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LEN U NÁS ZÍSKATE NAOZAJ
NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP
Naším cieľom je byť Vaším nápomocným a spoľahlivým partnerom. Robíme maximum pre to, aby
ste boli s našimi službami a produktami spokojní.

Tieto kredity, získané za pravidelné nákupy, môžete využiť
na zľavy na ďalší nákup, na nákup špeciálnych produktov
z katalógu Bonus clubu (dostupný pre registrovaných
užívateľov) alebo si ich môžete premeniť na Tesco nákupné
poukážky. Viac o vernostnom programe sa dočítate na str. 2.
K väčšine produktov sme pre Vás pripravili elektronickú
metodickú príručku, v ktorej nájdete námety spolu s detailnými
opismi rôznych vzdelávacích aktivít pre naplnenie výkonových
štandardov stanovených v iŠVP.

Každý učiteľ má iné preferencie. Preto si u nás môžete vybrať
formu úhrady, ktorá Vám najviac vyhovuje. Či už poštovou
poukážkou, prevodom, priamym vkladom na účet, platbou
v hotovosti pri prebratí balíka.

Šetríme nielen Váš čas, ale aj peniaze. Každý balík Vám
doručíme kuriérom priamo až do školy. A to úplne bezplatne.

Pri objednávke didaktických pomôcok v minimálnej hodnote
1000 € môžete požiadať o zorganizovanie bezplatného
vzdelávacieho seminára priamo na Vašej MŠ, na ktorom Vám
naši odborní lektori s dlhoročnou praxou ukážu nové námety na
prácu s učebnými pomôckami.

Zaujala Vás naša ponuka, ale nemáte
momentálne dostatok finančných prostriedkov?
Nevadí! Na požiadanie pre Vás radi pripravíme
individuálnu ponuku financovania, a to či už
formou odloženej splatnosti faktúry alebo
pripravením splátkového kalendára.

VERNOSTNÝ PROGRAM
U nás v hravej škôlke si verných zákazníkov vážime. Preto od nás za každý nákup dostanete
vernostné kredity!

1 € nákupu

=

50 kreditov

Kredity, ktoré takýmto spôsobom získate, môžete využiť
rôznymi spôsobmi:
Môžete ich použiť na zľavu pri ďalšom nákupe.

us
Bon b
clu

Prípadne ich zužitkovať na nákup špeciálnych
produktov z nášho Bonus clubu.
Alebo si ich môžete premeniť na Tesco nákupné
poukážky.
5 000 kreditov = 2 €

nákup

25 000 kreditov = 5 €

50 000 kreditov = 10 €

250 000 kreditov = 50 €

100 000 kreditov = 20 €

1€

50 kreditov

=

získané
kredity

1. zľava na ďalší nákup
2. nákup produktov

z Bonus clubu

3. premena kreditov
na Tesco nákupné
poukážky

S každým ďalším nákupom u nás teda jednoznačne ušetríte!
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Vážení pedagógovia
v materských školách,
v katalógu, ktorý ste práve otvorili, Vám ponúkame didaktické pomôcky s uvedením možností ich využitia
pri plnení určitých výkonových štandardov v jednotlivých oblastiach. Konkrétne metodické námety,
rozpracované v zmysle vyššie uvedeného textu, Vám budú predložené v ďalšom metodickom materiáli,
ktorý dostanete po zakúpení ponúkaných didaktických pomôcok.
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Metodické námety
k plneniu výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách prostredníctvom didaktických pomôcok uvedených v katalógu TAKTIK

Vážení učitelia materských škôl. Vydavateľstvo Taktik Vám okrem didaktických pomôcok
ponúka aj metodické námety na ich využitie pri plnení povinných vzdelávacích štandardov
s akcentom na výkonové štandardy, uvedené v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Metodický materiál vypracovali odborníčky na predškolské vzdelávanie prehľadným spôsobom,
ktorý poskytne praktickú pomoc pri realizácii výkonových štandardov vzdelávacích oblastí. Vzhľadom na
skutočnosť, že ŠVP ako záväzný dokument odporúča cca 30 cielených vzdelávacích aktivít dopoludnia
v priebehu jedného mesiaca, určite bude pre Vás ako praktických pedagógov prijateľné, že sme
v jednotlivých častiach tohto materiálu okrem výkonových štandardov preferovanej vzdelávacej oblasti
uviedli výkonové štandardy z ďalších vzdelávacích oblastí, ktoré je možné v rámci jednej aktivity plniť.
Nakoniec, aj v ŠVP sa konkrétne uvádza: „Vzdelávacie oblasti sú navzájom prestupné a ciele jednej
z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblasti. Na úrovni plánovania
obsahu vzdelávania je možné vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí, či dokonca ich integrácia.“ (str.
8, ŠVP, 2015).

Metodický materiál je spracovaný
podľa prehľadnej šablóny, ktorá obsahuje:

Názov a stručný popis didaktickej pomôcky.
Celkový počet oblastí a výkonových štandardov, ktoré didaktická
pomôcka pomáha plniť.
Konkrétne oblasti, podoblasti a výkonové štandardy, ktoré didaktická
pomôcka pomáha plniť.
Úlohy, ktoré plnia deti, sú transformované výkonové štandardy
vo vlastnom výkone detí.
Návrh aktivity/aktivít, ktorými sa plnia niektoré uvedené výkonové
štandardy.
Ktoré konkrétne to sú, uvádzajú čísla výkonových
štandardov. Každá aktivita je spracovaná metodológiou Motivácia/
Expozícia/Fixácia.
V poznámke sú uvedené dôležité pripomienky, resp. usmernenia.
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K metodickému využitiu didaktických pomôcok sú uvedené aktivity vo forme návrhu iba k niektorým
uvedeným výkonovým štandardom. Dôvodom je ponechanie dostatočného priestoru k vlastnej tvorivej
aktivite učiteľky. Rovnako učiteľka z časti „Deti plnia“ vyberá, resp. prispôsobuje obtiažnosť na základe
úrovne detí. Predložené výkonové štandardy a úlohy pre deti sú variabilne plnené s využitím konkrétnej
didaktickej pomôcky.
Netradične doplnené využitie uvedených didaktických pomôcok pri rozvoji detí predškolského
veku v ďalších oblastiach robia tento materiál nadštandardným. Ide o oblasti, o ktorých predpokladáme,
že sa im v blízkej budúcnosti bude venovať ešte väčšia pozornosť ako doposiaľ. O možnosti využitia
didaktickej pomôcky v niektorej z týchto oblastí napovie ikonka, uvedená vpravo hore pri obrázku
didaktickej pomôcky v metodických námetoch. Ide o:

Práva detí

Trvalo udržateľný
rozvoj so záberom
na prostredie a
vzťahy

Rozvoj mozgu
ako vytváranie
potenciálu dieťaťa
pre jeho ďalší,
optimálnejší
rozvoj

Posledne menovaným sa zaoberá napr. NTC – systém učenia.
Didaktické pomôcky, ku ktorým sú vypracované metodické námety sú označené symbolom
Didaktické pomôcky, ktoré je možné využiť pri výučbe cudzieho jazyka sú označené symbolom
Metodické námety k využitiu konkrétnej didaktickej pomôcky v pedagogickom procese sú súčasťou
objednávky danej didaktickej pomôcky v pdf forme.
V prípade objednávky pomôcok nad 800 eur, získa objednávateľ všetky spracované metodické námety ako
samostatný metodický materiál v tlačenej podobe.

AUTORI:
Ing. Katarína Lukáčová, Mgr. Daša Mochňacká, Mgr. Eva Chovancová, Bronislava Kostovčíková,
Mgr. Veronika Lengyelová, Mgr. Nikoleta Töröková
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Plastické puzzle
Táto aktivita pomáha zvyšovať a upevňovať koordináciu rúk a zraku, priestorové vnímanie, vnímanie a rozlišovanie tvarov
a farieb, rozumové chápanie, pozornosť dieťaťa, sústredenie. Okrem toho puzzle pomáhajú deťom získavať vedomosti
o témach, ktoré sa v puzzle vyskytli.

6 druhov ovocia | 6 obrazcov | 20 kusov l Materiál: plast | Vek: +2 roky
Sada 6 rôznych druhov ovocia (každé sa skladá z 3 až 5 kusov) s príslušnými vzormi pre
jednoduché zloženie.

€ 10,20

4013

€ 10,20

4014

6 zvierat | 6 obrazcov | 20 kusov l Materiál: plast | Vek: +2 roky
Plastový obal so 6 zvieratami (každé sa skladá z 3 až 5 dielov) a 6 vzorov.

€ 10,20

4015

6 druhov dopravy | 6 obrazcov | 20 kusov l Materiál: plast | Vek: +2 roky
Tradičné spôsoby dopravy predstavené prostredníctvom 6 vozidiel (z 3 až 5 dielov) spolu so
siluetovými modelmi.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
2. Človek a príroda - živočíchy
3. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
4. Zdravie a pohyb - zdravie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky
a hláskové skupiny.
2. Identifikuje rôznorodosť živočísnej riše.

Plastické puzzle Ročné obdobia – 4 set

€ 29,60

4016

Všetky puzzle majú tieto parametre: Rozmer: 21x21 cm | Vek: +2 roky
12 kusov l Materiál: hrubší odolný plast

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť
3. Človek a príroda - neživá príroda
4. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové
skupiny.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a
súvetia.
3. Uvedie príklady, kde všade v prírode sa nachádza voda.
4. Vie koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac
svojho narodenia.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Karty - Povedz mi Nehody
Objavuj, uč sa a sprostredkuj. Jednotlivé kartičky s témami sa jednoducho rozlišujú vďaka špecifickým farbám rámčeka. Na
každú tému je päť kartičiek, ktoré je potrebné správne usporiadať. Spôsob samokontroly na ich zadnej časti pomáha nájsť
riešenia. Pomocou puzzle sa deti môžu oboznamovať s rôznymi každodennými situáciami.

€ 39,90

1022

€ 39,90

Povedz mi Nehody

1023

Povedz mi Povinnosti

Obsah: 30 kartičiek (6 tém, na každú 5 kartičiek)
Rozmer: škatuľa 28x20x5 cm l Materiál: plast | Vek: +4 roky
Preberanie zodpovednosti za seba a ostatných - to je otázka,
ktorej deti čelia každý deň. Deti sa musia naučiť preberať
zodpovednosť a starať sa aj o svoje zvieratká.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu
textu - slovná zásoba

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.
o udalostiach, deji, faktoch, informáciách a i.).

Moja prvá ručná bábka
Maňušky - domáce zvieratá. Pri pohľade na tieto zvieratá na farme
detské oči zažiaria. Otvor v zadnej časti umožňuje hrať sa na troch prstoch.
Podporuje hravú fantáziu, motorické zručnosti a zároveň stimuluje prvé
slová a vety.
Rozmer: 26x23x10 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
2. Človek a príroda - živočíchy

€ 9,50

1036

Prasa

€ 9,50

1037

Kôň

€ 9,50

1038

Krava

€ 9,50

1039

Kohút

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver,
domáce zvieratá, vodné živočíchy atď.).
2.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie,
starnutie a pod.).
2.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Našich 5 zmyslov
a životné prostredie
Obrázkové LOTTO. Táto hra objasňuje a inšpiruje rôzne možnosti vnímania
našich 5 zmyslov.
Obsah:
1 drevená škatuľa (19,4x14,8x9 cm)
48 drevených kartičiek (6,4x6,4x0,7 cm)
2 kocky so symbolmi
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť
2. Človek a príroda - človek
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti

€ 55,90

1029

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
2. Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie,
pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

Grafomotorické tabuľky
Tabuľky na písanie a učenie.
Už v škôlke je písanie na tabuľky možnosťou, ako precvičovať pohyb rúk u dieťaťa, ktorý bude neskôr dôležitý pre písanie.
Obsah:
1 drevená škatuľa s vekom (30x27x8 cm)
5 drevených tabuliek s rôznymi vzormi
5 pomôcok na učenie (2 perá, 1 gombík, 2 posunovače)
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá
osmička).
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky).
1.3 Pri kreslení a pri grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná.

€ 89,00
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1030

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Duo puzzle - dvojice obrázkov
Hra učí deti uvedomovať si problémy životného prostredia a dopad, ktorý
majú na životné prostredie vo svete.
Duo puzzle l Rozmer: 15x8 cm l Materiál: odolný hrubší plast,
umývateľný l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
2.1 Identifikuje pozitívne ľudské vlastnosti.
2.2 Identifikuje negatívne ľudské vlastnosti.

€ 16,30

4051

Sada 8 maňušiek rozprávkové postavy
Rozmer: 25-35 cm l 8 kusov l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach.

€ 99,90

1035

Grafomotorické tabuľky s číslami
Naše inovatívne nástenné pomôcky pre deti vo veku od 4 rokov trénujú svalstvo,
podporujú motorické zručnosti a zlepšujú koordináciu. Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov (horný a dolný
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia (vertikálne línie,
horizontálne línie, krivky, slučky).

