


Zaoberáme sa predajom učebných pomôcok pre žiakov základných, stredných alebo mater-
ských škôl. Naše didaktické pomôcky pomáhajú žiakom rozvíjať rôzne vlastnosti a objavovať 
nepoznané.
Zúčastňujeme sa rôznych konferencií zameraných na zmodernizovanie vzdelávacích procesov 
výučby na materských, základných a stredných školách. Snažíme sa spolupracovať so školami 
a hlavne s učiteľmi, ktorí majú záujem za pomoci didaktických pomôcok moderne učiť. Naše 
didaktické pomôcky pomáhajú učiteľom jednoduchšie a zrozumiteľnejšie učiť a hlavne deťom 
správne pochopiť učivo za pomoci vizualizácie a zhmotnenia učiva do reálneho života a to vďaka 
učebnej pomôcke.

Didaktická pomôcka sa stala súčasťou vyučovania už v minulosti, no dnešné pomôcky sú pre-
pracovanejšie a kráčajú s rýchlou dobou nových a nových technológií. Včielka Bee-Bot a iné 
programovateľné roboty pomáhajú deťom lepšie zvládnuť rôzne úlohy formou zábavy a taktiež 
rozvíjať logické myslenie.

Didaktická pomôcka: je hmotný prostriedok, ktorý pomáha riadiť proces vyučovania a učenia sa.
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BeeBot včielka NABÍJATEĽNÁ

kód
produktu:

EL00363BB

Programovateľný robot –včielka „Bee-Bot“ – je ideálna pre roz-
víjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. 
Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov progra-
movania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre 
najmladších žiakov. Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo 
všetkých oblastiach vzdelávania.

• Pamäť na 40 krokov
• Tlačidlá na programovanie a ovládanie
• Zvukové a svetelné efekty potvrdzujúce in-

štrukcie
• Pohyby včielky: dopredu a dozadu v 15 cm kro-

koch, otáčanie vľavo a vpravo o 90°
• Robustná, odolná konštrukcia
• Tvorenie vlastných rozhodnutí
• Nabíja sa pomocou USB kábla (súčasťou do-

dávky) buď pomocou pripojenia na počítač ale-
bo sieťovým USB adaptérom (nie je súčasťou 
dodávky)

• 12 hodinové nabíjanie pre plné nebitie včielky, 
pri nabíjaní svieti lavé oko a po zhasnutí zele-
nej ledky je včielka plne nabitá
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Dokovacia stanica (pre nabíjateľné BeeBot včielky) 

kód
produktu:

EL00358BB

Táto dokovacia stanica je ľahko prenosná, vyžaduje malý úložný 
priestor a slúži ako odkladací priestor pre vašu triednu zostavu 
včielok Bee-Bot. Stanica je montovateľná aj na stenu. Už žiadne 
starosti s výmenou a montážou nových a nových bateriek.

BeeBot triedna zostava 

kód
produktu:

EL00396BB

Triedna zostava obsahuje:
6 x dokovacia (nabíjateľná) Bee-Bot včielka
1x nabíjacia dokovacia stanica

Bee-Bot mapa sveta 

kód
produktu:

GE00466

Veľkosť: 120x210 cm.
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Bee-Bot mapa Európy 

kód
produktu:

GE00563BB

Veľkosť: 210x120 cm. 

kód
produktu:

IT00858BB

BeeBot rušná ulica 

Veľkosť podložky je 120 x 45 cm.
So včielkou Bee-Bot si deti zdokonalia znalosti z dopravnej vý-
chovy.

BeeBot priesvitná podložka 

kód
produktu:

ITSGRIDBB

Použiteľná podložka na akýkoľvek obrázok, mapu.
Veľkosť mapy: 60 x 60 cm. 

BeeBot priesvitná podložka - predĺžená  
kód produktu: ITSGRIDLBB
Veľkosť: 45 x 135 cm
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kód
produktu:

ITSCARDBB

BeeBot sekvenčné karty 

Sada sekvenčných kariet vo formáte A5, laminátované s dlhou 
životnosťou. Ideálne pomocné karty pri plánovaní a nahrávaní 
programu na BeeBot včielku.
Balenie obsahuje 49 kariet.

kód
produktu:

IT00090BB

BeeBot podložka s kapsami 

Priehľadná hracia podložka s kapsami na zasúvanie kariet.

kód
produktu:

ITSMAT4BB

BeeBot mapa geometrických tvarov 

Veľkosť podložky je 60 x 60 cm.
Deti spoznajú rovinné útvary , ktoré môžu triediť podľa farieb 
a tvarov.
Rozvíjajú si matematické poznatky, zručnosti a činnosti s mate-
matickými objektmi, ktoré sú potrebné v životnej praxi. 
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kód
produktu:

ITSFOOTBB

BeeBot futbalové ihrisko 

Dnes je deň rozhodujúceho fi nálového zápasu. Dva tímy včielok 
hrajú o titul majstra. Na podložke môžu hrať maximálne dva tímy 
po troch bee-bot včielkach. Súčasťou podložky je lopta a dve 
futbalové brány. 

Veľkosť: 90 x 120 cm 

kód
produktu:

IT00120BB

BeeBot drevený tunel 

Zostava 9 ks drevených tunelov pre včielku Bee-Bot (10 x 14 x 
16 cm)
Deti spoznávajú čísla podľa znázornených farebných bodiek. 

kód
produktu:

GBBSMBB

BeeBot mapa pláže 

Veľkosť: 105x90 cm. 

Bee Bot podložka domu

Bee-Bot podložka domu obsahuje kuchyňu, predsieň, spálňu, kú-
peľňu, obývaciu izbu a kanceláriu. 
Veľkosť: 60cm x 60cm

kód
produktu:

IT00035BB
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Objavujte tajomstvá ostrova pokladov s vašou Bee-Bot včielkou.
Táto mapa pomôže deťom rozvíjať ich predstavivosti a rozširo-
vať geografi cké poznatky.

Veľkosť mapy: 60 cm x 60 cm

BeeBot mapa ostrova pokladov 

kód
produktu:

ITSMAT1BB

BeeBotcvc mapa

kód
produktu:

IB10BB

Jednoduché a pestré ilustrácie 48 obrázkov umožňuje jednodu-
ché a zábavné učenie sa s Bee-Bot včielkou. Triedenie vecí podľa 
životnosti a použitia.
Veľkosť mapy: 120 cm x 90 cm.

Veľkosť podložky 75x75cm. 
Čísla od 0 - 10, čísla v bodkách, interpunkčné znamienka. 

BeeBotmapa čísel

kód
produktu:

IB11BB

BeeBot mapa písmen 

Veľkosť podložky je 75 x 90 cm. 
Deti sa pomocou nej spoznávajú písmená abecedy.
Môže slúžiť ako výborná učebná pomôcka pre materské škôlky a 
I. stupeň základných škôl.

kód
produktu:

IT00853BB
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BeeBot rozprávková mapa 

kód
produktu:

ITSFAIRYBB

Mapa Bee-Bot Vás zavedie do rozprávok: Zlatovláska a tri med-
vede, Jack a Fazuľka, Tri malé prasiatka.
Veľkosť mapy: 120 cm x 45 cm. 

BeeBot mapa farmy 

kód
produktu:

IBFARM

Veľkosť mapy: 60x60 cm.
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Sada obsahuje priesvitnú podložku 60x60cm, sadu lokálnych 
mestských budov 14ks. 

kó
d

pr
od

uk
tu:

GB
BL
AP

BB

Bee-bot rušná ulica doplnky 

kód
produktu:

ITSHELLBB

BeeBotnasadzovacie kryty (30ks) 

Deti a žiaci si môžu pomocou krytov zmeniť dizajn svojej Bee-Bot 
včielky.
Balenie obsahuje 30 krytov v 3 farbách. 

BeeBot vozík 

kód
produktu:

ITRAILBB
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softvér

1 užívateľ

Bee-Bot® LessonActivities 1

Softvér umožňuje simulovať programovania pohybov včielky Bee-
Bot na obrazovke počítača. Softvér má zabudovanú sériu ôsmych 
rôznych hracích podložiek. Umožňuje rozličné uhly pohľadov na 
včielku a hraciu plochu. Možnosť kúpenia aj multilicencie pre celú 
školu/škôlku. V anglickom jazyku.

softvér

1 užívateľ

Bee-Bot® LessonActivities 2

Softvér umožňuje simulovať programovania pohybov včielky Bee-
Bot na obrazovke počítača. Softvér má zabudovanú sériu ôsmych 
rôznych hracích podložiek. Umožňuje rozličné uhly pohľadov na 
včielku a hraciu plochu. Možnosť kúpenia aj multilicencie pre celú 
školu/škôlku. V anglickom jazyku.

kód
produktu:

IT00258BB

Úložná a prepravná taška pre BeeBot

Úložná a prepravná taška pre šesť Bee-Bot včielok a tri mapy.
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Robot Dash

kód
produktu:

DDpack01

Dash je didaktická pomôcka, ktorá slúži na názorné (hands-on) 
učenie. Je určená pre vekovú skupinu od 5 rokov do 12+. Sú za-
merané na výučbu tvorivého riešenia problémov a počítačového 
myslenia.

Dash pomáha študentom učiť sa základné pro-
cesy dôležité pre všetky technologické zručnosti 
21. storočia. Žiaci posielajú robotom príkazy, aby 
sa pohybovali, rozsvietili a nechali ich rozpoznať 
svet naokolo pomocou 4 voľných kódovacích ap-
likácií, ktoré sú dostupné na iPadoch a tabletoch 
s operačným systémom Android. Voľne dostupné 
aplikácie sú len v AJ.

Dash pomáha deťom spolupracovať, vytvárať 
programy, nechať robotov vzájomne pôsobiť a 
vidieť, ako ich programy ožívajú priamo pred ich 
očami.

Ak máte záujem dať deťom náskok v tech-
nickom svete alebo len chcete obzvlášť chytrú 
hračku pre seba, zaručene si ju budete chcieť 
vyskúšať.

Určené pre deti od 5 rokov (do nekonečna)

Sú tu Dash & Dot aplikácie pre každú vekovú 
skupinu, učenie podľa úrovne a štýlu hry.

5 - 8 - Malí žiaci sa môžu hrať s našimi apliká-
ciami, ktoré spájajú hudbu a pohyb. Dash& Dot sa 
radi zapoja do dobrodružného bádania, ale aj do 
spoločenskej hry s vašimi priateľmi či rodinou.

8 - 12 - Blockly, vizuálny programovací jazyk 
vytvorený spoločnosťou Google, predstavuje po-
kročilejšiu hru. Presúvajte a ukladajte bloky s 
kódom priamo do Dash&Dot kdekoľvek.

 12+  - Vyskúšajte si aplikácie Dash & Dot pre 
iOS a Android s Objective C a Java pomocou náš-
ho otvoreného API. Aplikácie v AJ.
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Robot Dash&Dot sada

kód
produktu:

DDpack02

Dash&Dot je didaktická pomôcka, ktorá slúži na názorné (hands-
on) učenie. Je určená pre vekovú skupinu od 5 rokov do 12+. Sú 
zamerané na výučbu tvorivého riešenia problémov a počítačového 
myslenia.

Robot Dash&Dot wondersada

kód
produktu:

DDpack03

Dash je didaktická pomôcka, ktorá slúži na názorné (hands-on) 
učenie. Je určená pre vekovú skupinu od 5 rokov do 12+. Sú za-
merané na výučbu tvorivého riešenia problémov a počítačového 
myslenia. 
Táto wondersada obsahuje Robota Dash, Robota Dot + komplet 
príslušenstvo, ktoré je k robotom dostupné (Xylophone - DD-
pack04, Lego nadstavba - DDpack05, Sada príslušenstva - DD-
pack06).
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Robot Edison

kód
produktu:

EDPack01

Super cenovo dostupný, programovateľný robot. Váš odrazový 
mostík do vzrušujúceho sveta vedy a techniky!

Prečo Edison?
Už ste sa niekedy chceli dostať do robotiky, ale zistili ste, 
že je príliš zložitá alebo drahá?
 
Zoznámte sa s Edison ...
- cenovo dostupný
- kompatibilnžý s LEGO
- voľný, otvorený grafi cký programovací softvér
- jednoduché použitie pomocou predprogramovateľných 

funkcii aktivovanými čiarovými kódmi
- dialkové ovládanie 
- vhodné vekové rozhranie: od 5 do 95 rokov
 
Pre koho je Edison?
Edison je určený pre študentov všetkých vekových kate-
górií, tak ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsených fa-
natikov. 
 
Edison má:
- infračervené senzory prekážok (vľavo a vpravo)
- senzor sledonania čiary
- sveteľné senzory (vľavo a vpravo)
- zvukový senzor
- 2 variabilné motory
- červené LED osvetlenie (vľavo a vpravo)
- 3 ovládacie tlačidlá
 
Edison môže:
- navigovať cestu okolo detekovanej prekážky v pravo ale-

bo vľavo len za pomoci štandardného dialkového ovládača 
od TV/DVD

- sledovať čiaru alebo sa pohybovať v rámci určených hra-
níc

- nasledovať svetlo 
- komunikovať s iným Edisonom za pomoci infračerveného 

svetla
- prehrávať zvukové signály a hudobné melódie
- reagovať a tlieskanie alebo iné hlasné zvuky
 
Edison dodávaný s káblom na prepojenie s PC. Pre stiahnu-
tie free programuwww.meetedison.com/downloads - je to 
naozaj ľahké nainštalovať. Návod na www.meetedison.com, 
len v AJ.
 
Slovenská verzia programu je len vo forme online aplikácie 
nawww.edwareapp.com  !!
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Robot Edison

kód
produktu:

EDPack03

Robot Edison 3pack

kód
produktu:

EDPack010

Robot Edison

Robot Edison 10pack
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EdCreate pre Edisona

kód
produktu:

EDCREATE

Tento doplnkový balík je navrhnutý priamo pre robota Edison. 
Rozširuje možnosti a schopnosti nie len robota, ale aj Tvoje zruč-
nosti, skúsenosti v robotike. EdCreate konštrukčná sada pozo-
stáva zo 115 konštrukčných blokov, kolíkov a ozubených kolies 
kompatibilných so stavebnicovými dielmi LEGO.

