"Moje tělo"
 

Velké puzzle k dotvoření s dílky Playmais
Rozměry: 80x170 cm

34 dílků puzzle, od 3 let
CENA: 670,-

 

NOVÉ