€ 43,00

1044

čísla 1 - 5

€ 43,00

1045

čísla 6 - 0
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Stánkové obchody
Na nákupe. Dve zábavné hry precvičujúce pamäť v jednom! Choď nakupovať stále
s iným nákupným zoznamom, nakupuj v 4 stánkoch. Predávaj vo svojom vlastnom
stánku a vyberaj si, čo chceš predávať. Hra rozvíja pamäť a jazykové zručnosti.
Obsah: 4 tabuľky stánkov | Rozmer: 18x18 cm
4 tabuľky nákupných zoznamov | Rozmer: 11x18 cm
2 sady, 32 kartičiek s tovarom a príručka | Rozmer: balenie 22,7x27,2x7,2 cm
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
3. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
4. Matematika a práca s informáciami - logika
5. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

€ 21,20

5005

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
2.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
3. Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže
predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu
v prenesených situáciách a pod.
4.1 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.
4.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
4.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
5. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

Bábky

Jednu ruku používa dieťa na pohybovanie ústami a vyjadrenie mimiky
bábky, zatiaľ čo druhou rukou gestikuluje pomocou odnímateľnej
drevenej tyče. Odnímateľná tyč je vhodná pre ľavákov aj pravákov!
Rozmer: 50 cm l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach.
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€ 22,90

9210

Pirát

€ 22,90

9226

Šéfkuchár

€ 22,90

9119

Princezná

€ 22,90

9146

Kráľ

€ 22,90

9147

Lekár

€ 22,90

9186

Policajt

€ 22,90

9207

Drak

€ 22,90

9208

Baletka

€ 22,90

9209

Hasič

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Obrie puzzle: Farma, Džungľa,
Stavenisko, Dinosaury
Extra veľké podlahové puzzle s farebnými ilustráciami predstavuje zábavnú
farmu, džungľu, stavenisko a svet dinosaurov. Každé puzzle má 30 kusov a 8
šablón v tvare zvierat alebo vozidiel stavby.
Materiál: hrubé umývateľné diely | Rozmer: puzzle 60x90 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
3. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
4. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
2.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
3. Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať
dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených
situáciách a pod.
4. Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

€ 19,70

5003

Obrie podlahové puzzle: Farma

€ 19,70

5004

Obrie podlahové puzzle: Džungľa

€ 19,70

5027

Obrie podlahové puzzle: Stavenisko

€ 19,70

5028

Obrie podlahové puzzle: Dinosaury

Bábiky
Nasledujúca sada bábik je zaujímavou didaktickou pomôckou na výchovu v ranom štádiu
a pomáha dieťaťu pochopiť koncepty ako: rodina, rôzne skupiny obyvateľov, základné
pravidlá vo vzťahoch a spolunažívaní, učia tolerancii k pohlaviam a rasám.
Hlava, ruky a nohy bábiky sú spojené tak, aby poskytovali dobrú pohyblivosť. Končatiny
sú hermetické, preto je možné bábiky umývať a kúpať. Vhodné najmä na kolektívnu hru.
• Bábiky sú pohyblivé a parfumované.
• Vyrobené z vinylu, mäkkej látky a pružného tela.
• Bábiky so správnou anatómiou.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Človek a spoločnosť - orientácia v čase, základy etiky, ľudské emócie a vlastnosti
3. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i dospelými.

€ 14,80

4039

Európsky typ: chlapec | Rozmer: 21 cm | Vek: +1 rok

€ 14,80

4040

Africký typ: chlapec | Rozmer: 21 cm | Vek: +1 rok

€ 14,80

4041

Ázijský typ: dievča | Rozmer: 21 cm | Vek: +1 rok
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Maňušky - profesie
Sada maňušiek, ktoré predstavujú typické profesie: kaderník, kuchár, lekár, opravár,
hasič, záhradník, právnik, automechanik, zdravotná sestra, policajt, poštár, vojak,
učiteľ, pilot. Plstené maňušky s našitými pestrofarebnými látkovými dekoráciami.
Obsah: 14 maňušiek | Rozmer: výška 25 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
3. Človek a svet práce - remeslá a profesie
4. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie

€ 72,50

6015

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava očný kontakt, hlasnosť
prejavu prispôsobuje situácii.
1.3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
2. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových
činnostiach.
3. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
4.1 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
4.2 Poskytne iným pomoc.

Maňušky - Deti sveta
Dve maňušky predstavujúce ženu a muža, ktoré zastupujú danú etnickú skupinu:
africká, arabská, čínska, eskimácka, indická, indiánska, európska.
Plstené maňušky s našitými pestrofarebnými látkovými dekoráciami.
Obsah: 14 maňušiek | Rozmer: výška 25 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
3. Človek a spoločnosť - základy etikety

€ 67,50

6017

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava očný kontakt, hlasnosť
prejavu prispôsobuje situácii.
1.3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
2. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových
činnostiach.
3.1 Rešpektuje pravidlá spoločensky prijateľného správania.
3.2 Správa sa ohľaduplne k deťom i k dospelým.

Mapa sveta - Národy
Mapa znázorňujúca umiestnenie
rôznych národov prostredníctvom
maňušiek Deti sveta.
Rozmer: 100x70 cm

€ 12,50
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Maňušky
Táto štvordielna sada maňušiek ponúka hodiny skvelej zábavy pre deti! Štyri jednoduché rukavicové maňušky vyjadrujúce
spoločný námet si môžu zahrať v predstavení spoločne, ale aj jednotlivo. Sú skvelým prostriedkom na rozvoj motorických zručností,
koordinácie oko-ruka, komunikačných zručností a sebadôvery. Vyrobené z veselých vzorovaných materiálov, ktoré je možné prať
v práčke a ktoré vydržia naozaj dlho.
Obsah: 4 maňušky | Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného
významu textu

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v
dramatických a hudobno-pohybových činnostiach.

€ 22,99

9109

Veselí pomocníci | Obsah: 4 maňušky - policajt, požiarnik, stavbár, lekár

€ 22,99

9201

Kamaráti z farmy | Obsah: 4 maňušky - ovečka, kravička, prasiatko, koník

€ 22,99

9211

Kamaráti zo ZOO | Obsah: 4 maňušky - tiger, opica, slon, žiraf

€ 22,99

9213

Kamaráti z paláca | Obsah: 4 maňušky - princezná, princ, drak, rytier

€ 22,99

9217

Odvážni kamaráti | Obsah: 4 maňušky - rytier, kovboj, superhrdina, pirát

Stolové bábkové divadlo

Dobové bábkové divadlo

Toto stolové bábkové divadlo dostáva detskú predstavivosť do
centra pozornosti. Vytiahnite zamatovú oponu a predstavenie
sa môže začať...a po veľkom finále ju opäť stiahnite!
Obojstranné pozadie umožňuje výber z dvoch možností čarovné kráľovstvo alebo úžasný východ slnka. Hotové za
pár sekúnd. Hra sa môže začať!

Na predstavenie je vždy čas! Toto drevené bábkové divadlo
bolo navrhnuté s robustnou základňou bez hrán a dostatkom
priestoru vo vnútri pre bábkara alebo aj dvoch! Štylizovaná
divadelná grafika a plyš a tiež zamatové závesy budú
inšpirovať kreativitu a výraz v každom dieťati. Vrátane hodín
s pohyblivými ručičkami a panelom s informáciami o cenách
vstupeniek vo forme tabule na kriedy, vytvára javisko, ktoré
čaká len na výtvory fantázie!

Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného
významu textu
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v
dramatických a hudobno-pohybových činnostiach.

Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia porozumenie implicitného
významu textu
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania
vyjadruje v dramatických
a hudobno-pohybových
činnostiach.

€ 49,99

9169

€ 99,99

9117
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Grafické stieracie dosky
Sada grafických dosiek na podporu cvičenia motoriky rúk. Dodávané
s magnetmi, tri úrovne obtiažnosti (rozlíšené farbou a výškou riadkov
na doske).
Každá sada obsahuje 4 plastové stieracie dosky.
Rozmer: 98x17 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.
1.3 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene,
vzdialenosť očí od podložky je primeraná.

€ 27,30

6023

Zelená

€ 27,30

6024

Modrá

€ 27,30

6025

Červená

Grafická dielňa

€ 37,50
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6026

Grafická dielňa 1

€ 37,50

6027

Grafická dielňa 2

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Balón Zem
Veľký popisovací nafukovací glóbus
Upravte si tento stierateľný glóbus a obohaťte tak hodiny zemepisu. Nájdite a označte
kontinenty, moria a oceány, krajiny, obchodné cesty a iné. Nezobrazuje žiadny tlačený
text - ideálny na skúšanie.
Súčasťou balenia je príručka, sada na opravu, hák na zavesenie a šnúrka.
Na použitie s popisovačmi mazateľnými za mokra.
Rozmer: priemer 67,5 cm | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
3. Človek a príroda - neživá príroda
4. Zdravie a pohyb - pohyb a zdravie

€ 21,00

7001

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava očný kontakt, hlasnosť
prejavu prispôsobuje situácii.
1.3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
1.4 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
2.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
3. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
4. Podľa pokynov vykoná tieto základné pohyby a postoje: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

Cestná premávka
Ktorá cesta je bezpečná? Hráči hádžu kockou a postupne sa dostávajú so svojim panáčikom až k detskému ihrisku. Majú na výber
ísť buď dlhšou trasou, ktorá je bezpečnejšia alebo kratšou trasou, kde je veľa skrytých nebezpečenstiev. Víťazom sa stáva ten
hráč, ktorý dorazí na ihrisko ako prvý. Deti sa zoznamujú s dopravnými značkami, ako riešiť dopravné situácie v cestnej premávke.
Rozmer: 28x20x0,5 cm l Vek: +4 roky l 2-4 hráči
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická
správnosť a spisovnosť

€ 23,00

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
1.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej
premávky týkajúce sa chodcov.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

1072
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Magnetky
Obojstranná magnetická tabuľa 4 ks
4 magnetické obojstranné tabele s plastovým rámčekom. Biela
strana je určená pre použitie fixky a čierna strana je pre použitie
kriedy. Magnetické čísla a písmená môžu byť použité na oboch
stranách.
Rozmer: 30x26 cm l Počet: 4 kusy l Vek: +3 roky

€ 33,50

4074

Magnetické malé písmená abecedy 165 ks
Rozmer: výška 3,2 cm l Počet: 165 kusov l Vek: +3 roky

€ 18,60

4077

Magnetické veľké písmená abecedy 165 ks
Rozmer: výška 3,2 cm l Počet: 165 kusov l Vek: +3 roky

€ 18,60

4078

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - poznávanie funkcií písanej reči
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných
konvencií
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.
1.2 Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.
2. Identifikuje niektoré písmená abecedy.
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Magnetické veľké písmená abecedy JUMBO 74 ks
Rozmer: výška 4,4 cm l Počet: 74 kusov l Vek: +3 roky

€ 20,60

4079

Magnetické čísla 162 ks
Kompletná zostava magnetických čísel od 0 do 9
vrátane matematických znamienok. Pre použitie na magnetickú
tabuľu.
Rozmer: výška 3,4 cm l Počet: 162 kusov l Vek: +3 roky

€ 18,60

4075

Magnetické čísla JUMBO 68 ks
Kompletná zostava magnetických čísel od 0 do 9
vrátane matematických znamienok. Pre použitie na magnetickú tabuľu.
Rozmer: výška 4,5 cm l Počet: 68 kusov l Vek: +3 roky

€ 20,60

4076

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - poznávanie funkcií písanej reči
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných
konvencií
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.
1.2 Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.
2. Identifikuje niektoré písmená abecedy.

€ 9,20

4122

Magnetické písmená - malé 66 ks
Počet: 66 kusov l Vek: 3 – 6 rokov

€ 32,90

4123

Magnetické písmená - veľké 330 ks
Obsah: 330 ks l Rozmer: 3,2 cm l Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,20

4124

Magnetické písmená - veľké 66 ks
Počet: 66 kusov l Rozmer: 3 cm l Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,20

4125

Magnetické číslice 54 ks
Obsah: 54 ks l Rozmer: 3 cm l Vek: 3 – 6 rokov

Magnetická podložka
Použite magnetickú silu na vytváranie obrazov, grafiky a listov! Sada je zložená
z plastovej dosky, magnetického pera a desiatich obojstranných kariet. Oceľové
guľôčky, ktoré sú vo vnútri tabule sa budú magicky objavovať pomocou magnetického
pera a kresliť všetko, čo sa vám páči!
Obsah: 1 plastová doska, 1 magnetické pero, 10 kariet na stiahnutie
Rozmer: 17x21 cm l Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - písaná reč - grafomotorické predpoklady písania

€ 25,00

1084

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
1.2 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom
a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.
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Frida
Hra s abecedou. Hráči sa učia spoznávať písmená a rozvíjajú si abecedné zručnosti tak,
že pomáhajú Fride so zbieraním ovocia pre jej rodinu. Roztoč šípku a zbieraj, ukradni
alebo strať ovocné misy s písmenkami pomocou Frida klieští. Prvý hráč, ktorý priradí
a zoradí štyri ovocné misy do radu na hracej doske vyhráva! Jedinečné kliešte v tvare
vtáka podporujú rozvíjanie jemnej motoriky.
Pre 2 až 4 hráčov. Rozmer: škatuľa 34 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - písaná reč - koncept tlače a knižných konvencií
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť
3. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Identifikuje niektoré písmená abecedy.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
3.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver, domáce zvieratá,
vodné živočíchy atď.).
3.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, starnutie a pod.).
3.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

€ 28,00

7020

Zmazovací tablet
Tabuľky na nekonečné kreslenie a písanie. Súčasťou balenia je guma na tabuľu a rôzne tvary. Súčasťou sú
aj rôzne modely na prekresľovanie.
Obsah: kresliaca tabuľka, 6 modelov na prekresľovanie | Rozmer: šírka 39 cm | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
2. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov.
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia.
1.3 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od
podložky je primeraná.
2. Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.