Upozornenie: DOPLNKOVÝ PRODUKT K PRODUKTU „ROBOT 
EDISON V2.0 - EDPACK01“ = SAMOSTATNE NEPOUŽITELNÉ

SadaEdCreate sa využíva s robotmi Edison na realizáciu 
piatich projektov EdBuild:
EdTank
EdBagerEd
Robotické rameno
EdŽeriav
EdTlačiareň

Projekty EdBuild vyžadujú progresívne úrovne kódovacích 
schopností, čím sa stávajú perfektným doplnkom k učeb-
nému plánu programovania a robotiky.

EdTank pozostáva z dvoch konštrukčných úrovní. Základný 
EdTank a kompletný EdTank s gumovým kanónom.
Základný EdTank používa jedného robota Edison, ktorý je 
neprogramovaný tak, aby sa pohyboval dopredu, dozadu, 
vpravo, vľavo. Naprogramovať sa dá pomocou čiarového 
kódu pre ovládanie diaľkovým ovládačom od TV/DVD.
Kompletný EdTank používa aj druhého robota Edison, kto-
rý ovláda streľbu z kanóna.
Potrebné znalosti: Načítať program pomocou čiarového 
kódu a pracovať s diaľkovým ovládačom.

EdBager je robotický bager ovládaný diaľkovým ovláda-
čom. Predná lopata sa môže zdvíhať, spúšťať a samozrej-
me prenášať malé predmety zo sady EdCreate.
Potrebné znalosti: Načítať program pomocou čiarového 
kódu a pracovať s diaľkovým ovládačom.
 
EdRobotické rameno umožňuje ovládanie ramena robota, 
uchopenie, prenášanie a spustenie prenášaného predmetu. 
Robota je možné ovládať diaľkovým ovládačom všetkými 
smermi.
Potrebné znalosti: Načítať program pomocou čiarového 
kódu a pracovať s diaľkovým ovládačom.
EdŽeriav je diaľkovo ovládaný žeriav s magnetickým háči-
kom, ktorý je pohyblivý navíjaním. Môže zdvíhať a prekla-
dať rôzne malé kovové predmety (sponky na papier).
Potrebné znalosti: Načítať program pomocou čiarového 
kódu, pracovať s diaľkovým ovládačom a pracovať v pro-
stredí EdScratch alebo EdPy.
  
EdTlačiareň je súradnicový zapisovač (plotter), ktorý na 
základe príkazov programu, vytvorenom v prostredí EdPy, 
vykreslí obrazce na papier, umiestnený pod ním.
Potrebné znalosti: Načítať program pomocou čiarového 
kódu, pracovať s diaľkovým ovládačom a pracovať v pro-
stredí EdScratch alebo EdPy.

Edison mapa čierno-biela

kód
produktu:

EDMAT01

Herná a programovacia mapa pre Edisona.
Veľkosť: 59 x 84 cm 
Materiál: banerovina. 
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Číselný žonglér

kód
produktu:

IN178159S

Číselný žonglér spestrí vyučovanie. Táto múdra váha pridáva pr-
vok zábavy k učeniu. Umožňuje pochopiť ekvivalenty väčší ako a 
menšie ako, jednoduché sčítanie a odčítanie. Sada obsahuje 20 
čísiel a 2 vedrá závažia, ktoré umožňujú deťom rozvíjať jedno-
duchú logiku a dedukciu.

Didaktické pomôcky. Veľkosť: 17cm x 22cm.

Matematická kocka

kód
produktu:

IN051859S

Didaktická pomôcka, ktorá ponúka prakticky neobmedzené va-
riácie všetkých matematických operácií. Je to veľká priehľadná 
kocky s matematickými znamienkami (+, -, x, ÷), v ktorej útrobách 
sú dva desať stranové hracie útvary s číslicami usporiadanými v 
náhodnom poradí. 

Veľkosť: 7cm x 7cm.

Detský PVC zábavný číselník s desatinnou 
čiarkou (10ks)

kód
produktu:

M-CFANBB

Číselný PVC vejár obsahuje okrem číslic aj desatinnú čiarku.
Je dobrým pomocníkom pri vyučovaní desatinných čísel. V balíku 
je 10ks. 
Výška vejáru je 115mm.

Obrie čísla

kód
produktu:

EY00265BB

Viacfarebné obrie čísla sú skvelou didaktickou pomôckou pri vy-
učovaní matematiky . Sú vynikajúcim pomocníkom v rôznych fá-
zach hodiny, pri ktorých zaradíte matematické hry. Vyrobené sú 
z 10 mm hrubej peny. 
Výška 50 cm. (číslice 0-9).
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JUMBO magnetické čísla (68)

kód
produktu:

97923M

Veľkosť čísiel: 44mm. 
68 ks čísiel.

JUMBO magnetické písmená (62)

kód
produktu:

97922M

Veľkosť písmena: 44mm. 
68 ks písmen. 
Vek: od 3 rokov

Set farebných tabúl na magnetky

kód
produktu:

97930M

Vyrobené sú z farebnej umelej hmoty a kovu. Sú určené pre pou-
žitie s magnetickými písmenami alebo číslami. 

Veľkosť: 26cm x 30cm

Magnetické písmená Veľké

kód
produktu:

L-UPLETBB

Sada obsahuje 286 ks veľkých tlačených písmen. 
Veľkosť: 35mm

Magnetické písmená malé 
kód produktu: L-LOWLETTBB
Sada obsahuje 288 ks malých tlačených písmen. 
Veľkosť: 35mm 
Písmená sú len v modrej farbe a dodávané v sáčku.
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Sada obsahuje 286 ks magnetických čísel. 
Veľkosť: 35mm 
Magnetické tabule nie sú súčasťou balenia!

Magnetická triedna sada čísiel

kód
produktu:

MAGNUMBB

Samohlásky

kód
produktu:

31885M

Samohlásky a,e,i,o,u.
Veľkosť: 39cm.
Set obsahuje 5ks.

Vyšívaná abeceda

kód
produktu:

95233M

26 ks písmen + 6 ks šnúrok v balení.
Veľkosť : 7cm
Vek: od 3 rokov.

Vyšívaná abeceda - školský set

kód
produktu:

95267M

Set obsahuje 64 písmen + 24 šnúrok.
Veľkosť: 7 cm.
Vek: od 3 rokov.
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Navliekanie čísiel (260)

kód
produktu:

MLACEBB

Pestrofarebné navliekacie čísla od 0 až 9. 
Sada obsahuje 260 čísiel, 15 šnúrok (37 cm). 
Veľkosť jedného čísla: 2,5 x 3,8 cm.

Navliekanie písmen (260)

kód
produktu:

EY03755BB

Pestrofarebné navliekacie písmená.
Sada obsahuje 260 písmen, 15 šnúrok (37 cm). 
Veľkosť jedného čísla: 2,5 x 3,8 cm.

Farebné vyšívacie/navliekacie šnúrky 60ks

kód
produktu:

31869M

Balenie obsahuje 60ks šnúrok. Dĺžka šnúrky 1m.
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Magnetické karty s číslami

kód
produktu:

MA00558BB

Sada obsahuje 130 ks gumených magnetických kariet s číslami a 
matematickými symbolmi. 
Veľkosť jednej karty :3,5 x 3,5 cm.

kód
produktu:

MA02509BB

Veľké matematicko číselné puzzle

Číselné puzzle obsahuje čísla 1 až 144 plus matematické znamien-
ka ( + - ÷ x = ). 
Penové puzzle obsahuje 160 ks.

Magnetické čísla - labyrint

Drevené číselné labyrinty uložené v drevenom boxe. 
Čísla 0-9. 
Rozmery: 10x15 cm.

kód
produktu:

MA00022BB
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Aktivity EURO školský set

kód
produktu:

31917M

Sada obsahuje: 
18 plastových aktivít 
42 plastových bankoviek 
48 plastových mincí 

Pre deti od 5 rokov.

JUMBO hracie kocky (100ks)

kód
produktu:

IN053259S

Balenie obsahuje 100ks pestrofarebných kociek. 
Veľkosť kocky 25mm.

EURO aktivity nakupovanie

Sada obsahuje: 
18 plastových aktivít 
14 plastových bankoviek 
29 plastových mincí 

Od 5 rokov.

kód
produktu:

45308M
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Grafomotorický súbor

Obsah: 12 tabuliek - z jednej strany s predtlačenými vzormia 
druhá strana čisto čierna. 

Rozmer tabuľky: 24,5 x 22 cm Súčasťou sú 4 biele akvarelové 
kriedy.

Manipulačný medveď

kód
produktu:

FBSBBB

Manipulačný medveď slúži na precvičovanie jemnej motoriky, 
ktorú deti používajú pri obliekaní aj pri každodenných činnos-
tiach. Učia sa používať gombík, zips, pracku, šnúrku atď.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmery: 30x40 cm.

Manipulačný uzamykateľný domček

kód
produktu:

FLATBBB

Manipulačný uzamykateľný domček slúži na precvičovanie jem-
nej motoriky, ktorú deti používajú pri každodenných činnostiach. 
Učia sa používať háčiky, zámky, závory, spony atď.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmery: 30x40 cm.

Číselný labyrint

kód
produktu:

EY04621BB

Labyrint s magnetickým perom.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmery: 1,9 x 23 x 30 cm.
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Magnetické triedenie a počty

kód
produktu:

EY04336BB

Pomôcka určená na precvičovanie jemnej motoriky s použitím 
magnetického pera. Súčasťou je 6 obojstranných kariet s 12 ak-
tivitami. 
Materiál: pevné drevo
Pre deti od 3 rokov.
Veľkosť: 37 x 29,8 x 1,7 cm.

Magnetické farebné triedenie

kód
produktu:

EY04801BB

Materiál: pevné drevo.
Pre deti od 3 rokov. 
Vymeniteľné obrázky. 
Veľkosť: 34 x 36 x 2 cm.

Manipulačný triedič

kód
produktu:

EY04327BB

Materiál: pevné drevo
Pre deti od 2 rokov. 
Veľkosť: priemer 20 cm, výška 11,2 cm.

Manipulačná stavebnica Mechanik (191ks)

kód
produktu:

32650M

Stavebnica Aktivity Mechanik je manipulačná a zábavná staveb-
nica. Ponúka možnosť zostaviť rôzne dopravné, ale aj stavebné 
stroje ako žeriav, vrtuľník, kočík, kolobežku a kopec iných.
Súčasťou stavebnice je aj montážny kľúč, skrutky, kladka, pre 
získavanie zručnosti. Možnosť zostaviť až 8 modelov. 
Počet dielov v stavebnici: 191
Diely uložené v prenosnom kontajnery.
Pre deti od 3 rokov.
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Obliekanie, vyšívanie, deti sveta

kód
produktu:

36046M

Obsah balenia:
6 hrubých plastových siluet 
6 kusov oblečenia vyrobeného 
z plastu 

12 ks textilných šnúrok 
6 veľkých plastových ihiel 
Pre deti od 3 rokov.

Vyšívacia aktivita pre deti obsahuje 6 detí rôznych rás a z rôz-
nych častí sveta, s ich typickým oblečením. Oblečenie sa vyšíva 
spolu s konkrétnou osobou podľa siluety.

Tangram XXL

Geometrická skladačka, ktorá pozostáva zo 7 dielov. Úlohou je 
poukladať dieliky presne podľa vzorov uvedených v priloženej 
knihe, alebo si deti môžu zostaviť vlastné vzory. 

Obsah balenia: 2 x 7 penových dielikov (1 modrá sada a 1 zelená 
sada), 32 - stranovú knihu s 80 vzormi. 

Rozmer balenia: 37 x 33 x 5 cm.
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Aktivity skrutky a matice – školský set

kód
produktu:

31759M

Balenie obsahuje: 
36 skrutiek 
36 matíc 
16 kariet s aktivitami 
Podporuje jemnú motoriku.

Pre deti od 2 rokov. 

Manipulačné dievčatko Európanka

kód
produktu:

96302M

Výška 40 cm. 
Pre deti od 3 rokov.

Manipulačný chlapec Európan

kód
produktu:

96301M

Výška 40 cm. 
Pre deti od 3 rokov.
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Magnetický puzzle rybolov DINO

kód
produktu:

EY05121BB

Magnetické puzzle obsahujú dva rybárske prúty. Pre deti od 18 
mesiacov.

Magnetický puzzle rybolov FISH 
kód produktu: EY05122BB

Magnetický puzzle rybolov BUGS 
kód produktu: EY05123BB

Puzzle deti sveta

kód
produktu:

EY04317BB

Puzzle vhodné pre deti od 12 mesiacov. Veľkosť 50x20 cm.

Drevené vkladacie puzzle 1

kód
produktu:

EY04354BB

Sada 8 jednoduchých drevených puzzle s jasnými, zaujímavými 
obrázkami. Každé puzzle má 4 vyberatelné kúsky rôznych tva-
rov. 

Pre deti od 18 mesiacov.
Veľkosť: 15x15 cm.

Drevené vkladacie puzzle 2

kód
produktu:

EY02404BB

Sada 4 drevených puzzle na tému farma, zvieratá, dopravné 
prostriedky, oblečenie.

Pre deti od 2 rokov.
Veľkosť: 22 x 28,5 cm



» 28 « » Puzzle «

Sada 4 puzzle - Farma

kód
produktu:

EY05157BB

Sada obsahuje 4 x puzzle na tému farma. 
Veľkosť: 15 x 21,5 cm.

Sada 4 puzzle - Vozidlá

kód
produktu:

EY05158BB

Sada obsahuje 4 x puzzle na tému vozidlá. 
Veľkosť: 15 x 21,5 cm.

Drevené puzzle/stavebnica - tvary

kód
produktu:

EY04800BB

Drevené puzzle a zároveň stavebnica s farebných drevených 
tvarov, ktoré sa ukladajú do seba a do dreveného štvorcového 
podstavca. 

Pre deti od 3 rokov. 
Rozmery obalu/podstavca: 26x26x4 cm.
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EmoMoogy puzzle emócie

kód
produktu:

96280M

Puzzle pre zostavenie Moogyho s rôznymi emóciami. 
Balenie obsahuje 11 ks puzzle skladačiek z tvrdého pevného kar-
tónu, 8 ks kartičiek vyjadrujúcich emócie Moogyho. 
Veľkosť poskladaného Moogyho je 18 cm. 
Od 3 rokov.

Puzzle emócie

kód
produktu:

EY00742BB

Sada obsahuje 6 ks puzzle.
Veľkosť: 21x29 cm.
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle odkiaľ sa berie naše jedlo

kód
produktu:

35390M

Séria 4 puzzle , ktorých cieľom je podať deťom základné informácie 
o potravinách. Odkiaľ sa daný typ potraviny berie a aký je ich pôvod, 
či živočíšny, či rastlinný. Puzzle sú určené pre deti od 3 rokov a viac. 
- Určiť živočíšny, alebo rastlinný pôvod 
- Identifi kácia rôznych druhov potravín 
- Rozširovanie slovnej zásoby 
- Zavádzanie nových potravín do detskej stravy 
Veľkosť jedného obrázka: 21x15cm

Puzzle priebeh obliekania

kód
produktu:

EY02450BB

Sada obsahuje 4 drevené puzzle s témou obliekania. 1 puzzle sa 
skladá z 12 ks.
Veľkosť: 40x15 cm.
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Diskusné puzzle so scénami

kód
produktu:

EY02437BB

Sada obsahuje 3 puzzle s témou pouličnej scény, vlakového nád-
ražia a staveniska. Každé puzzle pozostáva z 20 ks. 
Veľkosť: 60x15 cm.

Situačné puzzle (6)

kód
produktu:

EY00088BB

Balenie obsahuje 6 puzzle skladačiek s rôznymi situáciami. 
Jeden obrázok sa skladá z 12 ks puzzle. 
Veľkosť: 30x20 cm.

Puzzle starostlivosť o seba a o zvieratá

kód
produktu:

FHELP1BB

Balenie obsahuje 8 farebných puzzle skladačiek.
Pre deti od 3 rokov.
Veľkosť: 15x15 cm.

Puzzle pomoc druhým

kód
produktu:

EY04343BB

Balenie obsahuje 4 puzzle skladačky, ktoré otvárajú diskusiu o 
pomoci druhým.
Pre deti staršie ako 3 koky.
Veľkosť: 21x29 cm.
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Puzzle farmárske zvieratá

kód
produktu:

EY04329BB

Sada 8 puzzle, z ktorých každé obsahuje 12 ks.
Pre deti od 3 rokov.
Veľkosť: 20x15 cm.

Puzzle divé zvieratá 1

kód
produktu:

EY04330BB

Sada 8 puzzle, z ktorých každé obsahuje 12 ks.
Pre deti od 3 rokov.
Veľkosť: 20x15 cm.

Puzzle divé zvieratá 2

kód
produktu:

EY05138BB

Sada 8 puzzle, z ktorý každé obsahuje 12 ks.
Pre deti od 3 rokov.
Veľkosť: 20x15 cm.

Puzzle mini zvieratá

kód
produktu:

EY05139BB

Sada 8 puzzle. 
Pre deti od 3 rokov. 
Veľkosť: 20x10 cm.
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Puzzle počasie/ ročné obdobia

kód
produktu:

EY02446BB

Sada 8 puzzle. 
Pre deti od 12 mesiacov. 
Veľkosť: 20x15 cm.

Puzzle abeceda

kód
produktu:

FW
ALPBB

Drevené, farebnými obrázkami ilustrované puzzle abecedy.
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle hodiny

kód
produktu:

EY05120BB

Drevené puzzle hodiny sú ideálne pre výučbu hodín, pri ktorých 
si viete zaradiť činnosti počas celého dňa. Puzzle obsahuje 25 
častí. Priemer hodín 27,5 cm.
Pre deti od 2 rokov.

Puzzle Elephants

kód
produktu:

M-ELEBB

Skvelé puzzle s kockami. Na základe hodených kociek ukladáte 
príslušný dielik podľa farby hodenej kocky a čísla do sloníka prí-
slušnej farby.
Sada obsahuje 6 ks puzzle dosiek a 6 ks farebných kociek.
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Puzzle veľká cesta

kód
produktu:

EY04805BB

Veľké zábavné puzzle cesty, ktorá sa dá poskladať rôznymi spô-
sobmi. Puzzle sa ukladá na zem pre využitie vašich obľúbených 
autíčok. Puzzle pozostáva z 20 ks. 
Každý ks veľkosti 22x18 cm. 
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle veľká farma

kód
produktu:

EY05159BB

Puzzle obsahuje 14 častí + 2 časti na prepojenie Puzzle veľká 
cesta - EY04805BB. 
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle hasičské auto

kód
produktu:

EY02463BB

Rozmery: 53x42 cm. 
Pre deti od 3 rokov.
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Puzzle autobus

kód
produktu:

EY02465BB

Rozmer: 59x42 cm. 
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle lietadlo

kód
produktu:

EY02466BB

Rozmery: 61x41,5 cm. 
Pre deti od 3 rokov.

Puzzle lesná zver

kód
produktu:

EY04325BB

Puzzle obsahuje 24 ks. 
Rozmery: 43x61 cm. 
Pre deti od 2 rokov.

Veľké matematicko číselné puzzle

kód
produktu:

MA02509BB

Číselné puzzle obsahuje čísla 1 až 144 plus matematické znamien-
ka ( + - ÷ x = ). 
Penové puzzle obsahuje 160 ks.
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Gigantické puzzle - Dinosaurus Stegosaurus

kód
produktu:

LER2858

Toto obrovské puzzle Stegosaurusa vyvolá predstavivosť a zapo-
jí kreatívnu myseľ. 
Puzzle je obojstranné, kde na jednej strane je samostatný dino-
saurus a na opačnej je kostra dinosaura. 
Po zložení je možná jemná manipulácia bez rozpadu. 
Sada obsahuje 20 kusov puzzle dielov. 
Ideálne pre malé ruky. 
Pre deti od 3 rokov.

Gigantické puzzle - Dinosaurus T-REX

kód
produktu:

LER2389

Toto obrovské puzzle T-Rexa vyvolá predstavivosť a zapojí kre-
atívnu myseľ. 
Puzzle je obojstranné, kde na jednej strane je samostatný dino-
saurus a na opačnej je kostra dinosaura. 
Po zložení je možná jemná manipulácia bez rozpadu. 
Sada obsahuje 20 kusov puzzle dielov. 
Ideálne pre malé ruky. 
Pre deti od 3 rokov.

Gigantické puzzle - Dinosaurus Triceratops

kód
produktu:

LER2857

Toto obrovské puzzle Triceratopa vyvolá predstavivosť a zapojí 
kreatívnu myseľ. 
Puzzle je obojstranné, kde na jednej strane je samostatný dino-
saurus a na opačnej je kostra dinosaura. 
Po zložení je možná jemná manipulácia bez rozpadu. 
Sada obsahuje 20 kusov puzzle dielov. 
Ideálne pre malé ruky. 
Pre deti od 3 rokov.
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Magnetické triedenie a počty 

kód
produktu:

EY04336BB

Deti objavujú a poznávajú farby - modrá, červená, žltá, zelená. 
Pomôcka je vyrobená z kvalitného dreva a odolného plastu, ktorý 
sa nachádza na povrchu.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmer: 37x29,8x1,7 cm
Balenie obsahuje: 1 x magnetický labyrint, 6 tematických kariet

Magnetická vesmírna cesta

kód
produktu:

31974M

Spoznajte zákutia vesmíru a naplánuje si vlastnú vesmírnu cestu. 
Obsahuje 16 ks magnetiek. 
Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 3 rokov.

Magnetické farebné triedenie 

kód
produktu:

EY04801BB

Deti objavujú a poznávajú farby - modrá, červená, žltá, zelená. 
Pomôcka je vyrobená z kvalitného dreva a odolného plastu, ktorý 
sa nachádza na povrchu.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmer: 34x36x2 cm
Balenie obsahuje: 1 x magnetický labyrint, 6 tematických kariet

Magnetický kolobeh vody

kód
produktu:

LSP6047-UK

Vhodné na magnetickú tabuľu. 
Veľkosť najväčšieho kusu: 18x19cm.
Sada obsahuje 10 magnetických častí. 
Od 5 rokov.
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Magnetické čísla - labyrint 

kód
produktu:

MA00022BB

Deti objavujú a poznávajú čísla od 0 až 9. Pomôcka je vyrobená 
z kvalitného dreva a odolného plastu, ktorý sa nachádza na povr-
chu.
Pre deti od 3 rokov.
Rozmer: 10x15 cm. 
Balenie obsahuje: 10 x magnetický labyrint, 1 x drevený podsta-
vec

Obojstranná magnetická anatómia tela 

kód
produktu:

SC00690BB

* 17 dielov 
* výška poskladaného tela 90 cm 
* 1 strana zobrazuje vnútorné orgány, svalstvo, krvný obeh 
* 2 strana zobrazuje kostru človeka 

Magnetická slnečná sústava

kód
produktu:

SC00665BB

Magnetická súprava planét slnečnej sústavy (12 dielov). 
Priemer cca 25cm.

Magnetický, životný cyklus motýľa 

kód
produktu:

SC00681BB

Obrázkové magnety zobrazujúce životný cyklus motýľa. Vhodné 
na magnetickú tabuľu. 
Veľkosť najväčšieho kusu: 20cm
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Magnetický, životný cyklus rastlín 

kód
produktu:

SC00679BB

Magnetická demonštrácia životného cyklu jablone a fazule. Každý 
kus je popisovateľný a umývateľný. 
V sade je 12 magnetických dielov. 
Veľkosť najväčšieho dielu: 20cm. 

Magnetický, životný cyklus žaby 

kód
produktu:

SC00680BB

Magnetická demonštrácia životného cyklu žaby. Poukladajte 
správne 9 ks magnetov na tabuľu. Každý kus je umývateľný. 
Veľkosť najväčšieho dielu: 20cm.

Magnetické tabuľky - recyklovanie 

kód
produktu:

31953M

Sada obsahuje: 
- 4 ks tabuliek 30x20 cm 
- 24 magnetických kartičiek 5x3 cm 
Od 3 rokov. 

Magnetické tabuľky - nebezpečenstvo na ulici 

kód
produktu:

31951M

Sada obsahuje: 
- 4 ks tabuliek 30x20 cm 
- 24 magnetických kartičiek 5x3 cm 
Od 3 rokov. 
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Magnetické ZOO 

kód
produktu:

31964M

Poskladajte správne zvieratá v ZOO. Magnetky s časťami zvierat 
ukladáte na dosku v ZOO. 
Veľkosť 21,5x44 cm. 
Od 3 rokov. 

Magnetické mesto 

kód
produktu:

31962M

Ukladanie magnetiek na plochu mesta. 
Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 3 rokov.

Magnetická tvár 

kód
produktu:

31963M

Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 3 rokov. 

Magnetický morský svet

Vyskladajte si vlastný morský a podmorský svet. 
Obsahuje 19 ks magnetiek. 
Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 3 rokov.

kód
produktu:

31973M
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Magnetický skener ľudského tela

kód
produktu:

31971M

Spoznajte ľudské telo pod skenerom. 
Obsahuje 19 ks magnetiek. 
Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 3 rokov.

Magnetický tangram

kód
produktu:

31965M

Ukladanie magnetiek na plochu. 
Obsahuje 18 ks magnetiek. 
Veľkosť: 21,5x44cm. 
Od 4 rokov.

Môj prvý magnetický set na experimenty

kód
produktu:

SC01138BB

Sada magnetov na minimálne 16 experimentov na skúmanie 
magnetizmu. 
Obsahuje celkom 4 magnetické paličky, 20 magnetických guli-
čiek, 2 obdĺžnikové magnety, sadu kruhových magnetov, kompa-
sový magnet a magnet v tvare podkovy. 
Uložené v prenosnom kufríku.

Testovacia sada magnetických a nemagne-
tických materiálov

kód
produktu:

SC00825BB

Sada obsahuje 20 plastových uzavretých nádob s magnetickým a 
nemagnetickým materiálom. 
Sada zahŕňa tiež 2 ks tyčových magnetov pre možnosť testova-
nia magnetického materiálu.
Veľkosť kufríkového obalu: 33x22x5 cm
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Pečiatky abecedy 

kód
produktu:

FEGABB

27ks. Priemer: 7,5 cm.

Pečiatky fantastických fi gúrok  

kód
produktu:

95221M

14ks pečiatok ako: slniečko, lietadlo, smajlík, srdiečko, slimák, 
korytnačka, lienka, veleryba, auto, hviezda, kvetina, motýľ, atď.

Pečiatky geometrických tvarov 

kód
produktu:

MGEOSTAMBB

14 ks. Priemer 7,5 cm.

Pečiatky čísel 

20 ks. Priemer 7,5 cm.

kód
produktu:

MADSTAMPBB
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Pečiatky dopravných prostriedkov 

kód
produktu:

95222M

14ks pečiatok ako: auto, formula, vrtuľník, lietadlo, traktor, bi-
cykel, loď, vlak, plachetnica, autobus, bager, nákladné auto, mo-
torka. 

Penové pečiatky (rôzne) 

kód
produktu:

AR01876BB

Balenie obsahuje 24 ks rôznych pečiatok ako: šarkan, smajlík, 
ryba, balóny, lietadlo, ruka, pes, auto, hviezda, slimák, kvetina, 
hríb, zajac, prasa, srdiečko, dom, strom, korytnačka, mačka, 
list. 