€ 16,20

4022

Magnetická písmenková tabuľka
Obsah: 1 obojstranná tabuľa, 1 guma, 3 kusy kriedy, 28 písmen, 10 čísel,
matematické znamienka, 1 pero
Rozmer: 30x26 cm | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - poznávanie funkcií písanej reči
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.
1.2 Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.
2. Identifikuje niektoré písmená abecedy.

€ 19,70
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Kalendár
Súprava obsahuje:
• Magnetickú tabuľu 70x50 cm
• Magnety
• Obrázky počasia (19)
• Aktivity (18)
• Dni v mesiaci (31)
• Čísla na zobrazenie aktuálneho roku (10)
• Mesačné fázy (8)
• Smerové šípky (2)
• Rámčeky
Vek: +4 roky

€ 58,00

6056

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - hovorená reč komunikačné konvencie
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč artikulácia a výslovnosť
3. Človek a príroda - vnímanie prírody
4. Človek a príroda - neživá príroda

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový
kontakt s inými osobami - deťmi, dospelými.
1.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt,
hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
2. Vyslovuje správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny.
3. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovateľných znakov.
4.1 Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.
4.2 Uvedie príklady javov, kde je možné vnímať prítomnosť vzduchu.

Kocka s vreckami
Penová kocka potiahnutá PVC, priehľadné vrecká na každej strane.
Rozmer: 20 cm | Vek: +3 roky

€ 30,50

6018

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
3. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
4. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

Pracovný hárok II pre didaktickú pomôcku kocka
s vreckami.
Obsahuje 4 sady po 6 kariet, ktoré znázorňujú
cvičenie, tvary a farby, ovocie, body.

€ 10,30

6019

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava očný
kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
2.1 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu pozitívne i negatívne.
2.2 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy
emócií - pozitívne i negatívne.
3.1 Podľa pokynov vykoná tieto základné polohy a postoje: stoj, drep,
kľak, sed, ľah.
3.2 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
3.3 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
4. Vymenuje čísla od 1 do 10 tak ako idú za sebou.

Pracovný hárok III pre pre didaktickú pomôcku kocka s vreckami.
Obsahuje 4 sady po 6 kariet, ktoré znázorňujú hračky, rodinu z maňušiek, Vianoce, emócie.
Materiál: papier | Obsah: 24 kusov | Rozmer: 11x11 cm
Vek: +3 roky

€ 10,30

6020
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Kniha s nálepkami na opätovné použitie Princeznin zámok
S viac ako 200 kráľovskými nálepkami na umiestnenie a piatimi lesklými scénami pozadia
na vypĺňanie, pripraví táto opakovane použiteľná podložka priestor pre nekonečný
počet obrazov vytvorených s princeznovskými nálepkami! Priľnavé nálepky možno ľahko
umiestniť, odlepiť a premiestniť, a zmestia sa do ktorejkoľvek z piatich scén - vrátane
kráľovskej spálne, tanečnej sály, trónnej sály, záhradnej promenády alebo postrannej
záhrady pri potoku.
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 200 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov

€ 6,99

9054

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. 2.1 Pomocou slov
a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom),
v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok
podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.
3.1 Spája časti obrázkov lepením.

Kniha s nálepkami na opätovné použitie - Víly
Táto opätovne použiteľná podložka na nalepovanie nechá deti vytvoriť dokonalý obraz
pomocou škriatka, víly, kvetov, žiariacich lampášov, priateľských chrobáčikov a ďalších
dielov na dekoráciu a vyplnenie každej veľkej scény.
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 200 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 6,99

9055

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka
...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.
3.1 Spája časti obrázkov lepením.

Kniha s nálepkami na opätovné použitie Dobrodružstvo
Zapoj svoju predstavivosť a naplň strany viac ako 245 priľnavými nálepkami! Jednotlivé
scény obsahujú motívy z prostredia pirátskej lode, stredovekých súbojov, tajomného
vesmíru, hlbokého oceánu a divokého západu. Veľké, lesklé pozadia ponúkajú množstvo
priestoru pre kreatívnu hru. Nálepky sú krásne farebné, ľahko sa odlepujú a je možné ich
opätovne použiť pre ďalšie a ďalšie dobrodružstvá, takže si ich vaše deti určite obľúbia!
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 245 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 6,99
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9057

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach.
1.2 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života.
1.3 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie
štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka
...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.
3.1 Spája časti obrázkov lepením.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Pozri sa dovnútra - Kolíčky
s abecedou
Táto drevená skladačka s kolíkmi obsahuje 1 diel pre každé z 26-tich
písmen abecedy. Farebný obrázok na 2. strane každého dielika zobrazuje
niečo, čo začína daným písmenom, čím pomáha rozoznávať písmená
a rozvíjať zručnosti predchádzajúce čítaniu! Podporuje tiež koordináciu
očí a rúk, rozvoj jemnej motoriky a schopnosti kognitívneho a vizuálneho
vnímania.
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

€ 6,99

9089

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
1.2 Vyčlení začiatočnú hlásku slova.
1.3 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Pozri a vyhláskuj
Dokončite skladačku, aby ste mohli napísať celé slovo, a zároveň rozvíjajte
slovnú zásobu pri čítaní zrakom alebo použite písmená ako šablóny. 72
farebných drevených písmen zapadá do ôsmich obojstranných dosiek
s výrezmi tak, aby bolo možné napísať/vyhláskovať slová z troch alebo
štyroch písmen! Všetka zábava s písmenkami a rozvíjajúca jemnú
motoriku vojde do jedného kompaktného dreveného odkladacieho
kufríka!
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova

€ 26,99

9129

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
1.2 Vyčlení začiatočnú hlásku slova.
1.3 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom,
použitím synonymických výrazov, ajnegatívnym vymedzením, teda
použitím antoným a i.).
1.4 Rozčlení zvolené slová na slabiky.
1.5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
2.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

Základné vzory nácviku písania
Šablóny na precvičenie kreslenia čiar zábavným spôsobom, ktoré
pomáhajú nadobudnúť správne návyky pred písaním. Vzory precvičujú
smerovú orientáciu a jemné motorické zručnosti. Môžu byť použité na
rôznych povrchoch s ceruzkami, pastelkami, kriedou alebo farbami
na prsty.
Obsah: 4 vzory l Rozmer: 21x7 cm l Vek: 2 - 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia -Grafomotorické predpoklady písania
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie

€ 10,90

4119

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.
2.1 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.
2.2 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Abeceda s aktivitami
Šablóny veľkých písmen z pevného a mäkkého plastu s dierkami
na prevlikanie. Obsahujú indikácie správneho smeru ťahu. Dôležité pre
deti na rozvoj zručností písania.
Obsah: 27 písmen, 10 šnúr, 1 brožúra l Rozmer: 7 cm l Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

€ 8,60

4120

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
2.1 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.
2.2 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej
mape).

Abeceda s aktivitami 123
Šablóny veľkých písmen a číslic z pevného a mäkkého plastu s dierkami
na prevliekanie. Obsahujú indikácie správneho smeru ťahu. Dôležité pre
deti na rozvoj zručností písania.
Obsah: 27 písmen, 10 číslic, 10 šnúr, 1 brožúra l Rozmer: 7 cm
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

€ 13,30

4121

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
2.1 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.
2.2 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej
mape).

Abeceda v kufríku malé/veľké písmená 168 ks
Vyrobené z plastu, môžu byť použité z oboch strán, jedna s veľkými písmenami a druhá s malými písanými písmenami. Kufrík
je veľkou pomocou pre učenie čítania a písania, napomáha rozpoznávaniu písmen pre budúce tvorenie slov. Adaptované
do rôznych jazykov aj s interpunkčnými znakmi. Spodná časť kufríka umožňuje naplnenie a roztriedenie.
Obsah: 168 ks, 1 návod na výučbu l Rozmer: tabuľky s písmenami 4x6 cm l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácie - Písaná reč, atrikulácia
a výslovnosť
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria
a meranie, logika

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
1.2 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá
a uvedie jednoduché príklady.
1.3 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
1.4 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové
skupiny.
1.5 Vyčlení začiatočnú hlásku slova
2.1 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej
mape).
2.2 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
2.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou
(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

€ 31,90
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4130

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Šikovné série: Krátke príbehy 1
Kartičky sa ukladajú do poradia tak, aby vytvorili príbehy. Umožňujú
deťom chápať časové súvislosti. Kartičky ukladajú do ľubovoľného
poradia a prostredníctvom súvislého príbehu rozprávajú o obrázkoch.
Kartičky rozvíjajú logické myslenie a slovné vyjadrovanie.
Obsah: 1 základňa, 36 plastových kariet, 1 vyučovací návod
Rozmer: základňa 36x45x55 cm, karty 5x5 cm | Vek: 3 – 4 roky

€ 14,50

4082

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu
- slovná zásoba
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť
3. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
2.1 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.
2.2 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej
mape).

Šikovné série: Krátke príbehy 2
Vek: 5 – 6 rokov

€ 14,50

4083

Tandemové tabule
Tabule podporujú základné schopnosti čítať a písať prostredníctvom
nácviku koordinácie očí a rúk, jemnej motoriky a schopnosť sústrediť
sa. Tabule sú vhodné aj pre deti s fyzickými obmedzeniami. Podporujú
koordináciu rúk a očí, základné schopnosti potrebné pre naučenie sa
čítania a písania.
Obsah: 1 drevená škatuľa s vekom (325x550x75mm), 5 drevených
tabuliek s rôznymi vzormi, 10 gombíkov | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.
1.3 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene,
vzdialenosť očí od podložky je primeraná.

€ 129,95

1111

23

MAtematika a práca s informáciami
Hroch
Tabuľa s malým počítadlom, magnetickým bludiskom a triedením tvarov.
Rozmer: 91x4,5x32 cm I Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika

€ 61,00

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.4 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.5 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.6 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba,
tvar, veľkosť, materiál a pod.).
1.7 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).

6072

Nástenná hračka - krokodíl
Táto manipulačná tabuľa s upevnením na stenu je rozdelená do 5 častí, z ktorých
každá zlepšuje motorické a koordinačné zručnosti iným spôsobom. Tabuľa obsahuje
manipulačné labyrinty, kruhy s korálikmi, otáčavé ozubené kolesá, zvončeky,
zrkadlo, magnetický labyrint, trojrozmerné labyrinty s korálikmi.

€ 175,00

Rozmer: 187x1,5x61 cm I Vek: +2 roky

6074

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či
identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
1.2 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý,
tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
1.3 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet
podľa týchto pokynov.
1.4 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.5 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba,
tvar, veľkosť, materiál a pod.).
2. Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

ECO úložná
skrinka
ECO úložná skrinka s kockami
a pracovnými listami.
Obsah:
8 veľkých kartónových
boxov
8 druhov stavebných kociek,
viac ako 1200 kusov
8 súprav pracovných listov
Rozmer: skrinka 56x38x94 cm
Vek: +3 roky

€ 341,30
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6075

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla
a vzťahy
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské
zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú
vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty
s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť,
materiál a pod.).
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej
vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
1.4 Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou
rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým
počtom.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví
daný predmet.
2.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.3 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi
materiálmi.

MAtematika a práca s informáciami
Koberec na skákanie škôlky - Skáč a počítaj!
Klasická hra na skákanie „Škôlka“, urobila krok vpred s touto pestrou, vysoko kvalitnou hernou sadou! Vďaka veselým vtáčikom,
nadýchaným mrakom a dúhovým farbám, tento koberec na skákanie škôlky ponúka mnoho spôsobov, ako sa učiť a hrať!
Zosilnené viazanie okrajov zabraňuje jeho strapkaniu! 2 farebné hracie prvky namiesto kamienkov sú súčasťou balenia. Odolný
materiál koberca je odolný voči škvrnám a možno ho vyprať. Vďaka protišmykovej spodnej strane je bezpečný pre všetky
povrchy podláh a je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie
Obsah: 1 koberec, 2 hracie prvky | Rozmer: koberec 200x67 cm | Vek: 3+
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria a meranie
2. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej
postupnosti po číslo 10.
1.3 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
2.1 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
2.1. Pomenuje základné a zmiešané farby.

€ 36,99

9042

Transparentné telesá
Budovy v žiarivých farbách. Päť farieb a šesť rôznych tvarov poskytujú mnoho možností pre hranie – takto sa stimuluje mozgová
činnosť, prehlbuje kreativita, priestorové cítenie a logické myslenie. Kufrík obsahuje 50 tehál na stavanie.
Materiál: vysoko kvalitný plast | Rozmer: kocka 3,2x3,2 cm, hranol 9,8x3,2x3,2 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.
1.2 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

€ 47,40

8009

Hra Do škatule
Hrajme a učme sa spolu. Deti sa naozaj dobre bavia pri akčných párty hrách. Hra Do škatule poskytuje zvuky, aktivity
a vzrušenie s pedagogickým efektom. Drevená palička spadne do škatule iba ak hodíte číslo šesť alebo červenú farbu. Populárna
klasická hra s kockou vo veľkom kufríku z brezovej preglejky s dvomi kockami (body a farby).
Obsah: 2 kocky 2,5 cm, 30 drevených paličiek 4,5x1 cm, drevený kufrík s dĺžkou hrany 20 cm
Materiál: preglejka | Rozmer: 20x20 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3
skupinky s rovnakým počtom.