Pečiatky exotických zvierat 

kód
produktu:

FJSBB

Balenie obsahuje 14 ks pečiatok exotických zvierat ako: nosoro-
žec, opica, hroch, tiger, žirafa, had, papagáj, lev, slon, jašterica, 
zebra. 
Veľkosť: priemer 7,5 cm

Misky na farbu k pečiatkam 

kód
produktu:

FSDIP

Sada 10 ks misiek na farbu k pečiatkam.
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Maňuška poštára

kód
produktu:

96311M

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm

Maňuška kuchára

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm

kód
produktu:

96312M

kód
produktu:

96316M

Maňuška murára

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm

kód
produktu:

96313M

Maňuška policajta

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm
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Maňuška požiarnika

kód
produktu:

96314M

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm

Maňuška zdravotnej sestry

kód
produktu:

96315M

Klasická troj-prstová maňuška vyrobená z textilu. 
Veľkosť: 25cm

Predpoveď počasia - maňušky

kód
produktu:

GE00412BB

Sada maňušky “Predpoveď počasia” obsahuje: 
slnko, mrak, hurikán, dažďová kvapka, blesk, snehová vločka, 
dúha.
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Matematická váha

kód
produktu:

IN050359S

Uľahčí deťom vykonávať všetky štyri matematické operácie (+, 
-, x, ÷) s okamžitou vizualizáciou kontroly správnosti výsledku. 
Taktiež im pomôže pochopiť rovnosť a základy rovníc. Matema-
tická váha sa dá úplne demontovať pre zjednodušenie skladova-
nia. Balenie obsahuje: 20x 10g závažie, ktoré sú 10 cm dlhé a 3 
cm široké. 
Veľkosť: 34 cm x 65 cm.

Matematická váha MK3

kód
produktu:

IN152559S

Táto matematická váha má okrem základných matematických 
operácijí aj ďalšie funkcie, ktoré spresňuje kvapalný mostík. Je 
vhodná na precvičovanie jednoduchých rovníc, zlomkov, percent 
a desatinných čísel. Žiaci môžu ľahko vykonávať všetky štyri ma-
tematické funkcie (+, -, x, ÷) s okamžitou kontrolou výsledkov. 
Dodáva sa so závažím s hmotnosťou 10g a 5g.

kód
produktu:

IN050459S

Vedierková váha

Na porovnávanie hmotnosti rôznych vecí a materiálov nám poslúži 
vedierková váha . Rôzne druhy vecí môžu byť vážené v 2,5 litro-
vom vedierku. Vedierková váha môže byť úplne demontovaná. 
Veľkosť balenia: 51cm x 52cm.

Kombinovaná váha

kód
produktu:

IN152459S

Kombinovaná váha umožňuje učiteľom a žiakom využívať každý 
košík samostatne. Košíky sú kalibrované a označené po 100 ml. Sú 
dodávané s vekom. Súčasťou sady je samozrejme sada 60 závaží 
s váhou (1g x20, 5g x 20, 10g x 20).
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Rocker váha - 0,5 litrová kapacita

kód
produktu:

IN152259S

Pollitrová váha obsahuje priehľadné vane označené 100 ml stup-
nicou. Sú vyrobené z tvrdého, vode odolného materiálu, ktorý 
vydrží veľa rokov a to nielen pri používaní v triede. Sú citlivé už 
pri hmotnosti 1 g, vane sú navrhnuté tak, aby poskytovali presné 
merania. 
Veľkosť: 12,5 cm x 39 cm.

Rocker váha - 1 litrová kapacita

kód
produktu:

IN090559S

Váha obsahuje priehľadné litrové vane označené 100 ml stupni-
cou. Sú vyrobené z tvrdého, vode odolného materiálu, ktorý vy-
drží veľa rokov a to nielen pri používaní v triede. Sú citlivé už pri 
hmotnosti 1 g, vane sú navrhnuté poskytnúť presné merania, keď 
objekty sú umiestnené v strede. 
Veľkosť: 17cm x 42 cm.

Jednoduchá váha

kód
produktu:

IN050259S

Tieto jednoduché váhy sú robustné a ľahko použiteľné. Veľké 
panvice udržia 1 liter tekutiny. Indikátory ukazujú, kedy je rov-
novážna úroveň a kedy nie je. Váha môže byť úplne demontovaná 
pre lepšie skladovanie. Súčasťou balenia sú: 5 x 5g závažia a 5 x 
10g závažia. Farebný násyp nie je súčasťou dodávky. 
Zmontovaná veľkosť: 34cm x 47cm.
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Easi-Speak - mikrofón

kód
produktu:

ETTMICYBB

Easi-Speak mikrofón Vám umožní nahrávanie a prehrávanie zvuku 
bez nutnosti pripojenia na počítač, nahrávací čas 4 hodiny (256 
MB), umožňuje nahrávanie a prehrávanie vo formáte MP3.
Nahrávky, ktoré ste si nahrali do Easi Speaku, si môžete cez USB 
pripojenie prehrávať aj vo vašom PC, zabudovaná batéria, dobíja 
sa prostredníctvom USB. 
Pre komunikáciu s PC, nie je potrebný softvér.
Pre deti od 3 rokov.

Easi-Speak - zvuková stanica

kód
produktu:

EL00113BB

Umožňuje prehrať nahrávku priamo z Easi-Speak mikrofónu celej 
triede, funguje na dobíjatelnú batériu (pri plnom dobití batéria 
funguje 2 hodiny), obsahuje integrovaný hlasový ovládač a LED 
kontrolka pre kontrolu batérie.



» 50 « » Audio a video pomôcky «

Easi-Speak Pro mikrofón

kód
produktu:

EL00059BB

• jedným stlačením nahrávanie, jednoduché prehrávanie (WAV alebo 
MP3) 

• integrovaný USB a dobíjacia lítiová batéria
• LCD displej s plne integrovaným systémom menu, ukazujúci počet 

skladieb prehrávania, výdrž batérie, stav pamäte a druh formátu na-
hrávanie

• zásuvka na dual slúchadlá 
• spona na opasok pripojiť k oblečeniu
• vnútorná pamäť 128MB (max 4 hodiny nahrávanie)

Digitálny fotoaparát a kamera TUFF-CAM

kód
produktu:

EL00145BB

Jednoduchá obsluha kamery s možnosťou využitia aj v prírode. 
Nahráva a prehráva videá, zvuky a zhotovuje fotografi e. Môže sa 
stať dobrou učebnou pomôckou pre žiakov základných škôl.

• 3.12 mega - pixelov
• 64 MB interná pamäť s možnosťou rozšírenia
• dobíjací podstavec - jednoduché pripojenie k PC
• súbory sa dajú ľahko nahrávať do PC
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Talk - Tracker MP3 diktafón

kód
produktu:

EL00110BB

Zariadenie, ktoré Vám umožní dĺžku nahrávania až do 4 hodín. Je 
to malé a ľahko použiteľné zariadenie. Umožňuje nahrávanie a 
prehrávanie v dvoch formátoch: MP3 a WAV. Zariadenie je pri-
pojiteľné k Vášmu počítaču cez USB a je vhodnou pomôckou pre 
základné a materské školy.

Hovoriace štipce

kód
produktu:

EY03326BB

Vytvorte si prekrásny a zároveň okolie informujúci priestor v 
triede so setom šiestich hovoriacich štipcov vo farbách dúhy. 
Jednoduchým stlačením nahráte 10 sekundovú správu. Štipce 
viete pripevniť na rôzne povrchy so zabudovateľným magnetom a 
vymeniteľnou batériou. Sú výbornou pomôckou pre základné ale-
bo materské školy. Veľkosť približne 10 cm.

Hovoriace body (čierne)

kód
produktu:

EL00009BB

Tieto záznamníky nahrajú a prehrajú 30 sekúnd zvuku. Použitie 
je jednoduché a záznamníky sú čiernej farby. Nahrávanie otázok, 
odpovedí ale aj rôznych kľúčových správ. Všetky modely majú 
hlasný a veľmi jasný zvuk. V tomto balíku je 5 ks záznamníka. 

Didaktické pomôcky. Výmenné LR44 batérie. 
Priemer 45mm.

Veľké hovoriace body

kód
produktu:

EL00389BB

Ideálne záznamníky pre nahrávanie a počúvanie záznamov. Prehráva 
30 sekundový záznam. S odnímateľným priehľadným povrchom môžete 
vytvárať fotografi e, symboly, čísla alebo písmená, tak aby zodpovedali 
nahrávke. Väčšia veľkosť je ideálna pre deti so zrakovým postihnutím.
K dispozícii v 6 žiarivých farbách. Didaktické pomôcky.
Príklady použitia: - Nahranie príbehu a zoraďovanie podľa požiadaviek 
učiteľa, alebo vytvorenie vlastného príbehu.
Vyžaduje3 x AAA batérie, nie sú súčasťou.
Veľkosť8,5 x 8,5 x 2,5 cm.
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Premium hovoriace karty 3(ks) A5

kód
produktu:

IT01154BB

Kľúčové vlastnosti: 
• 60 sekúnd nahrávania 
• Funkcia uzamknutia záznamu 
• Vymeniteľné batérie 
• Kvalitné fólie na suché utieranie 
Od 3 rokov

Rozprávajúci fotoalbum A4

kód
produktu:

EL00360BB

Nahraj ku každému obrázku (fotografi í) záznam pre lepšie pocho-
penie obrázku a využitie veci na obrázku. Vytváranie jednoduchej 
zvukovej prezentácie. Vytvorenie vlastného príbehu, učebného 
plánu. Vkladacie fólie vo formáte A4. Pri každej stránke je mož-
nosť nahrať 10 sekundový záznam + podpora obrázku.

Rozprávajúci fotoalbum A3
kód produktu: EL00361BB

Farebné hovoriace karty (A6)

kód
produktu:

EL00283BB

Naše A6 Hovoriace karty sú k dispozícii v šiestich farbách. 
Každá karta zaznamená 10 sekúnd zvuku. 
Ozdobte si kartu podľa vlastného vkusu a popíšte zmývateľnou 
fi xkou. 
Sada obsahuje 6 ks kariet.
Pre deti od 3 rokov.
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Hovoriace karty A6 (3pk)

kód
produktu:

TT-CARD3BB

Tieto inovatívne karty sú jednoducho skvelé pre všetky deti, 
najmä tie so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, sú interaktívne 
vhodný pre všetky vekové kategórie. Stačí hovoriť a nahrať až 10 
sekúnd. Môžete ich použiť znovu a znovu. Karty sú popisovateľ-
né zmývateľnou fi xkou plus priesvitná fóliová kapsa na vkladanie 
svojich vlastných kariet.

Hovoriaca karta (cíť, mysli, rozprávaj)

kód
produktu:

EL00287BB

Zaznamenaj čo si myslíš, svoje pocity alebo správu. Každá kar-
ta zaznamená až 10 sekúnd. Karty sú popisovateľné zmývateľnou 
fi xkou. Sada obsahuje: srdce, mysliacu a oblakovú bublinu.

Rozprávajúce srdce

kód
produktu:

EL00284BB

Nahrávacie srdce je ideálne pre začatie diskusie o pocitoch a 
emóciách. Zaznamená až 10 sekúnd. Srdce je popisovateľné zmý-
vateľnou fi xkou. 
Veľkosť: 21,5 cm (dĺžka), 27,5 cm (výška).

Rozprávajúci mysliaci oblak

kód
produktu:

EL00116BB

Povzbudzovanie detí v premýšľaní a ukladaní myšlienok spôsobom 
záznamu na záznamník v oblaku. Taktiež vkladanie myšlienok do 
úst iným deťom. Oblak zaznamená až 10 sekúnd zvuku. Oblak je 
popisovateľný zmývateľnou fi xkou. Veľkosť: 21 x 29,5 cm.
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Easi - View Vizualizér 2

kód
produktu:

EL00460BB

Približuje a zväčšuje 2D a 3D objekty, robí fotografi e, nahráva 
videá. Umožňuje zobrazovať knihy - ideálne pre skupinové čítanie. 
Easi - View Vizualizér sa môže stať výbornou učebnou pomôckou.
• praktické ohýbateľné rameno
• zabudovaný mikrofón
• automatické zaostrovanie
• vysoká kvalita nasnímaných dokumentov (3.0 MPX)
• jednoduché pripojenie pomocou USB

Didaktické pomôcky.
Easi-Ears umožňuje vyučujúcemu dať svoje vlastné 

učebné materiály (na MP3) priamo do slúchadiel. Zari-
adenie umožňuje individuálne alebo skupinové počúvanie 
a porozumenie. Slúchadlá sú pripojené k audio systému 
prostredníctvom wifi , takže nevyžadujú sedenie na jednom 
mieste a môžu sa pri počúvaní aktívne venovať hre či už 
vonku, alebo vo vnútri.

Zariadenie sa dá využiť nielen na výučbu jazykov, ale aj 
na rozprávanie rozprávok, príbehov, rýmov, básní, piesní 
ako aj v cudzom tak aj v slovenskom jazyku. Pomáha deťom 
rozvíjať rečové a sluchové vnemy, podporuje prekonať 
zdráhavé čítanie a môže sa využívať aj na školskom dvore.

Audio objem môže byť transformovaný do MP3 pomocou 
Easi-Ears softvéru. Tento softvér je navrhnutý tak, aby 
učiteľ mohol vytvárať svoj vlastný playlist.

Ovládacie zariadenie je vytvorené priamo pre potreby 
učiteľa a umožňuje mu priame spojenie s jednotlivými 
slúchadlami. Slúži tiež ako samostatný MP3 nahrávač/
prehrávač. Môžu ho využívať  aj  žiaci na nahrávanie vlast-
ných audio záznamov.

Jazykové laboratórium - EASI-EARS

kód
produktu:

EL00295BB

Easi-Ears je unikátny digitálny audio systém vytvorený priamo 
pre materské a základné školy. Skladá sa zo šiestich farebných 
slúchadiel, riadiacej jednotky, nabíjacej stanici a softvéru.
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Vyšívaná abeceda 

kód
produktu:

95233M

26 ks v balení.