€ 14,40

8008
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MAtematika a práca s informáciami
Aktivita gombíky
Veľké gombíky s 1 až 5 otvormi v jasných farbách. Ideálne na rozvoj schopnosti radenia
a triedenia, ako aj matematických a motorických zručností. Každý gombík
má reliéfne číslo a svoj ekvivalent v slepeckom písme. Sada zahŕňa pracovné listy
na jednotlivé aktivity a 5 dlhých šnúrok.
Obsah: 40 kusov gombíkov, 5 šnúr, 12 modelových kariet l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika

€ 8,70

4031

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.2 Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

Geodoska
V 6 rôznych farbách, každá so 120 farebnými elastickými gumičkami. Predná časť
má 25 kolíkov vo forme štvorca (5x5) a zadná časť v tvare kruhu (24+5).
Obsah: 6 kariet 15x15 cm, 120 gumičiek, 16 modelov l Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

€ 27,40

4032

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.3 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

Logické bloky
Táto hra umožňuje rozvoj schopnosti rozoznávať tvary, veľkosti, hrúbku a farby
a zdôvodňovať rozlišovanie.
Obsah: 5 základných tvarov: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik a šesťuholník,
každý z nich v 2 veľkostiach, 2 hrúbkach a 3 farbách.
60 kusov | Rozmer: šírka karty 21 cm | Vek: +3 roky

€ 30,90

4033

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

Farebné tvary
2 polygóny, z ktorých môžete vytvoriť nekonečný rad 3-rozmerných mnohostenov
a telies.
84 kusov | Vek: +5 rokov

€ 34,90
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4034

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

MAtematika a práca s informáciami
Sada 5 farebných pentamín
Podporuje aktivitu spojenú s výberom, asociáciou, rozlišovaním tvarov a farieb,
porovnávaním a napomáha chápaniu dvojrozmerných a trojrozmerných konceptov.
Súčasťou je kompletný sprievodca modelmi s odpoveďami.
Skvelá povrchová úprava.
60 kusov | Rozmer: výška 15 cm | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika

€ 25,10

4035

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

Magnetický tangram
Podporuje uvažovanie a matematickú analýzu, čím umožňuje dieťaťu rozvíjať logické
myslenie a pozorovateľský talent.
Obsah: tabuľka, 7 kusov na skladanie
Rozmer: tabuľka 33x21 cm | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika

€ 7,00

4036

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

Set 100 kociek a aktivít
Sada 20 ilustrovaných pracovných zošitov, ktoré sú určené na rozvoj rôznych aktivít
s cieľom podporiť nadobudnutie prvých vedomostí v matematickej logike. Pripojiteľné
kocky je možné použiť ako univerzálny spájací prvok v rôznych oblastiach:
· Rozdeľovanie plochy
· Identifikácia v mriežke a analýza charakteristík
· 3D reprodukcia
· Symetria a priestorová organizácia
Obsah: 100 kociek, 20 pracovných listov | Rozmer: kocka 2 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.2 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.3 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

€ 25,20

4037
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MAtematika a práca s informáciami
Objemové telesá
Je možné naplniť ich pieskom, ryžou alebo akýmkoľvek podobným
materiálom a naučiť sa tak vnímať kvantitatívne vzťahy.
6 kusov | Rozmer: max. 10 cm | Materiál: plast | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

€ 18,20

4038

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.

Hracia sada s kladivkami
Hracia sada s kladivkami, 5 dielov | Rozmer: 22,2x14,6x9,5 cm | Vek: +3 roky
Obsah: 5 korkových kartičiek, 5 kladiviek, 180 kovových klinčekov, 180 geometrických tvarov a písmen
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.2 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

€ 44,00

3002

Nájdi Montiho
Hra na hľadanie mačky je dobrou pamäťovou hrou, v ktorej má dieťa
zistiť, kde sa schovala mačka.
Obsah: 1 mačka, 1 posteľ, 1 vankúš, 1 prikrývka, 34 fotokartičiek
1 drevená tabuľka, 1 kocka so symbolom
Rozmer: škatuľa 24,5x24,5x6 cm l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

€ 29,00
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1019

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a
slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na
(čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede.
1.2 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad,
pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu,
v strede (miestnosti, obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet
podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

MAtematika a práca s informáciami
Martello
S kúskom šikovnosti a fantázie môžete vytvoriť rôzne drevené tvary a zložiť ich do
jasne sfarbených obrázkov. Pomocou dreveného kladivka a klincov pripevníte tvary
ku korkovej tabuľke.
Obsah: 2 korkové tabuľky (29x21x1 cm), 73 drevených geometrických tvarov,
2 drevené kladivká, 100 klincov | Rozmer: škatuľa 31,6x21x4,5 cm
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti

€ 25,90

1020

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.2 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

ToPoLoGo „Geo“
Okrem voľnej hry so stavebnými dielikmi je možné použiť kartičky rozdelené do troch
úrovní obtiažnosti, čím je možné zadať úlohy a pokyny na ľahšie alebo náročnejšie
stavby. Hraj sa a rozprávaj – ToPoLoGo “Geo” ponúka ďalšiu komunikačnú formu
hry. Pomocou roletky jedno dieťa opisuje komponenty a ich pozíciu druhému dieťaťu.
To sa potom pokúša pochopiť opis a postaviť podľa neho konštrukciu. Schopnosť
komunikovať a rozvoj reči sú dôležitými kompetenciami, ktoré hra ToPoLoGo “Geo”
pomáha rozvíjať.
Obsah: 1 drevená škatuľa (24,8x24,8x12 cm) s posuvným vekom, 52 stavebných
drevených geometrických tvarov, 30 obrázkových kartičiek
(3 úrovne náročnosti), 1 držiak na karty, 2 držiaky na obrazovku | Vek: +3 roky

€ 99,90

1024

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
2. Človek a svet práce - konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.
1.2 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
2. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Vydra Sofia
Hra na priradzovanie vzorov. Vydra Sofia musí nájsť chutné mušle na večeru! Hra
rozvíja schopnosť rozlišovania vzorov, nevyhnutné zručnosti základov čítania,
ako aj strategické myslenie. Roztoč šípku a vyber si mušle, ktoré zodpovedajú
vzoru, ktorý si si vytočil pomocou Sofiiných klieští. Prvý, ktorý zozbiera mušle so
všetkými vzormi vyhráva! Jedinečné vydrie kliešte podporujú koordináciu oka
a ruky a jemnú motoriku.
Rozmer: škatuľa 33,5x30 cm l Vek: +3 roky l 2 - 4 hráči
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika
2. Človek a príroda - živočíchy
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť, gramatická
správnosť a spisovnosť

€ 28,00

7018

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
2.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
3.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
3.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
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MAtematika a práca s informáciami
MOBILE úložná skrinka
MOBILE úložná skrinka s plastovými zásobníkmi a kockami. Mobilná úložná skrinka
na 4 kolieskach (2 s brzdami).
Obsah:
8 plastových zásobníkov s vrchnákmi
8 súprav kociek, 1200 kusov
Rozmer: skrinka 34x34x97 cm | Vek: +3 roky
Zásobníky sú v náhodných farbách (modrá, zelená alebo biela), ku všetkým
kockám sú pracovné hárky, ktoré sú dodávané osobitne.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti

€ 220,00

6076

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť,
materiál a pod.).
1.4 Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3
skupinky s rovnakým počtom.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.3 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Farebné cukríky
Hráči hádžu tromi farebnými kockami a ich úlohou je čo najrýchlejšie nájsť sladkosť, ktorá sa
zhoduje s hodenou farebnou kombináciou. Tri variácie hry určujú jej víťaza.
Obsah: 41 farebných drevených sladkostí, 1 hracia podložka, 3 farebné kocky
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

€ 25,00

1032

Farebné cukríky
Rozmer: cukrík 7x2,5 cm, podložka (priemer 45 cm)

Robot
Hra na priradzovanie vlastností. Táto bláznivá hra na hľadanie výrazov tváre
rozvíja schopnosť rozlišovania vlastností, pozorovanie a vizuálne vnímanie.
Zatras robotom, ktorý ti ukáže jedinečnú štvorfarebnú kombináciu výrazu tváre,
nájdi prvý zodpovedajúceho robota na hracej doske a získaj žetón za každého,
čo nájdeš! Prvý hráč, ktorý nazbiera 5 žetónov vyhráva!
Rozmer: herná doska 40 cm l Vek: +3 roky l 2 - 4 hráči
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
2. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť

€ 28,00
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7022

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií pozitívne i negatívne.
1.2 Opíše aktuálne emócie.
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.
3. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

MAtematika a práca s informáciami
8010

Farebné bloky
Oveľa vzrušujúcejšie ako normálne bloky.
Je jedno, či sú z farebného priehľadného akrylového skla, zo zrkadliacej alebo
z farebnej pohyblivej výplne – tieto všestranné bloky stimulujú malých staviteľov
k používaniu fantázie a vytváraniu nespočetných dva alebo tri rozmerných stavieb.
Akrylové tehly na stavbu vyplnené perličkami alebo pieskom majú obzvlášť vysokú
hernú hodnotu. Drevený rám dodáva blokom dostatočnú odolnosť.

8011

Obsah: 16 dielov – 4 x 4 diely. Materiál: drevo, akryl
Rozmer: trojuholník 12,5x12,5x12,5 cm, štvorec 6x6 cm, polkruh 13x6,5 cm,
obdĺžnik 13x6 cm, drevený rám 2,5x1 cm hrúbka | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových
dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
1.2 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.3 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.4 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

€ 79,80

8010

Bloky s perličkami

€ 79,80

8011

Bloky s pieskom

Magnetická hra
Lúka
Naučí ťa ako rátať a správne držať pero. Deti v predškolskom veku sa to všetko dokážu
naučiť hravou formou pomocou tejto tabule. Deti prenášajú pomocou magnetického
pera farebné guličky, ktoré umiestňujú na kvety rovnakej farby
na krásnej lúke. Vďaka povrchu vyrobeného z plexiskla, špeciálneho druhu akrylového
skla, guličky nemôžu vypadnúť.
Materiál: drevo, preglejka, akryl | Rozmer: 29,5x29,5x1,5 cm | Vek: +3 roky

€ 41,80

8013

Mravenisko
Naučí ťa ako rátať a triediť. Vitaj v kráľovstve mravcov! V podzemných tuneloch
môžeš objaviť množstvo vecí: práve tu tento hmyz ukrýva svoju korisť ako napríklad
cukríky, lízanky, sušienky… Kráľovná si želá, aby jej poddaní ladili s farbami
a číslami týchto maškŕt – to sa ľahko dá splniť s magnetickým perom. Vďaka povrchu
vyrobeného z plexiskla, špeciálneho druhu akrylového skla, guličky nemôžu vypadnúť.
Materiál: drevo, preglejka, akryl | Rozmer: 29,5x29,5x1,5 cm | Vek: +3 roky

€ 44,00

8014

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu
s určeným počtom.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.
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MAtematika a práca s informáciami
Hranoly na vnímanie
Precvičovanie pamäte a vnímania. Tieto 2 x 6 hranoly majú rozdielny zvuk alebo váhu.
Cieľ tejto hry pozostáva z nájdenia párov s rovnakým zvukom / váhou počúvaním
a vážením. Hranoly rovnakého druhu sú označené kontrolným farebným bodom na
spodnej strane. Hra prehlbuje zmyslové vnímanie detí a ich rozlišovacie schopnosti.
Tiež stimuluje ich pamäť.
Obsah: 2 x 6 kusov | Materiál: drevo | Rozmer: 6,5x5 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

€ 26,60

8015

Frankieho jedlo - Hra zodpovedajúce tvary
Hra je určená pre 2 až 4 hráčov. Tvojou úlohou je rozkrútiť koleso a nájsť potravu, ktorá
zodpovedá vybranému tvaru a doplniť do 5-chodového jedálneho lístka. Hra rozvíja
matematiku a prácu s informáciami.
Rozmer: krabica 33 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

€ 28,00

7002

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.4 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.
2. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

Magnetické tvary
Zábavná aktivita s viac ako 40 magnetickými dielmi rôznych tvarov a farieb. Vytvorte
množstvo vzorov na kovovej podložke.
Súčasťou je obrázková príručka.
Rozmer: balenie 22,5x28x5 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. Umenie a kultúra - výtvarná výchova - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 11,80
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5010

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.
2.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

MAtematika a práca s informáciami
Skladacie tvary

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie,
logika

Obsah: 10 transparentných plastových telies a ich siete.
Rozmer: cca 7,5 cm | Vek: +3 roky

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu,
kocku, valec.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou
vlastnosťou.
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

€ 42,50

6031

Geometrické domino
Obsah: 28 kusov l Rozmer: škatuľa 37,5x23x3,6 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

€ 32,50

6032

Sada na navliekanie gombíkov - 120 dielov
Nasledujúce hry boli navrhnuté na podporu rozvoja koordinácie jednotlivých zručností za pomoci rúk a zraku a na základné
rozlišovanie tvarov a farieb.
Obsah: 120 gombíkov s priemerom 7 cm, 5 šnúrok v rôznych farbách | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.
1.2 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

€ 15,80

3004

Logické pracovné listy navliekania
gombíkov
Logické pracovné listy navliekania gombíkov - 12 dielov
Rozmer: 30x21 cm | Vek: +3 roky

€ 9,40

3005

33

MAtematika a práca s informáciami
Drevená sada ovocia na krajánie
Drevená sada obsahuje drevený nôž a sedem kusov ovocia, ktoré sa dajú pokrájať na
celkovo sedemnásť kúskov. Ovocie pri krájaní vydáva zábavné „chrumkavé“ zvuky.
Množstvo častí všetkých sád na krájanie predstavuje skvelú príležitosť vysvetliť
pojmy ako časť, celok či kúsok!
Obsah: 1 drevená debnička, 1 drevený nôž, 7 kusov celého ovocia (17
rozkrojených kúskov) | Rozmer: balenie 30,1x28,3x5,3 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
2. Človek a príroda - rastliny

€ 21,99

9006

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu, rozdeľuje.
1.3 Rozhodne o pravdivosti jednoduchých tvrdení.
2.1 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre
správnu životosprávu.

Match&Mix „Doprava“ (Spájaj a miešaj)
Táto skladačka puzzle pre najmenšie deti ponúka rôzne možnosti hry. Kúsky môžu
spájať do jednej skladačky, skladať vymyslené autíčka alebo sa jednoducho hrať
na pamäť a hľadať správne predné a zadné časti áut.
30 kusov | Rozmer: 33,6x29x1 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informácia - logika

€ 17,00

1002

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

Hra s číslami

(magnetické doplňovačky + obrázky)

Učte sa hravou formou pomocou sady figúrok od 1 do 10. Počítajte smerom nahor
aj nadol, po dvoch s figúrkami od 1 do 10.
Rozmer: škatuľa 34x23x3 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

€ 40,80

34

3013

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.

MAtematika a práca s informáciami
Hra - pripraviť sa, pozor, ideš
Buď aktívny! Postav sa na farebné podložky a hoď obriu kocku, ktorá ti ukáže cvik
a počet opakovaní. Pri tejto zábavnej hre sa deti učia pohybu.
Obsah: okrúhle penové podložky v piatich farbách s priemerom 25 cm,
3 nafukovacie 12 cm kocky, ktoré zobrazujú cviky, farby
a čísla, príručka.
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
2. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.
2.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
2.2 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.

€ 40,60

7003

Súprava na triedenie
Kompletná súprava na triedenie do triedy! Táto cenovo výhodná súprava je naplnená
s viac ako 600 dielmi vrátane zvieratiek z farmy, mini autíčok a veselého ovocia.
Obsah: 6 misiek na triedenie, podložka na triedenie a navrhované aktivity.
Balené v odolnom úložnom boxe.
Rozmer: podložka 36x28 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov
podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).
1.3 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.4 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.5 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.6 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

€ 68,60

7004

Vrstvená skladačka puzzle Auto
4 kusy, 5 vrstiev l Rozmer: 14,5x14,5x2 cm l Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom.
Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj.
1.2 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.

€ 15,00

1001
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MAtematika a práca s informáciami
Trojčlenná medvedia rodina
Súprava vytrieď, zvoľ si predlohu a hraj sa.
Obsah: 96 medvedíkov na počítanie v 6 farbách, 6 misiek na triedenie, 5 cm farebná kocka, kocka s číslami, 16 kariet
s predlohami a postupnosťami, doska s otočnou šípkou v tvare medveďa. Balené v praktickom kufríku s výškou 30,5 cm.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria
a meranie, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
1.4 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného
rozmeru. Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných
mien.
1.5 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.
1.6 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

€ 70,00

7005

Tučniaky na ľade
Super matematická hra! Všestranná hra podnecuje deti objavovať rôzne
matematické koncepty pri spájaní ľadových blokov a pripevňovaní tučniakov.
Skvelé pre vytváranie číselných radov, stovkových mriežok
a mnoho ďalších aktivít.
Obsah: 10 plastových ľadových blokov (30x2,5 cm), 100 plastových
tučniakov v desiatich farbách, príručka s kopírovateľnými pracovnými
hárkami.
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

€ 39,20

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.2 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.3 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou
operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
1.4 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
7006

Detská váha s medvedíkmi
Obsah: 12 modrých medvedíkov, 12 červených medvedíkov
Rozmer: 37x14 cm | Vek: +4 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy,
geometria a meranie.
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov
s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu
s určeným počtom.
1.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo
rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách
(do 10 prvkov v skupine).
1.3 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí)
jednoduchých tvrdení.
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej
vlastnosti.

€ 25,50
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6033

MAtematika a práca s informáciami
Aktivita rúk
Komplexná hra, ktorá okrem cvičení podporujúcich a motivujúcich k rozvoju chápania
radov a delenia napomáha pochopeniu priestorových vzťahov, ako pravá a ľavá ruka
(18+18). Stimuluje pochopenie významu čísel a ich grafického znázornenia. Každá
ruka má reliéfne číslo a počet zodvihnutých prstov naznačuje rovnaký počet. Otvory
na navliekanie zodpovedajú rovnakému číslu. Obsahuje pracovné karty a špagáty.
Obsah: 36 kusov, 5 šnúr, 12 modelových kariet l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

€ 9,20

4030

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.

Reťaze
Nasledujúca séria hier bola navrhnutá na podporu rozvoja koordinácie jednotlivých
zručností za pomoci rúk a zraku a na základné rozlišovanie tvarov a farieb.
Predstavujeme vám túto kolekciu ako výborného pomocníka na rozvoj detskej
sústredenosti a upevnenia porozumenia a rozumového vnímania.
Neoceniteľné spájacie prvky. Svojím dizajnom umožňujú jednoduchú manipuláciu
a spájanie. Ich súčasťou je sada farebných pracovných listov s 22 aktivitami so
zameraním na vytváranie radov a klasifikáciu.
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, čísla a vzťahy, logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru.
Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien.
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.3 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

€ 12,60

4005

balenie 60 kusov

€ 20,10

4006

balenie 120 kusov

Maxi reťaz - navliekačka
Sada vzájomne prepojiteľných dielikov špeciálne navrhnutých pre malé rúčky
v rôznych farbách a vzoroch.
Obsah: 12 modelových kariet, 24 kusov dielikov l Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.

€ 13,00

4004
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MAtematika a práca s informáciami
Shelby
Pomôž Shelby nájsť jej zahrabané kosti a precvič si rané zručnosti v počítaní. Roztoč šípku a rozhodni: zbieraj, strácaj alebo
ukradni kosti, alebo stoj jedno kolo! Pozbieraj správny počet kostí a pomocou Shelby kliešťov ich polož do svojej misky tak, aby ti
nespadli! Hráč s najvyšším počtom kostí vyhráva! Jedinečné kliešte v tvare psíka podporujú rozvíjanie jemnej motoriky.
Pre 2 až 4 hráčov. Rozmer: škatuľa 31 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
2. Človek a príroda - živočíchy
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť,
gramatická správnosť a výslovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
1.4 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
3.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
3.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

€ 28,00

7019

Hra šteniatka
Hra na priradzovanie vlastností. Hladné šteniatka pobehujú po parku. Tvojou úlohou je nakŕmiť ich chutnými kosťami! Zatras psou
miskou, tá ti ukáže, ktoré šteniatko má dostať ďalšiu kosť. Potom preskúmaj hernú dosku a nájdi šteniatko, ktoré zodpovedá dvom
farbám, ktoré ti miska ukázala. Nájdi prvý to pravé šteniatko a daj mu kosť. Prvý hráč, ktorý rozdá všetky svoje kosti vyhráva!
Vynikajúca hra, ktorá rozvíja sústredenie, vizuálne vnímanie a schopnosť rozlišovať vlastnosti. Hra nevyžaduje schopnosť čítať!
Rozmer: hracia doska 40,5x40,5 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

€ 22,20

7021

Magnetické geometrické tvary
Obsah: 80 kusov | Rozmer: max. 7,5 cm, hrúbka 0,6 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.
1.3 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.4 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
2. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

€ 14,80
38

6030

MAtematika a práca s informáciami
Súprava pyramíd
Pyramída žirafa: výška 30 cm. Obsahuje prvky s rôznou textúrou. Pyramída macko: 27 cm. Obsahuje matematické prvky.
Rozmer: žirafa výška 30 cm, macko výška 27 cm I Vek: +1 rok

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou
(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
1.3 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý,
tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 14,00

6085

Elefantino
Stlačte sloníkovi ušká a z chobota začne chŕliť rôzne tvary. Pri otáčaní chvostíka sa mu otáča aj bruško, umožniac tak dieťaťu
vybrať si, ktorý tvar chce vložiť dovnútra, vydávajúc pri tom zaujímavé zvuky. Tvary sa dajú vložiť aj naraz a vytvoria bezpečnú
vežu. Táto hračka pomáha dieťaťu objasniť rozdiely medzi tvarmi a farbami.
Obsah: 1 sloník, 5 rôznych tvarov na vkladanie I Rozmer: 19 cm I Vek: 1 – 2 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí, pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.

€ 22,30

4081
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MAtematika a práca s informáciami
Magnetická tabuľa Switch & Spin
Originálna magnetická tabuľa Switch & Spin s ozubenými kolieskami pre zábavné
otáčanie umožní deťom zostrojiť si svoju vlastnú hračku! Stačí si vybrať obrázok
z desiatich jedinečných predlôh a umiestniť ho do dreveného rámu. Potom do
farebne odlíšených otvorov vložte ozubené kolieska a zábava s týmto úžasným
mechanizmom sa môže začať! Alebo vyberte šablóny a objavte bielu magnetickú
tabuľu, ktorá poskytuje ideálne možnosti pre nekonečné objavovanie jednoduchej
mechaniky, počítania či riešenia problémov (pokyny sú súčasťou balenia).
Obsah: 1 magnetická tabuľa s dreveným rámom, 8 magnetických vkladačiek,
8 farebných ozubených koliesok, 5 obojstranných šablón
Rozmer: 37,5x28x4,45 cm Vek: +2 roky

€ 21,90

9012

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
2. Človek a príroda - rastliny
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu, rozdeľuje.
1.3 Rozhodne o pravdivosti jednoduchých tvrdení.
2.1 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre
správnu životosprávu.

Hravé počítanie
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika
2. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.
1.3 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.4 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dávaspolu a rozdeľuje.
1.5 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred
a hneď za.
1.6 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
1.7 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
1.8 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
2.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
4.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
4.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
4.3 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Poskladaj a spočítaj - Parkovacia garáž
Uložte na seba 10 drevených áut v tejto uzavretej parkovacej veži a na vrch dajte posuvnú
priehradku. Potom sledujte, ako autá vypadávajú a počítadlo ukazuje nižší počet zakaždým,
keď auto vypadne zo spodnej časti parkoviska! Vďaka svojim nápadito navrhnutým detailom
a úžasne jednoduchej mechanike, je táto múdra hračka podmanivým, náučným spôsobom,
ako sa pohrať s triedením, porovnávaním, počítaním, atď.!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,99
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9064

MAtematika a práca s informáciami
Počítacia húsenica
Deti si počítanie s našou farebnou húsenicou naozaj užijú! Táto veselá postavička
malých vedomostichtivých žiakov inšpiruje k práci s číslami, ale aj k rozlišovaniu
farieb. Okrem toho rozvíja jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka. Deti môžu triediť
čísla podľa poradia, riešiť jednoduché matematické úlohy či objavovať hranice svojej
predstavivosti.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 14,99

9068

Počítadlo s guľôčkami
Toto drevené „počítadlo“ pomáha pri učení matematických zručností, určovaní vzorov
a rozpoznávaní farieb. Posúvajte a počítajte koráliky s týmto nadčasovým rámom na
počítanie. Zahŕňa zábavné nápady na rôzne aktivity!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 14,99

9135

Zábavné čísla a tvary
Farby, čísla a tvary - to všetko sa spája v tejto praktickej pomôcke obsahujúcej
55 tvarov a 10 čísiel. Podporuje skoré matematické zručnosti a pomáha rozvíjať
rozlišovanie slov prostredníctvom identifikácie tvarov, ktorých názvy sú vytlačené na
lište, a čísiel, ktoré sa nachádzajú na zadnej časti drevených kartičiek.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 26,99

9124

Počítadlo na sčítavanie a odčítavanie
Táto klasická drevená hračka ponúka deťom množstvo spôsobov, ako objavovať
čísla, farby a vzory. Stačí vsunúť dve obojstranné lišty dovnútra základne a hravé
počítanie sa môže začať! Úlohou detí je riešiť príklady priradením správneho počtu
korálok na stranách sčítania a odčítania alebo postupovať podľa vzorov na farebne
sa zhodujúcich stranách.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,99