Farebné vyšívacie/navliekacie šnúrky 60ks.

kód
produktu:

31869M

Vyšívaná abeceda - školský set 

kód
produktu:

95267M

Set obsahuje 64 písmen + 24 šnúrok.

Vyšívacie čísla 10ks

kód
produktu:

31868M

Sada obsahuje 10 kusov pestrofarebných vyšívacích čísiel. 
Čísla od 0 až 9. 
Určené pre deti od 3 rokov. 
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Zvieratá - vyšívanie 

kód
produktu:

31794M

Zábavné vyšívanie 8 plastových zvieratiek. Hrubé plastové mode-
ly sa dajú využiť aj ako šablóny na prekreslenie. 
V balení: 8 plastových zvierat, 10 šnúrok.
Pre deti od 3 rokov. 

Obliekanie, vyšívanie, deti sveta 

kód
produktu:

36046M

Obsah balenia:
6 hrubých plastových siluet 
6 kusov oblečenia vyrobeného 
z plastu 

12 ks textilných šnúrok 
6 veľkých plastových ihiel 
Pre deti od 3 rokov. 

Vyšívacia aktivita pre deti obsahuje 6 detí rôznych rás a z rôz-
nych častí sveta, s ich typickým oblečením. Oblečenie sa vyšíva 
spolu s konkrétnou osobou podľa siluety.

Navliekacie guličky 

kód
produktu:

31730M

Sada obsahuje 100 ks navliekacích, pestrofarebných guličiek. 
Veľkosť 1 guličky: 2 cm. 
Súčasťou je aj 10ks šnúrok. 
Pre deti od 3 rokov. 

Navliekacie tvary 

kód
produktu:

31752M

Sada obsahuje 100 ks navliekacích, pestrofarebných tvarov. 
Veľkosť 1 guličky: 2,5 cm. 
Súčasťou je aj 10ks šnúrok. 
Pre deti od 3 rokov.
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Navliekanie čísiel (260) 

kód
produktu:

MLACEBB

Pestrofarebné navliekacie čísla od 0 až 9. 
Sada obsahuje 260 čísiel, 15 šnúrok (37 cm). 
Veľkosť jedného čísla: 2,5 x 3,8 cm.

Navliekanie písmen (260) 

kód
produktu:

EY03755BB

Pestrofarebné navliekacie písmená. 
Sada obsahuje 260 písmen, 15 šnúrok (37 cm). 
Veľkosť jedného čísla: 2,5 x 3,8 cm.

Navliekacie tvary veľké 

kód
produktu:

31745M

Balenie obsahuje: 
- 60 tvarov (3,5cm) 
- 10 šnúrok (1 m) 
- kartičky s aktivitami 
Od 3 rokov 
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Pripojenie k PC cez kábel
Jednoduchým ovládaním je možné snímať a fotiť pozorovaný ob-
jekt, napr. štruktúru látky, ľudskú kožu a živé organizmy (lienka). 
Obraz sa ihneď prenáša do počítača a ak je počítač pripojený k 
dataprojektoru, môže obraz sledovať celá skupina. Mikroskop je 
výbornou pomôckou pre žiakov základných škôl.

Digitálny mikroskop EASI-SCOPE 1 

kód
produktu:

IT01121BB

• veľkosť 7,3 x 5 cm
• zväčšenie 43x
• rozlíšenie obrazu: 640 x 480 pixelov
• snímanie fotografi í jedným kliknutím
• pre deti od 3 rokov

Digitálny mikroskop EASI-SCOPE 2 

kód
produktu:

EL00470BB

Pripojenie k PC cez Wireless
Jednoduchým ovládaním je možné snímať a fotiť pozorovaný ob-
jekt, napr. štruktúru látky, ľudskú kožu a živé organizmy (lienka). 
Obraz sa ihneď prenáša do počítača a ak je počítač pripojený k 
dataprojektoru, môže obraz sledovať celá skupina. Mikroskop je 
výbornou pomôckou pre žiakov základných škôl.

• dosah snímania 10m
• zväčšenie 43x
• veľkosť mikroskopu 7,3 x 5 cm
• rozlíšenie obrazu: 640 x 480 pixelov
• snímanie fotografi í jedným kliknutím
• nabíjateľný
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Naučme sa čas (analog/digital)

kód
produktu:

MSTTBBB

Sada 10 ks v balení. 
Šírka hodín 27cm, výška 9cm 
Každá doska má pohyblivé ručičky s hodinami a farebné karty 
s číslicami, ktoré pomáhajú pochopiť vzťah medzi analógovým a 
digitálnym časom.

Junior mikroskop 

kód
produktu:

IN116059S

Ideálny ako „prvý“ mikroskop. Pomôže mladším deťom k predsta-
ve o zväčšení. Zväčšenie 15x. Je vhodný pre vnútorné i vonkajšie 
použitie. Funguje na 2 AA batérie (nie sú súčasťou dodávky). Do-
dáva sa v balení spolu so 6 ks preparátov. 
Výška: 25 cm. 

kód
produktu:

IN116359S

Ručný digitálny mikroskop EyeScope

Ručný digitálny mikroskop. 
Jednoducho prepojiteľný k PC cez USB. 
Snímaný objekt sa zobrazuje na monitore počítača s jednodu-
chým prepojením na interaktívnu tabuľu, prípadne vizualizér. 
Predĺžený pripojovací kábel až na 3,7m. 
Zväčšenie 60x. 
Kompatibilita s: Windows 2000, SP4, XP, Vista & Windows 7.0.

Meteorologická stanica I. 

kód
produktu:

IN082659S

Kompletná meteorologická stanica, so všetkými súčasťami pripo-
jenými k jednej tyči, ktorá môže by vyložená vonku. 
Prostredníctvom stanice sa dá sledovať rýchlosť vetra, výška 
zrážok a teplota vzduchu. Súčasťou stanice sú aj slnečné hodi-
ny.
Pre deti od 3 rokov.
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Puzzle glóbus

kód
produktu:

LER7735

Hands-on úvod do zemepisu! 
Táto jasne sfarbená zemeguľa podporuje záujem o geografi u už 
od útleho veku. Malé ruky sa hodia na manipuláciu s farebnými 
kontinentmi na glóbuse. Obsah:

Kompostovacie nádoby 

kód
produktu:

IN118000S

Slúžia na pozorovanie rôznych kompostovacích procesov. Žiaci 
môžu pomocou nich objavovať rôzne metódy kompostovania a ich 
význam na životné prostredie. 

• Invicta Inovatívne Kompostovacie 
nádoby môžu byť použité učiteľmi aj 
žiakmi na objavovanie a ukázanie, ako 
každodenný záhradný odpad vrátane 
tepelne neupravených rastlinných šu-
piek, ktoré po správnom zakompostova-
ní môžu poskytnúť vynikajúce hnojivo a 
živiny pre ekologické záhradkárčenie. 
Priehľadné obaly umožňujú študentom 
postupné zobrazenie kompostovacieho 
procesu a sledovať zmeny farby, zlo-
ženia, pH a teploty, ktoré prebiehajú 
v kompostovacej nádobe s kapacitu/
objemom 1 liter. Žiaci môžu vykonávať 
experimenty a posúdi, ako mikroorga-
nizmy a makro organizmov rozkladajú 
materiály. Môžu tiež porovnať rôzne 
metódy kompostovania a to odmeraním 
pomerov uhlíka, dusíka, vzduchu a vlh-
kosti a analyzovať kvalitu vyrobeného 
kompostu.
• Kompostovacia sada obsahuje 4 x 
špeciálne priehľadné nádoby s rukovä-
ťou, 4 x vnútorné vložky na kompletné 
odvodnenie / prevzdušňovacie otvory, 
4 x viečok.

Zemeguľa 
Šesť kontinentov 
Šesť kontinentálnych označení 

Prispôsobiteľné štítky 
Glóbus sa otáča 360 °.
Priemer 20 cm.

Pre deti od 3 rokov.
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kód
produktu:

IN081159S

Zväčšovací set 

Set je ideálny na odoberanie a pozorovanie vzoriek priamo na 
prechádzke alebo v okolí školy. 
Dodáva sa aj so samostatne stojacou lupou. 
Zväčšenie: 2 - násobné a 3 násobné. 
Veľkosť: 10cm x 11cm. 
Pre deti od 3 rokov. 

Veterníček

kód
produktu:

IN087559S

Jednoduchý praktický veterníček, ktorý sa môže použiť ucho-
pením do ruky alebo pevne. Určujú sa ním svetové strany N- 
North(sever), S- South(juh), E- East(východ) a W- west(západ). 
Veľkosť: 32cm x 22cm.

kód
produktu:

99030M

Súbor - Vodné štúdie 

Súbor obsahuje veľkú nádobou, rybársku sieťku s rúčkou, zväč-
šovaciu lupu a pinzetu. Priehľadná nádoba umožňuje jednoduché 
pozorovania vodných živočíchov. 
Výška 30 cm. 
Pre deti od 6 rokov. 
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Súbor - Štúdia chrobákov 

kód
produktu:

99033M

Pre veľmi zvedavé deti. Tento set je tvorený observatóriom, tu-
nelom, platformou s hľadáčikom, pinzetou a dvojitým hľadáčikom 
s ktorým môžete sledovať hmyz. Zápisník a manuál (en jazyk) sú 
súčasťou setu. 
Pre deti od 7 rokov. 

Lupa 

kód
produktu:

99025M

Lupa so zväčšením 2x a 5x. 
Pre deti od 7 rokov. 
Veľkosť: 8 cm 

kód
produktu:

99021M

Pozorovanie hmyzu 

Hornou a spodnou časťou je možné si prezrieť v rovnakom čase 
hmyz, vďaka zrkadlovému systému. 
Zväčšenie 4x a 6x. 
Šírka 20 cm. 
Pre deti od 7 rokov. 
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Objavovanie a funkčnosť magnetov 

kód
produktu:

99019M

Zistite tajomstvo magnetizmu a ako magnety fungujú. Set obsa-
huje rôzne prvky pre experimentovanie. 
Pre deti od 8 rokov. 

Magnet  

kód
produktu:

99016M

Pre experimentovanie s magnetizmom. 
Veľkosť 21 cm. 
Pre deti od 8 rokov. 

Pozorovacia nádoba s lupou 

kód
produktu:

SC00867BB

Pozorovacia nádoba na hmyz. 
Nádoba obsahuje dve lupy. Zväčšenie 2x a 4x. 
Pre deti od 3 rokov. 
Rozmer: 8x8x7cm 

Zrážkomer 

kód
produktu:

IN084059S

Prístroj, ktorý slúži na meranie množstva zrážok. Je lacný, pres-
ný a odstupňovaný v milimetroch. Môže byť použitý ako voľne 
stojaci alebo umiestnený v zemi pomocou priloženého bodca. Veko 
zabraňuje úniku v prípade, že prebieha meranie. 
Veľkosť: 16cm x 8cm. 
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Meracie zariadenie 

kód
produktu:

IN052259S

Toto meracie zariadenie slúži na meranie rôznych hodnôt v našich 
a medzinárodných veľkostiach. Učitelia a žiaci ho môžu používať 
tento produkt na meranie, záznam a výpočet objemov pre celý 
rad objektov. 
Veľkosť: 40cm x 22 cm.

Meracia stanica 

kód
produktu:

IN095659S

Deti môžu sledovať a zaznamenávať svoju vlastnú výšku, baviť 
kreslením grafov a výpočtami indexu telesnej hmotnosti. Meracie 
stupnice sú presne dielikované v metrických aj palcových hodno-
tách. 
Meranie do 2 m (6 stôp). Úschovná veľkosť: 62cm x 36cm

Puzzle hodiny 

kód
produktu:

EY05120BB

Drevené puzzle hodiny sú ideálne pre výučbu hodín, pri ktorých 
si viete zaradiť činnosti počas celého dňa. Puzzle obsahuje 25 
častí. Priemer hodín 27,5 cm.
Pre deti od 2 rokov.

Spoznávajme čas + 24 aktivít 

kód
produktu:

95282M

Balenie obsahuje: 
1 x plastové hodiny 
24 x kartičiek s aktivitami 
Pre deti od 3 rokov. 
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Spoznávajme čas, triedny set 24+1 

kód
produktu:

M-CKITB

Táto sada obsahuje 1x demonštračné hodiny pre učiteľa a 24x 
hodiny pre žiakov. 
Priemer: 1x 330mm a 24x 100mm 

Rovinné útvary 1 

kód
produktu:

IN127759S

Sada rovinných útvarov obsahuje 5 tvarov ( štvorec, kruh, šes-
ťuholník, obdĺžnik a trojuholník), v 3 farbách, 2 veľkostiach a 
2 hrúbkach. Všetky časti sady sú vyrobené z pevného plastu a 
balené v odkladacom púzdre. Veko puzdra sa dá použiť ako vzor-
kovník útvarov. 
Veľkosť balenia: 20x15x2,5 cm. 

Magnetický, životný cyklus motýľa 

kód
produktu:

SC00681BB

Obrázkové magnety zobrazujúce životný cyklus motýľa. Vhodné 
na magnetickú tabuľu. 
Veľkosť najväčšieho kusu: 20cm

Magnetický, životný cyklus žaby 

kód
produktu:

SC00680BB

Magnetická demonštrácia životného cyklu žaby. Poukladajte 
správne 9 ks magnetov na tabuľu. Každý kus je umývateľný. 
Veľkosť najväčšieho dielu: 20cm. 
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Magnetický, životný cyklus rastlín 

kód
produktu:

SC00679BB

Magnetická demonštrácia životného cyklu jablone a fazule. Každý 
kus je popisovateľný a umývateľný. 
V sade je 12 magnetických dielov. 
Veľkosť najväčšieho dielu: 20cm. 

Obojstranná magnetická anatómia tela 

kód
produktu:

SC00690BB

* 17 dielov 
* výška poskladaného tela 90 cm 
* 1 strana zobrazuje vnútorné orgány, svalstvo, krvný obeh 
* 2 strana zobrazuje kostru človeka 

Magnetická slnečná sústava 

kód
produktu:

SC00665BB

Magnetická súprava planét slnečnej sústavy (12 dielov). 
Priemer cca 25cm.

Drevené geometrické telesá 12ks

kód
produktu:

GSOLIDBB

Veľkosť: 50mm až 75mm.
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Mäkké gumené domáce zvieratá

kód
produktu:

NFFCOUBB

Sada mäkkých gumených domácich zvierat je vhodná na matema-
tické výpočty, triedenie a matematické hry. Sada obsahuje 72 ks 
farebných domácich zvierat v šiestich farbách. 
Veľkosť 1 ks: 4cm 
Pre deti od 3 rokov.

Teplomer na okno 

kód
produktu:

SW
THLGBB

Merajte vonkajšiu teplotu z pohodlia triedy/učebne. 
Teplomer sa pricucne na vonkajšiu stranu skla. 

JUMBO hracie kocky (100ks) 

Balenie obsahuje 100ks pestrofarebných kociek. 
Veľkosť kocky 25mm.

kód
produktu:

IN053259S

Mäkké gumené dopravné prostriedky

Sada mäkkých gumených dopravných prostriedkov je vhodná na 
matematické výpočty, triedenie a matematické hry. Sada obsa-
huje 72 ks farebných dopravných prostriedkov ako lode, vlaky, 
autá, nákladné autá, vrtuľníky, autobusy. 6 farieb. 
Veľkosť 1 ks: 4cm 
Pre deti od 3 rokov.

kód
produktu:

NMMCOUBB
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Puzzle odkiaľ sa berie naše jedlo 

kód
produktu:

35390M

Séria 4 puzzle , ktorých cieľom je podať deťom základné infor-
mácie o potravinách. Odkiaľ sa daný typ potraviny berie a aký je 
ich pôvod, či živočíšny, či rastlinný. Puzzle sú určené pre deti od 
3 rokov a viac. 

Veľkosť jedného obrázka: 21x15cm

- Určiť živočíšny, alebo rastlinný pôvod 
- Identifi kácia rôznych druhov potravín 
- Rozširovanie slovnej zásoby 
- Zavádzanie nových potravín do detskej stravy 

EURO aktivity nakupovanie

Sada obsahuje: 
18 plastových aktivít 
14 plastových bankoviek 
29 plastových mincí 
Od 5 rokov.

kód
produktu:

45308M
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Spoznávajme zeleninu (20) 

kód
produktu:

EY03522BB

Žiarivo farebné atrapy zeleniny sú ideálne pre malé ruky. Zele-
nina má hladký a detailne prepracovaný mäkký povrch. Sada ob-
sahuje 20 ks zeleniny: žltá paprika, zelená paprika, reďkovka, 
mrkva, cibuľa , hríby, paradajky, kukurice. 
Vyrobené z dreva. Pre deti od 3 rokov. 

!Prepravka nie je súčasťou dodávky! 

Spoznávajme zeleninu (48) 

kód
produktu:

FVBPBB

Balenie 48 ks zeleniny. Ideálne pre spoznávanie druhov zeleniny. 
Pre deti od 3 rokov. 

Spoznávajme ovocie (48) 

kód
produktu:

FFBPBB

Balenie 48 ks ovocia. Ideálne pre spoznávanie druhov ovocia. 
Pre deti od 3 rokov. 

Ovocie & Zelenina v kufríku

kód
produktu:

30811M

Sada obsahuje 36 ks ovocia a zeleniny vyrobených z plastu. Všet-
ko uložené v prepravnom a dobre skladovateľnom kufríku. 
Pre deti od 3 rokov. 
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Podložka s hodinami

kód
produktu:

LER2981

Aktívne hodiny.
Sada obsahuje:
- 1x gumená podložka (137cm x 137 cm) 
- 4x nafukovacia kocka s číslami 
- 20 kariet s aktivitami (v AJ)
Nastavenie hodinových ručičiek pomocou plastových ručičiek 
(obsahom balenia), alebo pomocou vlastného tela a rúk. 
Pre deti od 5 rokov.

Starostlivosť o šteniatko

kód
produktu:

LER9245

Špeciálne navrhnuté 
pre manipuláciu malý-
mi rukami. 
Hra nevyžaduje žiadne 
batérie!
Rozvíja rečové a ja-
zykové zručnosti pri 
hraní role pečovatela 
o zvieratko. 

Príslušenstvo vyrobené 
z mäkkého, pogumova-
ného, odolného plastu.
Hra má okamžitú det-
skú príťažlivosť vďa-
ka svojmu hrubému 
dizajnu a jasným far-
bám.
Sada obsahuje:

Mäkký plyšový pes
Pelech pre psa
Plastová miska
Plastová kosť
Plastová kefa
Plastová plechovka
Veľkosť plyšového psa 
je 15 cm. Pre deti od 
2 rokov.

Tyčové počítadlo (guľôčkové)

kód
produktu:

95273M

Toto praktické tyčové počítadlo pomáha deťom s počítaním. Za-
hŕňa 1 základňu, 28 guličiek (2,5cm), 24 ks kariet s aktivitami. 
Vhodné pre skupiny alebo individuálnu prácu. 
Od 3 rokov. 
Zmontovaná veľkosť: 21cm.

Tyčové počítadlo (tvary)

kód
produktu:

95270M

Toto praktické tyčové počítadlo pomáha deťom s počítaním. Za-
hŕňa 1 základňu, 100 tvarov, 24 ks aktivít. Vhodné pre skupiny 
alebo individuálnu prácu. 
Od 3 rokov. 
Zmontovaná veľkosť: 21cm.
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Stavebnica „Ozubené kolesá – Rover“

Zhmotnite svoje predstavy pomocou tejto stavebnice, ktorá po-
vzbudzuje myslenie a zručnosť každého malého mechanika pri 
stavbe svojho ozubeného auta. Stavebnica podporuje vývoj jem-
nej motorickej zručnosti, pomáha pochopiť príčinu a následok. 
Farebné stavebné súčiastky vytvárajú nekonečné kombinácie, 
čím „zabíjajú nudu“. Sada obsahuje 43 kusov (robustné plasto-
vé ozubené prevody, kolesá a spojovacie kusy) Dokončený model 
auta meria cca 21cm x 17 cm. Pre deti od 4 rokov.

Stavebnica „Ozubené kolesá“ (150 ks)

kód
produktu:

LER9164

Stavebnica z ozubených koliesok. Stavebnica sa skladá zo 150 
farebných ozubených koliesok, spojky a blokov základne. Balené 
v prenosnom vedierku. 
Stavebnica od troch rokov.

kód
produktu:

LER9232

Stavebnica SLOTAGO (252) 

SLOTAGO stavebnica je ľahko použiteľná. Má drážkovaný sta-
vebný systém. Obsahuje robustné plastové farebné časti. Sada 
obsahuje 252 kusov.

Stavebnica od troch rokov. 

kód
produktu:

EY04944BB
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Stavebnica INTERSTAR vo vedierku “kolesá”

kód
produktu:

EY05411BB

Obľúbená stavebnica pre jej odolné a ľahko spájateľné časti. 
Stavebnica obsahuje 70 častí.

Stavebnica pre deti od troch rokov.

Kolíková stavebnica (94) 

Stavebnica s jednoduchým spájaním častí. Časti rôznych geomet-
rických tvarov a farieb. Jediným obmedzením pri skladaní je len 
predstavivosť. 
Stavebnica obsahuje 94 častí.

Stavebnica pre deti od 3 rokov.

kód
produktu:

EY04458BB

Osem-uholníková stavebnica (48) 

kód
produktu:

EY05156BB

Osem-uholníková stavebnica v šiestich pestrých farbách. 
Stavebnica obsahuje 48 častí.

Pre deti od 3 rokov.

Osem-uholníková stavebnica (300) 

kód
produktu:

EY02840BB

Osem-uholníková stavebnica v štyroch pestrých farbách. 
Stavebnica obsahuje 300 častí čo zahŕňa aj časti ako spájacie 
osem-uholníky, kolesá, spájacie kolíky.

Pre deti od 3 rokov.
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Stavebnica JUNIOR POLYDRON (124) 

kód
produktu:

EY05426BB

Stavebnica JUNIOR POLYDRON je zbrusu nová inovácia od sta-
vebných odborníkov POLYDRON. Časti stavebnice vyrobené pre 
malé ruky. Časti vyrobené s odolného plastu rôznych tvarov ako 
štvorec, trojuholník, nápravy s kolesami pre tvorbu lietadla, auta, 
vlaku atď. Stavebnica obsahuje 124 častí.
Pre deti od 3 rokov.
Stavebnica JUNIOR POLYDRON (372) triedny set 
kód produktu: EY05427BB

Magnetický POLYDRON guľový (36) 

kód
produktu:

EY05428BB

Nový magnetický POLYDRON guľový umožňuje spájanie jednot-
livých častí za pomoci magnetu do zaujímavých vzorov ako gule a 
kruhy. Sada obsahuje 36 častí.

Pre deti od 3 rokov.

Magnetický POLYDRON guľový (72) 
kód produktu: MA02607BB
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Magnetický POLYDRON (32) 

kód
produktu:

EY03231BB

Farebná magnetická stavebnica POLYDRON umožňuje deťom 
objavovať svet priestoru, tvarov, farieb a magnetizmu. Balenie 
obsahuje 32 ks z toho 12 štvorcov a 20 trojuholníkov. 

Pre deti od 3 rokov.

Magnetický POLYDRON (96) 
kód produktu: EY03232BB

Stavebnica Manetico (202) 

kód
produktu:

EY04461BB

Stavebnica Manetico je ideálna pre mladšie deti. Spájanie sta-
vebných kociek založené na magnetoch, ktoré sa spájajú oveľa 
jednoduchšie a držia na mieste. Stavebnica obsahuje pracovné 
karty. 

Pre deti od 12 mesiacov. 
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JUMBO mag. stavebnica (72) 

kód
produktu:

EY04927BB

Táto farebná a robustná stavebnica je ideálna pre malé deti. 
Časti stavebnice sú ľahko uchopiteľné a jednoducho sa spájajú 
za pomoci magnetu. Sada z 72 ks obsahuje dlhé a krátke tyče a 
spájacie gule. 

Pre deti od 3 rokoch. 

JUMBO mag. stavebnica krivá (50)

kód
produktu:

EY04926BB

Táto farebná a robustná stavebnica je ideálna pre malé deti. Čas-
ti stavebnice sú ľahko uchopiteľné a jednoducho sa spájajú za 
pomoci magnetu. Sada z 50 ks obsahuje krivé tyče a spájacie 
gule. 

Pre deti od 3 rokoch. 
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Drevené puzzle/stavebnica - tvary 

kód
produktu:

EY04800BB

Drevené puzzle a zároveň stavebnica s farebných drevených 
tvarov, ktoré sa ukladajú do seba a do dreveného štvorcového 
podstavca. 

Pre deti od 3 rokov. 
Rozmery obalu/podstavca: 26x26x4 cm 

Drevené magnetické kocky 

kód
produktu:

EY06200BB

Sada obsahuje 30 ks drevených magnetických kociek. Šesť rôz-
nych druhov tvarov. Veľkosť kociek cca 10x3cm. 
Pre deti od 3 rokov. 

Manipulačná stavebnica Mechanik (191ks) 

kód
produktu:

32650M

Stavebnica Aktivity Mechanik je manipulačná a zábavná staveb-
nica. Ponúka možnosť zostaviť rôzne dopravné, ale aj stavebné 
stroje ako žeriav, vrtuľník, kočík, kolobežku a kopec iných.
Súčasťou stavebnice je aj montážny kľúč, skrutky, kladka, pre 
získavanie zručnosti. Možnosť zostaviť až 8 modelov. 
Počet dielov v stavebnici: 191
Diely uložené v prenosnom kontajnery.
Pre deti od 3 rokov. 
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Gigantický v tme žiarivý Polydron

kód
produktu:

EY03437BB

Polydron - geometrický konštrukčný systém s výhodami origi-
nálneho Polydronu. Obsahuje rôzne tvary, pomocou ktorých deti 
identifi kujú štvorce, trojuholníky a vytvárajú jednoduché kon-
štrukcie. Nápomocné je aj Braillovo písmo v centre každého tva-
ru. To všetko navyše svieti v tme. Ideálne pre stavbu v tmavých 
miestnostiach. Sada obsahuje 4 trojuholníky a 6 štvoruholníkov. 
Pre deti od 3 rokov. 

Gigantický polydron (40 častí)

kód
produktu:

EY02846BB

Tento polydron povzbudzuje deti, aby rozpoznávali 2 a 3 rozmer-
né tvary rovnako ako povedomie o tvare a štruktúre. 
Má Braillove označenie trojuholníka a štvorca. Polydron je ľahko 
ovládateľný a použiteľný ako pre vnútorné, tak aj pre vonkajšie 
prostredie.  Pre deti od 2 rokov. 

Gigantický Polydron (80 častí) 
kód produktu: EY02949BB

Veľká KIM BLOC stavebnica

Stavebnica obsahuje 40 ks veľkých kociek. Stavebnica je už od 
2 rokov.
Najmenší diel: 7 x 7 cm
Najväčší diel: 21,5 x 10 cm.

kód
produktu:

32470M
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Mini súprava detektorov kovov 

kód
produktu:

EY04176BB

Staňte sa zaneprázdneným prieskumníkom s novými detektormi 
kovov v štyroch pestrých farbách. Preskúmate čo sa skrýva v 
zemi, piesku alebo pod papierom. Podarí sa Vám nájsť poklad?
Tieto vynovené detektory sú ľahko použiteľné a nabíjateľné. Pri 
narazení na kov sa ozve pípanie. 