9140
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MAtematika a práca s informáciami
Pozri sa dovnútra - Kolíčky s číslicami
Koncepty čísiel nula až deväť, sú znázornené na tejto 10-kusovej skladačke
s kolíkmi. Farebný obrázok na 2. strane každého dielika ukazuje rovnaký počet
vecí ako číslica na hornej časti dielika, čo pomáha podporovať rozoznávanie
čísel a počtové zručnosti! Podporuje koordináciu očí a rúk, rozvoj jemnej
motoriky a schopnosti vizuálneho vnímania.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy, logika
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

€ 6,99

9090

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.3 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Kolíčky s tvarmi
Táto drevená skladačka s kolíkmi obsahuje 8 farebných dielikov rôznych
tvarov. Každý tvar je označený nálepkou na 2. strane dielika a rozkošným
obrázkom zvieratka na paneli skladačky! Podporuje koordináciu očí a rúk,
rozvoj jemnej motoriky a schopnosti vizuálneho vnímania.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy, logika
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti
3. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou

€ 6,99

9091

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Magnetické bludisko s číslami
Jedno pre húsku a desať pre kozu ... zvieratá sa na vás spoliehajú! Naplňte
každý kôš správnym počtom červených „jabĺk“ zasunutím priloženého
magnetického prútika cez plastový kryt. Predveďte matematickú mágiu bez
vymeniteľných dielov.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy, geomeria a meranie
2. Človek a príroda - Živočíchy, prírodné javy

€ 17,99
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9110

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom
a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.4 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.
1.5 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov
či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
2.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ichfungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie,vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
2.2 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.3 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.
2.4 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

MAtematika a práca s informáciami
Magnetická tabuľa - Schovaj a hľadaj Farma
Tu je kura, tam je kura... za každými z 9 výklopných dvier na tejto čarovnej
maštaľnej scéne je rozkošné, magnetické zviera. Poznávanie zvierat
a zároveň zlepšovanie pamäte a jemných motorických schopností udrží deti
v činnosti a zabaví ich na farme celé hodiny!
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami -Geomeria a meranie
2. Človek a príroda - Živočíchy

€ 17,99

9099

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných
spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,
kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede(miestnosti, obrázka...).
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.2 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.
2.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

Balančná doska s bludiskom
Balančná doska s bludiskom, hra s vyvažovaním, ktorá vás vyzýva
k vybudovaniu rôznych ciest a bludísk, ktorými sa môže pohybovať loptička,
čím sa testuje vaša zručnosť a rovnováha. Rozvíja priestorovú orientáciu a cit
pre rovnováhu tým, že odmeňuje presnosť a koordinované pohyby.
Obsah: 1 príručka aktivít, 11 dielov, 6 guľôčok, 1 doska,
6 informačných listov. Doska: 30x21x1,5 cm Súbory: 21x15 cm Vek:
4 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
2. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore
3. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 15,80

4097

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov
či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
2.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu,
pomenuje ju.
3.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
3.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

Matice a skrutky
Veľké matice a skrutky s 3 základnými geometrickými tvarmi: kruh, štvorec
a trojuholník. Táto hra zvyšuje manuálnu zručnosť a koordináciu ruky a očí pri
pripájaní a odpájaní. Odolný plast.
Obsah: 12 matíc + 12 skrutiek, 6 herných kariet
Rozmer: 19x19 cm I Vek: 2 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
2. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 13,20

4100

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
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MAtematika a práca s informáciami
Kolíky

Kolíky, na vytvorenie zábavných vzorov v zodpovedajúcich zásobníkoch. Deti môžu rozvíjať jemné motorické zručnosti a koordináciu ruky a očí držaním kolíkov. Hra buduje pozornosť a stimuluje kreativitu. Deti sa naučia priraďovať farby, ako aj základné
priestorové pojmy.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika práca s informáciami - Čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika
2. UK - VV
3. Človek a svet práce - Konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.2 Pomocou slov a .slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,kom), v (čom, kom), vpravo,
vľavo, v rohu, v strede(miestnosti, obrázka ...)opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie
predmetu na určené miesto.
1.3 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
1.4 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov.
1.5 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
2.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
2.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.3 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.4 Hravo experimentuje s farbami.
3.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
3.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
3.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
3.4 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
Kufrík 600 kolíkov 10 mm
Obsah: 600 kolíkov, 1 doska / 6 lepenkových vzorov /
21x31 cm - Ø 10mm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 17,20

4105

€ 13,30

4106

Kufrík s kolíkmi 10 mm (240 kolíkov)
Obsah: 1 doska / 6 lepenkových vzorov /
21x31 cm - Ø 10mm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 13,30
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4108

Kufrík s kolíkmi 20 mm (100 kolíkov)
Obsah: 100 kolíkov, 1 doska / 6 lepenkových
vzorov /21x31 cm - Ø 20 mm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 13,30

4107

Kufrík s kolíkmi 15 mm (160 kolíkov)
Obsah: 1 doska / 6 lepenkových vzorov /
21x31 cm - Ø 15 mm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 28,60

4109

Kolíky vo fľaši, 10 mm,
2600 ks viac farieb
Obsah: 2600 kolíkov / Ø 1 cm Vek: 3 – 6 rokov

MAtematika a práca s informáciami

Kolíky vo fľaši, 15 mm, 1300 ks
Obsah: 1300 kolíkov / Ø 1,5 cm
Vek: 3 – 6 rokov

€ 28,50

Kolíky vo fľaši, 20 mm, 2600 ks
Obsah: 650 kolíkov / Ø 2 cm
Vek: 3 – 6 rokov

€ 28,50

4110

4111

Hárky pre 10 mm kolíky chrobáky
Obsah: 6 lepenkových
vzorov - chrobáky /
31 x 21 cm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 2,70
€ 28,80

4112

Kolíky vo fľaši, 10 mm, 2600 ks
Obsah: 2600 kolíkov, Ø 10 mm
Vek: 3 – 6 rokov

€ 2,70

Zábavné vzory vytvárané pomocou kolíkov. Pomáhajú rozvíjať priestorovú
orientáciu a pochopenie základných matematických pojmov. Okrem toho
hra precvičuje držanie vecí a koordináciu medzi ukazovákom a palcom.

€ 2,70

4114

Hárky pre 15 mm kolíky - roboty
Obsah: 6 lepenkových vzorov - roboty
31 x 21 cm I Vek: 3 – 6 rokov

4113

4115

Hárky pre 20 mm kolíky - dinosaury
Obsah: 6 lepenkových vzorov - dinosaury
31 x 21 cm I Vek: 3 – 6 rokov

€ 16,60

4116

Set 6 tabúľ pre kolíky
Obsah: 6 bielych tabúľ / 30x21cm
Vek: 3 – 6 rokov

Tučniaci
Vitajte na Južnom póle! Naše tučniaky sú pripravené sa s vami hrať! Hádžte
farebnými kockami a nájdite zodpovedajúce vajíčka. Budťe prvým hráčom,
ktorý pozbiera šesť tučniakov a vyhrá.
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
2. UK - VV
3. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie

€ 27,70

5014

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií –
pozitívne i negatívne.
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MAtematika a práca s informáciami
Flexi Divočina - maxi skladačka
Zvieratá sa stanú ozajstnými akrobatmi a učia nás čísla, pričom spájajú napísané číslo
s množstvom. Malé deti si budú vychutnávať zostavenie týchto veľkých skladačiek na
podlahe.
Obsah: 40 ohybných kusov
Výška: 84 cm I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, Geometria a meranie
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
3. Človek a príroda - Živočíchy

€ 22,30

4118

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny
predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú
tému.
2.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju
2.2 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
3.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

Počítadlo s farebnými tvarmi
Táto edukačná pomôcka obsahuje karty s aktivitami, ktoré pomáhajú rozvíjať koordináciu
oko-ruka rovnako ako logické myslenie vďaka napichovaniu a triedeniu jednotlivých tvarov.
24 kariet s aktivitami rozvíja schopnosť triedenia a určovania správneho poradia.
Obsah: 1 počítadlo, 100 farebných tvarov, 24 lepenkových kariet s aktivitami
Rozmer: 19 x 14 cm
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore

€ 12,70

4131

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť,
materiál a pod.)
1.4 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.
1.5 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov.
Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
2.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju
3.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Hádaj čo?
Položte karty s vyobrazením smerom nadol na zrkadlo a hádajte kartu pomocou
odrazu v zrkadle. Ak hráč určí kartu správne, môže si ju vziať. Hra podporuje
pozorovanie a skoré počítanie
Obsah: 1 zrkadlo (135x135x105 mm), 60 kariet s motívom, 5 prázdnych kariet
pre vlastné návrhy I Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy. Logika

€ 29,95
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1108

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov
podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).
1.3 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

MAtematika a práca s informáciami
Kolíky 144 ks + 10 šnúrok
Ide o výbornú základnú matematickú hru určenú tak na zvýšenie koncentrácie, pozornosti
ako aj koordinácie ruky a očí. Kolíky majú 3 základné geometrické tvary: kruh, štvorec
a trojuholník v 3 primárnych farbách: červenej, modrej a žltej. Tieto aktivity pomáhajú deťom
učiť sa čísla a počty a rozvíjať triedenie, sekvenčné a motorické zručnosti.
Obsah: 4 dosky, 144 kolíkov, 10 šnúr, 18 vzorových aktivít (plastové vzory)
Rozmer: 19x19 cm I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore

€ 54,30

4132

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom)kruh, štvorec,obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.)
1.3 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
2.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju
3.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Farební mackovia 108 ks
Vynikajúca hra určená na zvýšenie pozornosti, koncentrácie a koordinácie ruky a očí, ako
aj na zoznámenie detí so základnými matematickými pojmami. Medvede sú vyrobené
v 6 farbách. Tieto aktivity pomáhajú deťom učiť sa ich počty a rozvíjať triedenie, sekvenčné
a motorické zručnosti. Dodáva sa s 6 pružnými doskami na zachytenie dielov a pletenými
šnúrkami v rôznych farbách.
Obsah: 6 dosiek, 108 medveďov, 18 vzorových aktivít (plastové vzory)
Rozmer: 19x19 cm I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore

€ 54,30

4133

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).
1.3 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú
postupnosť objektov.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
2.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju
3.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Set pečiatok s číslicami 20 ks
Praktický kufrík s číslami od 0 do 9 a im zodpovedajúcim vyjadrením množstva. Kufrík
má veľkú rukoväť pre ľahké nosenie. Použiteľné so všetkými druhmi farieb a dokonale
umývateľné. Na vytvorenie vzťahu medzi napísanými číslicami a množstvom.
Obsah: 10 pečiatok s číslicami a 10 pečiatok s bodkami I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy
2. UK - Výtvarné činnosti s farbou

€ 25,80

4134

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
2.1 Vymenuje základné a zmiešané farby.
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MAtematika a práca s informáciami
Kocky vo fľaši
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, Geometria a meranie
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
1.3 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10
prvkov v skupine).
1.4 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
1.5 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred
a hneď za.
2.1 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
2.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Kocky vo fľaši 1000 ks (1 cm)
Obsah: 1000 kociek
Rozmer: 1 cm
Vek: 5 – 8 rokov

Kocky vo fľaši 100 ks (2 cm)
Obsah: 100 kociek
Rozmer: 2 cm
Vek: 3 – 6 rokov

€ 15,70

€ 31,70

4136

4135

Vyrobené z odolného plastu, všetkých 6 strán sa môže zasunúť do iných kusov. Sú dodávané v sortimente 10 farieb.

Výber 1 000 ks kociek v 10 rôznych farbách s 1 cm dlhými
bočnými hranami je možné nasadiť jednu po druhej na jednu zo strán. Ideálny pracovný materiál pre uvedomenie si
pojmu jednotiek, desiatok, stoviek a tisícov.

Matematické aktivity s kockami 250 ks
Pomáha iniciovať základy matematickej logiky. Karty s aktivitami obsahujú čoraz väčší
problém. Karty sa zaoberajú hlavnými oblasťami matematiky, ktoré sú na každej karte
znázornené symbolom: Korešpondencia termínov, Rozdelenie roviny na časti, Veľkosť
a meranie, Aproximácia množstva.
Obsah: 250 dielov, 16 kartičiek obsahujúcich aktivity a 1 návod I Vek: 5 – 7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, Geometria a meranie
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, užívateľské zručnosti
2. UK - Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

€ 34,00

4137

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
1.3 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy,
podľa pokynov, na danú tému.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.