Didaktické pomôcky.
Deťom umožní pochopiť z akých materiálov sa skla-
dajú jednotlivé veci. Úžasné pre bádanie alebo obja-
vovanie strateného pirátskeho podkladu.
Život batérie po nabití je 8 hodín.
Veľkosť detektora: 8 x 20 cm.
Pre deti od 3 rokov.

Detektor kovov 

kód
produktu:

IDETECBB

Zahrajme sa na malých pátračov a hľadajme svoj poklad. Pomôže 
nám pri tom ľahučký detektor kovov, ktorý je vhodný pre malých 
pátračov. Má jednoduchý dizajn ideálny pre deti. Umožňuje im 
spoznávať svet okolo seba. Zabezpečí skvelú zábavu na celé ho-
diny. Zvukový indikátor Vás upozorní ak natrafíte na kov.

Nastaviteľná výška od 55-77 cm. 

Zvuková píšťalka 

kód
produktu:

PE00742BB

Táto fantastická nová elektronická píšťalka má jasný a hlasný zvuk 
obyčajnej píšťalky. Píšťalka bola vyvinutá tak aby skvele sadla do rúk 
deťom aj dospelým. Píšťalka sa nedáva do úst a preto sa zabraňuje 
prenosu a šíreniu zárodkov chorôb. Na rozdiel od klasických píšťaliek 
je možné túto priamo zamerať na osoby alebo skupiny osôb pre maxi-
málny efekt správnym smerom. 
Taktiež môže byť požitá ako náhrada za dnes už zastarané štartova-
cie pištole. Píšťalka je 10 cm dlhá, žiarivej farby a má kruhový otvor 
pre uchytenie na kľúče alebo šnúrku na krk.
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Detský krokomer Easi-Walker 

kód
produktu:

EL00131BB

Easi-Walker je sada 6 krokomerov určených pre deti. Každý kro-
komer umožňuje deťom zaznamenať kroky počas celého dňa. Deň 
môže byť rozdelený až do deviatich činností, ako je chôdza do 
školy, športové aktivity, alebo školské výlety. Zhromaždené dáta 
je možné uložiť do počítača za pomoci Easi-Walker softvéru. Na-
bíjateľné dokovacou stanicou. Jedno nabitie vydrží na celodenné 
používanie. 

Cieľová sieť 

kód
produktu:

PE00735BB

Šesť extra veľkých cieľov lemovaných jasne farebnou stuhou, 
aby bol úspech hodu jasný. Určené pre použitie s ľahkými penový-
mi loptami, ktoré zostávajú v kapsách visiacich za cieľom. Sieť je 
ľahko montovateľná nakoľko sa pripája suchým zipsom. Dodávajú 
sa štandardné 3 m siete, ktoré môžu byť použité na tenis, bed-
minton alebo na všeobecné sieťové hry. 

Sada na piesok (31) 

kód
produktu:

EY05398BB

31 ks sada na piesok obsahuje náradia vrátane naberačiek, lopát, 
vedierok, hrabličiek, rôznych formičiek a ďalšie. 

Pre deti od 3 rokov.
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Veľká sada na piesok a vodu 

kód
produktu:

EY04517BB

Veľká 88 ks sada na piesok a vodu určená pre materskú škôlku. 
Sada obsahuje rôzne pieskové formy, lopatky, vedrá, rýle, sitá, 
hrabličky, krhle a ďalšie. 

Pre deti od 3 rokov. 

GIANT Veľká sada na piesok a vodu (38) 

kód
produktu:

EY02546BB

Sada 38 pestrofarebných veľkých náradí na piesok a vodu. Vrá-
tane rýľov, hrabiel, lopát, vodného mlynu a ďalšie. 

Pre deti od 2 rokov. 

Gigantické „Človeče, nehnevaj sa“

kód
produktu:

AS-LUDOBB

* podložka veľkosti 1,8 m x 1,6 m 
* 16 farebných hracích plátov (4 farby)

Pozorovacia nádoba s lupou 

kód
produktu:

SC00867BB

Pozorovacia nádoba na hmyz. 
Nádoba obsahuje dve lupy. Zväčšenie 2x a 4x. 
Pre deti od 3 rokov. 
Rozmer: 8x8x7cm 
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100% recyklovaná alternatíva k tradič-
ným plastovým hračkám, ktorá poskytu-
je životnému prostrediu priateľský spô-
sob rozvíjania a hrania detí! Vyrobené 
zo 100% recyklovaného, potravinárske-
ho plastu, bez toxických farbív, ftalá-
tov či BPA alebo ostrých hrán. Hračky 
GreenToys sú skutočne kompletne vy-
rábané z recyklovaných materiálov. Ne-
nájdete v nich žiadne lepidlá, skrutky, 
káble, baterky ani laky, len recyklovaný 
plast a prírodné farby.
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GREEN TOYS™ CLASSROOM CAFÉ 

kód
produktu:

VYROBENÉ ZO 100% RECYKLOVANÉHO, POTRAVINÁRSKEHO 
PLASTU, BEZ TOXICKÝCH FARBÍV, FTALÁTOV ČI BPA ALEBO 
OSTRÝCH HRÁN.

NENÁJDETE V NICH ŽIADNE LEPIDLÁ, SKRUTKY, KÁBLE, 
BATERKY ANI LAKY, LEN RECYKLOVANÝ PLAST A PRÍRODNÉ 
FARBY.
Od 2 rokov.

Set obsahuje:
- 8x tanier
- 8x miska
- 8x pohár
- 8x vidlička
- 8x nôž
- 8x lyžica
- 2x hrniec s pokrievkou
- 2x panvica
- 2x čajová kanvica
- 1x miska na cukor 
- 1x obracačka
- 1x naberačka

 Tanier má priemer 15 cm.

GREEN TOYS™ SCHOOL BUS 

kód
produktu:

GT-SCHY

Najekologickejší školský autobus sveta. 
Ekologický dizajn, ktorý nemá žiadne kovové nápravy, preto je 
toto vozidlo 100% recyklovateľné! 
Nenachádzajú sa na ňom žiadne ostré hrany. 

Veľkosť: 25cm x 15 cm 
Od 1 roka 

GREEN TOYS™ CAR CARRIER 

Vyrobené zo 100% recyklovaného plastu, vý-
robky GreenToys ™ neobsahujú žiadne sto-
pové množstvá ftalátov, BPA alebo PVC. Sú 
bez farby; neobsahujú žiadne kovové časti a 
všetky majú bezpečné, zaoblené hrany. Od 3 
rokov. Robustný plastový prepravný prostrie-
dok na prepravu automobilov; ideálne pre von-
kajšiu a vnútornú hru. Rozvíja rečové a jazyko-
vé schopnosti prostredníctvom hry. Poskytuje 
príležitosti na tvorivú hru založenú na vlast-
ných skúsenostiach. Obsahuje nákladnú kabínu 
s odnímateľným prívesom.

Dvojpodlažný príves má dve pracovné rampy.
Dizajn vozidla umožňuje malým deťom ľahko 
„riadiť“ nákladné auto.
Obsahuje:
Nákladné auto a odnímateľný príves.
Tri farebné mini autíčka.
Nákladné auto meria:
30 cm x 11,25 cm x 13 cm 
3x prepravované auto meria:
10 cm x 5 cm x 5 cm
Recyklovateľné balenie

kód
produktu:

GT-CCRB
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GREEN TOYS™ RECYCLING TRUCK

kód
produktu:

GT-RTK01R

Najekologickejšie vozidlo sveta. 
Predstava koncepcie recyklácie od útleho veku. 
Ponúka tri triediace otvory (fľaše, plechovky a papier), vyklápací 
nákladný priestor. 
Ekologický dizajn, ktorý nemá žiadne kovové nápravy, preto je 
toto vozidlo 100% recyklovateľné! 
Veľkosť: 30cm x 16 cm x 18,50 cm 
Od 1 roka 

GREEN TOYS™ DUMP TRUCK 

kód
produktu:

GT-DTK01R

Nakladač je robustný, dobre ovládateľný aj na piesku. 
Nenachádzajú sa na ňom žiadne ostré hrany. 

NENÁJDETE V ŇOM ŽIADNE LEPIDLÁ, KOVY, SKRUTKY, 
KÁBLE, BATERKY ANI LAKY, LEN RECYKLOVANÝ PLAST A 
PRÍRODNÉ FARBY. 
Veľkosť: 25 cm x 18 cm x 18 cm 
Od 1 roka.

GREEN TOYS™ RESCUE BOAT & HELICOPTER

kód
produktu:

GT-RBH1

Rozvíja rečové a jazykové schopnosti prostredníctvom hry. 
Poskytuje príležitosti na tvorivú hru založenú na vlastných skú-
senostiach z prvej ruky. Vhodný na vodné hry vo vani alebo pri 
vodnej ploche. Táto loď je navrhnutá tak, aby plávala! 
Obsahuje: 
Záchranná loď, Vrtuľník, Dve plastové postavy (kapitán a pilot). 
Záchranná loď má rozmery 30 cm x 15 cm x 18 cm 
Pre deti od 2 rokov.

GREEN TOYS™ TUGBOAT

kód
produktu:

GT-TUG01RA

Rozmery: 23 cm x 11 cm x 11 cm. 
Pre deti od 1 roka. 

*Farebné kombinácie sa môžu líšiť.*
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GREEN TOYS™ HELICOPTER

kód
produktu:

GT-HELA

GreenToys Vrtuľník vyrobený zo 100% recyklovaných materiá-
lov. Ponúka dva rotory a elegantné lyžiny na spodu vrtuľníka pre 
hladké pristátie. 
Dôležitý je pilot Medveď, ktorý dokonale padne do kabíny. 
Umývateľný v umývačke riadu pre jednoduché čistenie. 

Veľkosť: 24 cm x 15 cm x 15 cm. 
Pre deti od 2 rokov.

GREEN TOYS™ FIRE TRUCK

kód
produktu:

GT-FTK01R

Vytvorte cestu pre naj-enviromentálnejšie núdzové vozidlo! 
Obsahuje robustný strešný rebrík, ktorý sa otáča o 360 ° a dva 
odnímateľné bočné rebríky. Hrany sú zaoblené a absolútne bez-
pečné pre jemnú detskú pokožku.
Ekologický dizajn neobsahuje žiadne kovové nápravy, preto je 
toto vozidlo 100% recyklovateľné a bezpečné! 
Veľkosť: 27 cm x 16,5 cm x 18 cm 
Pre deti od 1 roka. 

GREEN TOYS™ FERRY AND CARS

kód
produktu:

GT-FRBA

Všetci na palubu ekologického trajektu. 
Robustná plastová hračka je ideálna pre rôzne činnosti. 
Prostredníctvom nápaditej hry deti rozvíjajú rečové a jazykové 
zručnosti. 
Súčasťou trajektu sú aj dve autá. Veľkosť trajektu : 25 cm x 
16 cm 
Zabalené v recyklovateľnom obale. 
Pre deti od 3 rokov. 

GREEN TOYS™ WAGON

kód
produktu:

GT-W
AGO

Deti budú milovať nosenie svojho cenného majetku týmto vozí-
kom. Robustná hračka z plastu; ideálne pre vonkajšie a vnútorné 
použitie. Pneumatiky sú vhodné do piesku! 

Rukoväť zo 100% bavlny pre ľahké ťahanie. 
Veľkosť vozíka: 37,5 cm x 24 cm x 24 cm. 
V recyklovateľnom balení. 
Pre deti od 1 roka.
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Včielka Bee-Bot  

1 EL00363BB Bee Bot včielka NABÍJATEĽNÁ 
2 EL00358BB Dokovacia stanica (pre nabíjateľné Bee Bot včielky)
2 EL00396BB Bee Bot triedna zostava
2 GE00466 Bee-Bot mapa sveta
3 GE00563BB Bee-Bot mapa Európy 
3 IT00858BB Bee Bot rušná ulica
3 ITSGRIDBB Bee Bot priesvitná (transparentná) podložka
3 ITSGRIDLBB Bee Bot priesvitná (transparentná) podložka - predĺžená
4 ITSCARDBB Bee Bot sekvenčné karty
4 IT00090BB Bee Bot podložka s kapsami
4 ITSMAT4BB Bee Bot mapa geometrických tvarov 
5 ITSFOOTBB Bee Bot futbalové ihrisko
5 IT00120BB Bee Bot drevený tunel 
5 GBBSMBB Bee Bot mapa pláže
5 IT00035BB Bee Bot podložka domu
6 ITSMAT1BB Bee Bot mapa ostrova pokladov
6 IT00853BB Bee Bot mapa písmen
6 IB10BB BeeBot cvc mapa
6 IB11BB BeeBot mapa čísel
7 ITSFAIRYBB Bee Bot rozprávková mapa
7 IBFARM Bee Bot mapa farmy
8 ITSHELLBB Bee Bot nasadzovacie kryty (30ks)
8 ITRAILBB Bee Bot vozík
8 GBBLAPBB Bee-bot rušná ulica doplnky
9  Bee-Bot® Lesson Activities 1 - softvér 1 užívateľ
9  Bee-Bot® Lesson Activities 2 - softvér 1 užívateľ
9 IT00258BB Úložná a prepravná taška pre Bee Bot 

Programovacie roboty  

11 DDpack01 Robot Dash
12 DDpack02 Robot Dash & Dot sada
12 DDpack03 Robot Dash & Dot wondersada 
13 EDPack01 Robot Edison
14 EDPack03 Robot Edison
14 EDPack10 Robot Edison
15 EDCREATE EdCreate pre Edisona
15 EDMAT01 Edison mapa čierno-biela