Balenie 6 vzorov pre super kolíčky
Obsah: 6 vzorov pre produkt 4089 I Rozmer: 38x30 cm I Vek: 2 – 5 rokov

€ 5,60
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4090

MAtematika a práca s informáciami
Super kolíčky
Kvalitné sady s kolíčkami na učenie sú jedným z najlepších spôsobov ako zaujať deti
a popritom rozvíjať jemnú motoriku, konštrukčné zručnosti a riešenie problémov. Poďme si
za pomoci týchto veľkých kolíčkov a hracích dosiek precvičiť vzory, rozpoznávanie farieb,
triedenie i znázorňovanie!
Obsah: 1 plastová tabuľka, 64 kolíčkov, 4 vzorové karty I Rozmer: 38x30 cm
Vek: 2 – 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika
2. UK - VV
3. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 20,60

4089

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od jedna do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.
1.3 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.4 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov
podľa zisteného počtu v skupinách.
1.5 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.1 Podľa návrhu (schémy,náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Set 12 modelov pre super kolíčky
Obsah: 12 plastových vzorov | Rozmer: 38x30 cm | Vek: 2 – 5 rokov

€ 18,50

4103

Super kolíčky: Set 2 ks dosiek
Set dvoch dosiek, držiakov na vkladanie super kolíkov na vytvorenie zábavných vzorov.
Táto hra rozvíja kreativitu, pracuje s koordináciou motoriky prstov tým, že je treba nimi
držať kolíky a posilňuje základné priestorové pojmy.
Obsah: 2 dosky | Rozmer: 38x30 cm | Vek: 2 – 5 rokov

€ 15,70

4104

Počítadlo - Multi aktivity
Toto počítadlo z plastu sa skladá zo 6 stĺpcov a 90 kociek. Učí pochopiť pojmy čísel
a základné matematické operácie. Je veľmi všestranné - diely sa môžu rozobrať a znova
poskladať. Zahŕňa návod na učenie a plastové kartičky obsahujúce aktivity.
Obsah: 90 kociek, modulárna základňa, 1 modulárne počítadlo, 12 vzorových
aktivít a 1 návod I Rozmer: 23 cm I Vek: 5 – 7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
2. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 31,10

4139

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.2 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.3 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

49

MAtematika a práca s informáciami
Aktívne kolíčky
Aktívne kolíčky je skvelá hra využívajúca základy matematiky. Je navrhnutá na zvyšovanie
koncentrácie, pozornosti a koordinácie oko-ruka. Kolíčky obsahujú 3 hlavné geometrické
tvary: kruh, štvorec a trojuholník v 3 základných farbách: červenej, modrej a žltej. Súčasťou
hry je 12 podložiek s vyznačenými obrysmi čísiel, farieb a tvarov. Hra obsahuje aj 1
flexibilnú penovú podložku na prekrytie hracích podložiek, umiestnenie a vkladanie kolíčkov
a prevliekanie šnúrok cez kolíčky.
Obsah: 1 penová tabuľka, 12 plastových vzorov, 3 špagáty na navliekanie (100 cm),
18 kolíčkov I Rozmer: 19x19 cm I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

€ 14,30

4087

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine tvarov identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Super kolíčky mini
Kvalitné sady s kolíčkami na učenie sú jedným z najlepších spôsobov
ako zaujať deti a popritom rozvíjať jemnú motoriku, konštrukčné zručnosti
a riešenie problémov. Poďme si za pomoci týchto veľkých kolíčkov a hracích
dosiek precvičiť vzory, rozpoznávanie farieb, triedenie i znázorňovanie!
Obsah: 1 plastová tabuľka, 32 kolíčkov, 4 vzorové karty
Rozmer: 21x31 I cmVek: 2 – 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika
2. Človek a svet práce - konštruovanie
3. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
4. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
5. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

€ 15,60

4088

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine tvarov identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
3.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
4.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
4.2 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
5.1 Rozlišuje svetlé a tmavé farby.
5.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.

Magnetická hračka pre dvoch
Magnetické pero vedie guľky cez komplikovaný labyrint. Hra rozvíja trpezlivosť a jemné
motorické zručnosti. Vďaka akrylátovému krytu sa gulička nestratí - hra na cesty, ale môže
byť rovnako dobre pripevnená na stene.
Materiál: lisovaná drevovláknitá doska, akryl I Rozmer: 39x34 x1,5 cm
Vek: od 3 rokov

€ 37,50
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8047

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Logika
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť,
materiál a pod.)
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby

MAtematika a práca s informáciami
Magnetická hra Pirátsky poklad
Aký cenný pirátsky poklad môže byť ukrytý v truhlici s pokladom? 6 tajných máp k pokladom vytlačených na oboch stranách vám
pomôže nájsť správnu pirátsku kombináciu. Každá karta má jedno pole, ktoré pri prečítaní zľava doprava zodpovedá jednej z piatich
truhlíc s pokladom na ostrove pokladov. Pomocou magnetického pera rýchlo vložíte drahé šperky do truhlice. Ale buďte opatrní!
Tieto mapy pokladov sú tvrdý oriešok. Budete sa musieť naučiť, ako počítať, a tiež si precvičíte farby a tvary, aby ste mohli vyriešiť
drobné hádanky. Po vyriešení záhady poslednej karty budete prijatí do tajnej spoločnosti pirátov! Zvyšuje motorické zručnosti, reakcie
a schopnosť logicky premýšľať príjemným spôsobom. Materiál: brezová preglejka pokrytá priehľadným plastovým krytom.
Rozmer: 35x33x2,5 cm I Vek: 3 – 7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla
a vzťahy, Geometria a meranie, Logika
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

€ 75,00

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine
1.3 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom
a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom
1.4 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
1.5 Zo skupiny útvarov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba,
tvar, veľkosť, materiál a pod.)
1.6 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.)
1.7 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení
1.8 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby

8045

Magnetická hra Drahokamy
Vedením týchto drobných trojuholníkových kúskov pomocou magnetického pera ich môžete zostaviť tak, aby vytvorili krásny
diamantový prsteň.
Materiál: drevo, preglejka, akryl I Rozmer: 30x19x1,5 cm I Vek: 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla
a vzťahy, Geometria a meranie, Logika
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine
1.2 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
1.3 Zo skupiny útvarov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba,
tvar, veľkosť, materiál a pod.)
1.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.)
1.5 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení
1.6 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby

€ 47,50

8046

Fast Flip
Fast Flip je veľmi rýchla hra zemeraná na reakcie a rozpoznávanie. Vašou
úlohou je byť prvým hráčom, ktorý nájde zhodu medzi dvomi kartami.
Vek: +7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Logika
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti 3.
Človek a spoločnosť - Prosociálne správanie

€ 19,20

5017

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
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MAtematika a práca s informáciami
Dobble Kids
Detská verzia populárnej a oceňovanej hry Dobble zameraná na rýchlosť, postreh
a reflexy!
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Logika
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti.
3. Človek a spoločnosť - Prosociálne správanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

€ 14,70

5018

Skákajúci králiček
Akčná rodinná hra, v ktorej ide hlavne o postreh, počítanie a zábavu! Cieľom hry je
získať čo najviac mrkvičiek.
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
2. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie

€ 27,70

5020

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií –
pozitívne i negatívne.

Sada 4 penových puzzle
„Ročné obdobia“
Set 4 skladačiek „4 ročné obdobia“ z mäkkého plastu. Každé puzzle obsahuje
48 dielikov + plastovú základňu na vkladanie dielikov.
Rozmer: 30x22,5 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria meranie
2. Človek a príroda - Vnímanie prírody
3. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase

€ 70,30
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3043

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy,
pokynov a na danú tému.
2.1. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
2.2 Vymenuje ročné obdobia.
3.1 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa,
mesiaca a roka.
3.2 Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho
narodenia.

MAtematika a práca s informáciami
Puzzle na podlahu „Stegosaurus“
Táto skladačka ponúka výzvu, keď Stegosaurus stojí vzpriamene, čo znamená, že
jeho zobrazenie nie je také, ako sme zvyknutí vidieť, teda len predné a zadné nohy.
Stredná časť tejto podlahovej skladačky ponúka najväčšiu výzvu.
Obsah: 21 dielikov Rozmer: 100x70 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Človek a príroda - Živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov
a na tému.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

€ 88,50

3048

Puzzle na podlahu „Zvieratá sveta“
Obrovská drevená skladačka na podlahu, ktorá predstavuje ohrozené
druhy zvierat z celého sveta. Ideálne pre diskusiu o biotopoch, ohrozených
druhoch, kontinentoch a mapách. Kvalitné, robustné diely skladačky
zaručujú, že táto skladačka vydrží dlho.
Obsah: 48 dielikov Rozmer: 90x60 cm I Vek: +3 roky

€ 85,90

3049

Puzzle na podlahu „Tiger“
Úžasná póza a živé farby privádzajú toto úžasné stvorenie k životu. Vyrezané do
príslušného tvaru s 30 veľkými kusmi, robia z tejto skladačky povinnú výbavu pre
scénu džungle.
Obsah: 30 dielikov Rozmer: 70x54x0,9 cm I Vek: +3 roky

€ 53,00

3050

Príručný mikroskop GeoSafari
Vaši malí výskumníci si tento príručný mikroskop zamilujú! Vďaka 40-násobnému zväčšeniu a LED osvetleniu tento šikovný
kompaktný mikroskop ponúka deťom detailný pohľad na chrobáky, rastliny, ryby i ostatné voľne žijúce tvory. Balenie obsahuje aj
vyberateľnú nádobku s vetracími otvormi a vstavanou lupou s 3-násobným zväčšením. Pozorovacia nádobka je vybavená vekom
na jednoduché odchytenie drobného hmyzu. Okulár je ukončený mäkkou pozorovacou časťou pre ešte pohodlnejšie skúmanie.
Potrebujete 2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Rozmer: 16,5x7,5 cm I Vek: +6 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Logika,
Práca s informáciami
2. Človek a príroda -Vnímanie prírody, rastliny,
živočíchy, prírodné javy

€ 16,20

7085

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami,vie ovládať
digitálne hry či používať digitálneanimované programy určené pre danú
vekovúskupinu a pod.
2.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
2.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
2.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.4 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania
na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topeniea tuhnutie,vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
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MAtematika a práca s informáciami
MicroPro sada s mikroskopom 48
Táto komplexná 48 ks obsahujúca sada s mikroskopom má všetko potrebné pre
mladých vedcov, aby si mohli zobraziť profesionálne podložné sklíčka so vzorkami,
zároveň im poskytuje nástroje, ktoré potrebujú na vytváranie vlastných, pre svoje
objavy! Micro Pro ponúka 50 až 600 -násobné zväčšenie, so vstavaným svetlom
a kolieskom na zaostrenie. Táto rozsiahla mikroskopová sada je ideálna pre
objavovanie vedy a techniky, pokiaľ ide o praktické vzdelávanie. Vyžaduje 2 AA
batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informácia - Logika, Práca s informáciami
2. Človek a príroda -Vnímanie prírody, rastliny, živočíchy, prírodné javy

€ 47,30

7086

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami,vie ovládať digitálne hry či
používať digitálneanimované programy určené pre danú vekovúskupinu a pod.
2.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
2.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
2.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.4 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topeniea
tuhnutie,vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

MicroPro sada s mikroskopom 98
50 až 900-násobné zväčšenie
Obsah: 98 ks I Vek: +6 rokov

€ 94,50

7087

Teleskop Vega 360
Začnite vedecké bádanie s týmto ľahkým ďalekohľadom. Ideálne pre mladých
nadšencov vedy; Geo Safari Vega je vybavený 50 milimetrovým achromatickou
šošovkou objektívu so zameriavaním pomocou ozubenej tyče, na jasné, detailné
prezeranie. Funkcia zväčšenia od 20 do 80-násobku. Zahŕňa stolový statív
a výmenné okuláre. Jeho výška je 44 cm.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Práca s informáciami, geometria a meranie

€ 56,70
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7088

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami,vie ovládať digitálne hry či
používať digitálneanimované programy určené pre danú vekovúskupinu a pod.
1.2 Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku)
odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok,dlaň,
pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania
(v obore do 10).
1.3 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru
(dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou
stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).
1.4 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

MAtematika a práca s informáciami
Základný vedecký prehliadač
Získajte mladých vedcov pre skúmanie okolitého sveta s týmto skutočným
pracovným vedeckým prístrojom! Ideálny pre začínajúcich mladých prieskumníkov.
Prehliadač ponúka mäkký okulár pre zaistenie pohodlia, jednoduché 20 násobné
zväčšenie, ľahko ovládateľné koliesko na zaostrenie a prehľadný kufrík pre
prehliadanie vzoriek! Prehliadač sa môže oddeliť od základne, ak chcete objavovať
aj na cestách a robiť prieskum mimo domova alebo triedy, čím pomáha deti dostať
von. Ponúka 20 násobné zväčšenie.
Rozmer: 20,5x10 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - práca s informáciami
2. Človek a spoločnosť - orientácia v okolí

€ 24,30

7092

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami,vie ovládať digitálne hry či
používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.
2.1 Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy.
2.2 Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov.