Písmená a čísla  

16 IN178159S Číselný žonglér
16 IN051859S Matematická kocka
16 M-CFANBB Detský PVC zábavný číselník s desatinnou čiarkou (10ks)
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16 EY00265BB Obrie čísla
17 97923M JUMBO magnetické čísla (68)
17 97922M JUMBO magnetické písmená (62)
17 97930M Set farebných tabúl na magnetky
17 L-UPLETBB Magnetické písmená Veľké 
17 L-LOWLETTBB Magnetické písmená malé
18 MAGNUMBB Magnetická triedna sada čísiel
18 31885M Samohlásky 
18 95233M Vyšívaná abeceda
18 95267M Vyšívaná abeceda - školský set 
19 MLACEBB Navliekanie čísiel (260)
19 EY03755BB Navliekanie písmen (260)
19 31869M Farebné vyšívacie/navliekacie šnúrky 60ks
20 MA00558BB Magnetické karty s číslami
20 MA00022BB Magnetické čísla - labyrint
20 MA02509BB Veľké matematicko číselné puzzle
21 31917M Aktivity EURO školský set
21 45308M EURO aktivity nakupovanie
21 IN053259S JUMBO hracie kocky (100ks)

Grafomotorika - Manipulácia  

22  Grafomotorický súbor
22 FBSBBB Manipulačný medveď 
22 FLATBBB Manipulačný uzamykateľný domček
22 EY04621BB Číselný labyrint
23 EY04336BB Magnetické triedenie a počty
23 EY04801BB Magnetické farebné triedenie
23 EY04327BB Manipulačný triedič
23 32650M Manipulačná stavebnica Mechanik (191ks)
24 36046M Obliekanie, vyšívanie, deti sveta
24  Tangram XXL
25 31759M Aktivity skrutky a matice – školský set
25 96302M Manipulačné dievčatko Európanka
25 96301M Manipulačný chlapec Európan

Puzzle  

27 EY05121BB Magnetický puzzle rybolov DINO
27 EY05122BB Magnetický puzzle rybolov FISH
27 EY05123BB Magnetický puzzle rybolov BUGS
27 EY04317BB Puzzle deti sveta
27 EY04354BB Drevené vkladacie puzzle 1
27 EY02404BB Drevené vkladacie puzzle 2
28 EY05157BB Sada 4 puzzle - Farma
28 EY05158BB Sada 4 puzzle - Vozidlá
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28 EY04800BB Drevené puzzle/stavebnica - tvary
29 96280M EmoMoogy puzzle emócie
29 EY00742BB Puzzle emócie
29 35390M Puzzle odkiaľ sa berie naše jedlo
29 EY02450BB Puzzle priebeh obliekania
30 EY02437BB Diskusné puzzle so scénami 
30 EY00088BB Situačné puzzle (6)
30 FHELP1BB Puzzle starostlivosť o seba a o zvieratá
30 EY04343BB Puzzle pomoc druhým
31 EY04329BB Puzzle farmárske zvieratá 
31 EY04330BB Puzzle divé zvieratá 1
31 EY05138BB Puzzle divé zvieratá 2
31 EY05139BB Puzzle mini zvieratá
32 EY02446BB Puzzle počasie/ ročné obdobia
32 FWALPBB Puzzle abeceda
32 EY05120BB Puzzle hodiny 
32 M-ELEBB Puzzle Elephants
33 EY04805BB Puzzle veľká cesta
33 EY05159BB Puzzle veľká farma
33 EY02463BB Puzzle hasičské auto
34 EY02465BB Puzzle autobus
34 EY02466BB Puzzle lietadlo
34 EY04325BB Puzzle lesná zver
34 MA02509BB Veľké matematicko číselné puzzle
35 LER2858 Gigantické puzzle - Dinosaurus Stegosaurus
35 LER2389 Gigantické puzzle - Dinosaurus T-REX
35 LER2857 Gigantické puzzle - Dinosaurus Triceratops

Magnetické pomôcky  

37 EY04336BB Magnetické triedenie a počty
37 EY04801BB Magnetické farebné triedenie
37 31974M Magnetická vesmírna cesta
37 LSP6047-UK Magnetický kolobeh vody
38 MA00022BB Magnetické čísla - labyrint 
38 SC00690BB Obojstranná magnetická anatómia tela 
38 SC00665BB Magnetická slnečná sústava
38 SC00681BB Magnetický, životný cyklus motýľa
39 SC00679BB Magnetický, životný cyklus rastlín
39 SC00680BB Magnetický, životný cyklus žaby
39 31953M Magnetické tabuľky - recyklovanie
39 31951M Magnetické tabuľky - nebezpečenstvo na ulici
40 31964M Magnetické ZOO
40 31962M Magnetické mesto
40 31963M Magnetická tvár
40 31973M Magnetický morský svet
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41 31971M Magnetický skener ľudského tela
41 31965M Magnetický tangram
41 SC01138BB Môj prvý magnetický set na experimenty
41 SC00825BB Testovacia sada magnetických a nemagnetických materiálov

Pečiatky  

42 FEGABB Pečiatky abecedy
42 95221M Pečiatky fantastických figúrok
42 MGEOSTAMBB Pečiatky geometrických tvarov
42 MADSTAMPBB Pečiatky čísel
43 95222M Pečiatky dopravných prostriedkov
43 AR01876BB Penové pečiatky (rôzne)
43 FJSBB Pečiatky exotických zvierat
43 FSDIP Misky na farbu k pečiatkam

Maňušky  

44 96311M Maňuška poštára
44 96312M Maňuška kuchára
44 96316M Maňuška murára
44 96313M Maňuška policajta
45 96314M Maňuška požiarnika 
45 96315M Maňuška zdravotnej sestry
45 GE00412BB Predpoveď počasia - maňušky

Váhy  

46 IN050359S Matematická váha
46 IN152559S Matematická váha MK3
46 IN050459S Vedierková váha
46 IN152459S Kombinovaná váha
47 IN152259S Rocker váha – 0,5 litrová kapacita
47 IN090559S Rocker váha – 1 litrová kapacita
47 IN050259S Jednoduchá váha

Audio a video pomôcky  

49 ETTMICYBB Easi-Speak - mikrofón
49 EL00113BB Easi-Speak - zvuková stanica
50 EL00059BB Easi-Speak Pro mikrofón
50 EL00145BB Digitálny fotoaparát a kamera TUFF-CAM
51 EL00110BB Talk - Tracker MP3 diktafón
51 EY03326BB Hovoriace štipce
51 EL00009BB Hovoriace body (čierne)
51 EL00389BB Veľké hovoriace body
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52 IT01154BB Premium hovoriace karty 3(ks) A5
52 EL00360BB Rozprávajúci fotoalbum A4
52 EL00361BB Rozprávajúci fotoalbum A3
52 EL00283BB Farebné hovoriace karty (A6) 
53 TT-CARD3BB Hovoriace karty A6 (3pk)
53 EL00287BB Hovoriaca karta (cíť, mysli, rozprávaj)
53 EL00284BB Rozprávajúce srdce
53 EL00116BB Rozprávajúci mysliaci oblak
54 EL00460BB Easi - View Vizualizér 2
54 EL00295BB Jazykové laboratórium - EASI-EARS 

Navliekanie a vyšívanie  

55 95233M Vyšívaná abeceda
55 95267M Vyšívaná abeceda - školský set
55 31869M Farebné vyšívacie/navliekacie šnúrky 60ks
55 31868M Vyšívacie čísla 10ks
56 31794M Zvieratá - vyšívanie
56 36046M Obliekanie, vyšívanie, deti sveta
56 31730M Navliekacie guličky 
56 31752M Navliekacie tvary
57 MLACEBB Navliekanie čísiel (260)
57 EY03755BB Navliekanie písmen (260)
57 31745M Navliekacie tvary veľké

Pozorovanie a bádanie  

58 IT01121BB Digitálny mikroskop EASI-SCOPE 1
58 EL00470BB Digitálny mikroskop EASI-SCOPE 2
59 MSTTBBB Naučme sa čas (analog/digital)
59 IN116059S Junior mikroskop
59 IN116359S Ručný digitálny mikroskop Eye Scope
59 IN082659S Meteorologická stanica I.
60 LER7735 Puzzle glóbus
60 IN118000S Kompostovacie nádoby
61 IN081159S Zväčšovací set 
61 IN087559S Veterníček 
61 99030M Súbor - Vodné štúdie
62 99033M Súbor - Štúdia chrobákov
62 99025M Lupa 
62 99021M Pozorovanie hmyzu
63 99019M Objavovanie a funkčnosť magnetov
63 99016M Magnet 
63 SC00867BB Pozorovacia nádoba s lupou
63 IN084059S Zrážkomer 
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Spoznávanie  

64 IN052259S Meracie zariadenie
64 IN095659S Meracia stanica
64 EY05120BB Puzzle hodiny
64 95282M Spoznávajme čas + 24 aktivít
65 M-CKITBB Spoznávajme čas, triedny set 24+1
65 IN127759S Rovinné útvary 1
65 SC00681BB Magnetický, životný cyklus motýľa
65 SC00680BB Magnetický, životný cyklus žaby
66 SC00679BB Magnetický, životný cyklus rastlín
66 SC00690BB Obojstranná magnetická anatómia tela
66 SC00665BB Magnetická slnečná sústava
66 GSOLIDBB Drevené geometrické telesá 12ks
67 NFFCOUBB Mäkké gumené domáce zvieratá
67 NMMCOUBB Mäkké gumené dopravné prostriedky
67 SWTHLGBB Teplomer na okno
67 IN053259S JUMBO hracie kocky (100ks)
68 35390M Puzzle odkiaľ sa berie naše jedlo
68 45308M EURO aktivity nakupovanie
69 EY03522BB Spoznávajme zeleninu (20)
69 FVBPBB Spoznávajme zeleninu (48)
69 FFBPBB Spoznávajme ovocie (48)
69 30811M Ovocie & Zelenina v kufríku
70 LER2981 Podložka s hodinami
70 LER9245 Starostlivosť o šteniatko
70 95273M Tyčové počítadlo (guľôčkové)
70 95270M Tyčové počítadlo (tvary)

Stavebnice  

72 LER9232 Stavebnica „Ozubené kolesá – Rover“
72 EY04944BB Stavebnica SLOTAGO (252)
72 LER9164 Stavebnica „Ozubené kolesá“ (150 ks)
73 EY05411BB Stavebnica INTERSTAR vo vedierku „kolesá“
73 EY04458BB Kolíková stavebnica (94)
73 EY05156BB Osem-uholníková stavebnica (48)
73 EY02840BB Osem-uholníková stavebnica (300)
74 EY05426BB Stavebnica JUNIOR POLYDRON (124)
74 EY05427BB Stavebnica JUNIOR POLYDRON (372) triedny set
74 EY05428BB Magnetický POLYDRON guľový (36)
74 MA02607BB Magnetický POLYDRON guľový (72)
75 EY03231BB Magnetický POLYDRON (32)
75 EY03232BB Magnetický POLYDRON (96)
75 EY04461BB Stavebnica Manetico (202)
76 EY04927BB JUMBO mag. stavebnica (72)
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76 EY04926BB JUMBO mag. stavebnica krivá (50)
77 EY04800BB Drevené puzzle/stavebnica - tvary
77 EY06200BB Drevené magnetické kocky
77 32650M Manipulačná stavebnica Mechanik (191ks)

Gigantické stavebnice  

78 EY03437BB Gigantický v tme žiarivý Polydron
78 32470M Veľká KIM BLOC stavebnica
78 EY02846BB Gigantický polydron (40 častí)

Poďme sa hrať von  

79 EY04176BB Mini súprava detektorov kovov
79 IDETECBB Detektor kovov
79 PE00742BB Zvuková píšťalka
80 EL00131BB Detský krokomer Easi-Walker
80 PE00735BB Cieľová sieť
80 EY05398BB Sada na piesok (31)
81 EY04517BB Veľká sada na piesok a vodu
81 EY02546BB GIANT Veľká sada na piesok a vodu (38)
81 AS-LUDOBB Gigantické „Človeče, nehnevaj sa“
81 SC00867BB Pozorovacia nádoba s lupou

GREEN TOYS™  

83  GREEN TOYS™ CLASSROOM CAFÉ
83 GT-SCHY GREEN TOYS™ SCHOOL BUS
83 GT-CCRB GREEN TOYS™ CAR CARRIER
84 GT-RTK01R GREEN TOYS™ RECYCLING TRUCK
84 GT-DTK01R GREEN TOYS™ DUMP TRUCK
84 GT-RBH1 GREEN TOYS™ RESCUE BOAT & HELICOPTER
84 GT-TUG01RA GREEN TOYS™ TUGBOAT
85 GT-HELA GREEN TOYS™ HELICOPTER
85 GT-FTK01R GREEN TOYS™ FIRE TRUCK
85 GT-FRBA GREEN TOYS™ FERRY AND CARS
85 GT-WAGO GREEN TOYS™ WAGON
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Ceny sú uvedené s DPH. 

 Objednávkový formulár 

Dodávateľ:Scholaris, s.r.o. 
                     IČO: 46324844 
                     IČ DPH: SKK 2023331508 
Tel.: +421908858406 
Objednať tovar si môžete aj cez náš on-line shop nawww.skolam.sk. 
 
Odberateľ 

Názov:  

Adresa:  

IČO:  

DIČ:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

 
 Spôsob platby:      predfaktúra :                                               na dobierku: 
 

Názov položky 
 Jednotková 
cena s DPH  

Počet kusov 
Cena spolu s 
DPH 

     

     

     

     

     

     

SPOLU     
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Ceny sú uvedené s D
PH

. 


 

O
bjednávkový form

ulár 

D
odávateľ:Scholaris, s.r.o. 

                     IČO
: 46324844 

                     IČ D
PH

: SKK 2023331508 


Tel.: +421908858406 
O

bjednať tovar si m
ôžete aj cez náš on-line shop naw

w
w

.skolam
.sk. 

 O
dberateľ 

N
ázov: 

 

A
dresa: 

 

IČO
: 

 

D
IČ: 

 

Kontaktná osoba: 
 

Telefón: 
 

  Spôsob platby:     


 predfaktúra :                                             


  na dobierku: 
 N

ázov položky 
 Jednotková 
cena s D

PH
  

Počet kusov 
Cena spolu s 
D

PH
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