Príručný mikroskop Zoomy
S pomocou tohto všestranného príručného digitálneho mikroskopu sa pozrite na
okolitý svet zblízka! Ideálny pre vedecké skúmanie a objavy aj u tých najmenších.
Ponúka úplne nový pohľad. Ľahko použiteľný pre všetky vekové kategórie. Vďaka
54-násobnému zväčšeniu môžu deti zblízka pozorovať a analyzovať aj tie najmenšie
detaily. Pripoj mikroskop Zoomy k interaktívnej tabuli alebo počítaču a uvidíš svoje
zväčšené zábery. Jedným stlačením tlačidla automaticky sťahuješ videá a fotografie
do pripojeného PC alebo MAC. Príručný mikroskop má 640 x 480 pixelov, snímač
VGA CMOS a 4 LED svetlá, ktoré zabezpečujú dokonale jasné zobrazenie. Pre ešte
presnejšie zväčšenie má mikroskop Zoomy 2 hlavicové adaptéry.
Rozomer: V 6.5 cm, Š 6.5 cm. Pripojenie k zariadeniam prostredníctvom USB
koncovky (súčasť balenia). Kompatibilný s PC a MAC. Inštalačný softvér je
súčasťou balenia. I Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie, práca s informáciami
2. Človek a príroda - Vnímanie prírody, prírodé javy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru
(dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania
prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).
1.2 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či
používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.
1.3 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej
materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať
obrázky.
2.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
2.2 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.
2.3 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
2.4 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

€ 67,50

7106

Príručný mikroskop Zoomy - modrý

€ 67,50

7107

Príručný mikroskop Zoomy - zelený

€ 67,50

7108

Príručný mikroskop Zoomy - ružový
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MAtematika a práca s informáciami
Bloky logické puzzle
3D puzzle a skladanie v jednom! Toto pokračovanie najpredávanejšej ocenenej hry
Mental Blox je vyrobené špeciálne pre mladších hráčov. Deti budú milovať riešenie
28 puzzle výziev a farebné pútavé stohovanie blokov do správnej kombinácie.
Dokonalý spôsob, ako podporiť včasný rozvoj kritického myslenia a logických
zručností. Zahŕňa karty s aktivitami, ktoré vám pomôžu hrať!
Obsah: Puzzle podložku, 8 puzzle (4 kocky, 4 tvary), 28 obojstranných
logických kariet a sprievodcu aktivitou I Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Logika, geometria a meranie
2. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 27,00

7043

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danouvlastnosťou (napr. farba,
tvar, veľkosť, materiál a pod.).
1.4 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov
a na danú tému.
1.5 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom,kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na
umiestnenie predmetu na určené miesto.
2.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
2.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Triedenie vtáčiky v hniezde
Vtáčia mama a jej deti pomôžu malým „študentom“ s počítaním, triedením a rozoznávaním farieb interaktívnym a pútavým
spôsobom. Misky sú stohovateľné a môžu spolu vytvárať pyramídu, vtáčia mama môže byť použitá ako bábka na prsty. Malí
študenti budú milovať farebné vtáčiky a hniezda. Táto deluxe sada obsahuje viac ako 30 zábavných kúskov!
Obsah: 24 x malé vtáčiky v 6 farbách (4 vtáčiky z každej farby), 6 vtáčich mám, 6 farebných hniezd I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami
2. Jazyk a komunikácia - Gramatická správnosť
a spisovnosť
3. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou
4. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 27,00

7042

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej početpredmetov v skupine.
1.2 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
1.3 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohys jednou
operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dávaspolu a rozdeľuje.
1.4 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý,
tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
1.5 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom
predmet podľa týchto pokynov.
1.6 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej
postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa
líšia iba farbou či veľkosťou.
2.1 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
4.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Počítanie a triedenie s dinosaurami
Existuje nejaký zábavný spôsob ako zoznámiť deti s počítaním a farbami? Áno! Schovávačka
s dinosarami! Tieto malé dinosaury sa zdržiavajú vo vnútri vajíčok pre prekvapivé zábavné
počítanie. Každé očíslované a farebné vajce v sebe ukrýva zodpovedajúci počet dinosaurov
zodpovedajúcej farby.

€ 33,80

56

7041

Obsah: 10 dinosaurích vajíčok zložených z dvoch kusov, 55 dinosaurov na počítanie
Vek: +3 roky

MAtematika a práca s informáciami
Séria Cognito: Čísla a počítanie
Daný počet je zobrazený rôznymi spôsobmi na troch kartách, ktoré patria k sebe ako geometrické tvary, ktoré treba spočítať, ako číslice a ako body na hracej kocke.
Obsah: 1 drevená škatuľka, 30 drevených puzzle kúskov I Rozmer: škatuľka
20,4x10x6 cm I Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

€ 18,00

1077

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje čísla od jedna do 10 tak, ako idú za sebou.
1.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti
po číslo 10.
1.3 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.4 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov
podľa zisteného počtu v skupinách.
1.5 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

Séria Cognito: Priestorovosť
Používaním predložiek označujúcich miesto, sú deti schopné pomenovať presnú
polohu rôznych objektov a zlepšiť svoje priestorové myslenie.
Obsah: 1 drevená škatuľka, 20 drevených puzzle kúskov
Rozmer: škatuľka 20,4x10x6 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika

€ 16,00

1079

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na, v, vpravo, vľavo, v rohu, v strede opíše polohu objektu, umiestni predmet
podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.
1.2 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.3 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

Dračie ostne
Draci vychádzajú z tašky na základe počtu ostňov. Zozbierajte najviac kameňov
a vyhrajte. Na základe počtu ostňov nahmatajte jedného draka za druhým a nechajte
ich vyjsť z vreca. Kocky rozhodujú o tom, ktorého draka treba nájsť. Za každý
správny pokus dostanete vzácny kameň. Ak sa poriadne sústredíte a využijete
citlivosť vášho hmatu, môžete byť prvý, kto vyhrá päť kameňov. Hra podporuje
jemné motorické zručnosti, počítanie a rozvoj reči.
Obsah: 5 drakov, 1 vajce, 20 kamienkov, 1 hracia kocka, 1 vrece z bavlny
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy. Logika

€ 19,95

1106

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine
a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
1.3 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

57

Človek A Príroda
Sopka - súprava
Set obsahuje 15 prvkov a manuál s inštrukciami.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, prírodné javy
2. Človek a svet práce - konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
2. Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

€ 29,50

6052

Podzemný objaviteľ
Priehľadná nádoba umožňuje sledovanie rastu rastlín smerom hore
aj dole.
Rozmer: 40x18x6 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody,
rastliny, neživá príroda, prírodné javy
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
1.3 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny.
1.4 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.
1.5 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj
elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.

€ 22,30

6053

Zemeguľa deň a noc
Hodiny a kalendár zobrazujú čas a dátum na akomkoľvek mieste na svete. Znázorňujú
tiež, v ktorých častiach zeme je deň a noc. Pri otáčaní zemegule je vidieť, kde ľudia na
zemi zažívajú východ slnka a kde jeho západ.
Rozmer: priemer 28 cm, potrebné zloženie a nastavenie, napájané sieťovým
adaptérom (súčasť balenia) | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda, prírodné javy
2. Matematika a práca s informáciami - práca s informáciami
3. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
1.2 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania.
2. Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať
digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.
3. Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.

€ 190,00
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6054

ČLOVEK a Príroda
Ľudské telo | Stetoskop
Veľká obojstranná magnetická súprava - Ľudské telo
Dvojité učenie: oporná sústava na jednej strane a základné orgány
a svalové skupiny na strane druhej! Realisticky zobrazené diely spolu
tvoria telo väčšie ako 90 cm. Vhodné na praktickú ukážku pred celou
triedou alebo pre menšie skupiny.
Obsah: 17 obojstranných magnetických dielov | Vek: +5 rokov

29,40

7007

Stetoskop
Ozajstný funkčný stetoskop umožní žiakom počúvať svoj vlastný tlkot
srdca. Dostatočne odolný pre dlhoročné využitie pri výučbe v triede.
Vek: +5 rokov

€ 14,00

7008

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie,
trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.
2.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
2.2 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

Slnečná sústava - nafukovacia
Hra demonštruje otáčanie, obiehanie jednotlivých planét slnečnej sústavy, ich tvar, rozmery.
Obsah: Slnko priemer 58 cm a ostatné planéty slnečnej sústavy o rozmere od 13 do 28 cm. Sada obsahuje set na opravu
a nožnú nafukovaciu pumpu.
Materiál: umývateľný plast | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda

€ 51,80

7009

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
1.2 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.
1.3 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť
vzduchu.
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Človek A Príroda
Figúrky: zvieratá, hmyz
Široký výber zvieratiek vyrobených z odolného, vysoko kvalitného plastu, ktorý umožňuje zachytiť vernú podobu jednotlivých
druhov. Každé zvieratko je samostatne predstavené a zaradené do série, do ktorej patrí.
Tento výrobok je skvelou učebnou pomôckou s jednoduchým použitím na hodine. Môžete pomocou nej učiť deti nasledujúcim
konceptom:
• Živé bytosti: zvieratá v miestnom prostredí.
• Zvieratá v inom prostredí.
• Vzťahy medzi zvieratami a ľuďmi.
• Vzájomné vzťahy v prírode a rovnováha v prírode.
• Rôzne využitie zvierat.
• Rozšírenie slovnej zásoby k téme zvierat.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Rozmer: max. 13 cm

4063

4060

4061

4064

4062

4065
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€ 33,60

4060

Zvieratá na farme | 11 figúrok | Vek: +3 roky

€ 37,20

4061

Zvieratá z džungle | 9 figúrok | Rozmer: žirafa 13 cm | Vek: +3 roky

€ 45,10

4062

Zvieratá z džungle s mláďatami | 12 figúrok | Vek: +3 roky

€ 29,70

4063

Lesné zvieratá | 8 figúrok | Vek: +3 roky

€ 29,10

4064

Morské živočíchy | 8 figúrok | Vek: +3 roky

€ 14,10

4065

Hmyz | 12 figúrok | Vek: +3 roky

ČLOVEK a Príroda
Magnetická tabuľka - zvieratá
Magnetická hra, v ktorej deti musia ukladať zvieratká do lesného prostredia, v ktorom
žijú. Deti takto získavajú identifikačné a klasifikačné zručnosti a rozvíjajú svoj záujem
spoznávať prírodu. Na druhej strane magnetickej tabule je čierny povrch na kreslenie
a písanie kriedou.
Materiál: plast | Rozmer: 30x26 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

€ 15,90

4025

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Náučné XXL puzzle Planéty
Kde presne je Mars? Čo je úlohou vesmírnej stanice vo vesmíre? Ako vznikajú krásne
padajúce hviezdy? Tieto veľké puzzle vám pri hre ponúkajú veľa zábavy a okrem toho
objavíte tajomstvá našej slnečnej sústavy a dozviete sa množstvo informácií
o vesmíre, o Mesiaci a hviezdach.
Obsah: 49 kusov | Rozmer: škatuľa 30x21x10 cm
Rozmer: puzzle priemer 49x0,6 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda
2. Človek a svet práce - konštruovanie
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
2. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
3. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

€ 39,90

1003

Vrstvené puzzle 4 ročné obdobia
Tom a Lisa učia deti, ako sa menia štyri ročné obdobia.
Rozmer: 29x14x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody
2. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.
1.3 Vymenuje ročné obdobia.
1.4 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
2. Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa,
mesiaca a roka.

€ 21,90

1012
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Človek A Príroda
Vrstvené puzzle Mrkvička
5 vrstiev l Rozmer: 14,5x14,5x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +3 roky

€ 17,00

1008
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - rastliny
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.2 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.
1.3 Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.
1.4 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie
pre správnu životosprávu.

Vrstvené puzzle Žaba, Motýľ, Kačica
5 vrstiev l Rozmer: 20,5x20,5x2 cm l Materiál: drevo
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
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€ 25,90

1009

Žaba

€ 25,90

1010

Motýľ

€ 25,90

1011

Kačica

ČLOVEK a Príroda
Vrstvené puzzle „Tvoje telo“
Dieliky tejto skladačky sa neskladajú len vedľa seba, ale ukladajú sa aj na seba. Sú usporiadané vo vrstvách a široký svet
tém vysvetľujú prostredníctvom farebných obrázkov. Trénujú schopnosť vnímania textu, schopnosť asociácií a kombinácie. Táto
skladačka ukazuje jasným a na deti orientovaným spôsobom, z čoho sa skladá ľudské telo.
Obsah: 5 vrstiev - 29 dielov (28 kusov na vstvenie, 1 základná doska)
Rozmer: 14,5x29,5x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek
2. Matematika a práca s informáciami - Geometeria
a meranie
3. Jazyk a komunikácia - Písaná reč, slovná zásoba

€ 21,90

1006

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela –dýchanie,
trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.
2.1 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom
predmet podľa týchto pokynov.
3.1 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom,
použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda
použitím antoným a i.).

Dievča

€ 21,90

1099

Chlapec

Vrstvené puzzle Starý otec, stará mama
Tieto generačné puzzle učia deti vhodnou formou o rôznych etapách ľudského života
od narodenia cez detstvo, mladosť až po dospelosť a starobu.
5 vrstiev l Rozmer: 29,5x20,7x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb,
krvný obeh, zmyslové vnímanie.

€ 37,00

1007
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Človek A Príroda
Puzzle
4 rozličné ilustrované puzzle (farma, les, safari, more) ponúka množstvo vecí na objavovanie.
Puzzle: 35 kusov | Materiál: kartón | Rozmer: 45x30 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Jazyk a komunikácia - písaná reč - koncept tlače
a znalosť knižných konvencií

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

€ 7,80

8023

Puzzle - Farma

€ 7,80

8024

Puzzle - Les

€ 7,80

8025

Puzzle - Safari

€ 7,80

8026

Puzzle - More

Sada na experimentovanie s vodou
Pozrime sa na element života. Táto sada podnecuje nadšenie detí pre experimentovanie
s vodou. Jednoduchým spôsobom im viete predviesť, že ľad pláva na vode, ako sa
mení teplota vody počas topenia a aký vplyv má slaná voda na nadnášanie.
Obsah: 5 odmerných nádob, 8 skúmaviek, 5 lievikov, 5 pipiet, 5 striekačiek,
5 m hadica, 3 teplomery, korkové zátky… Celkovo 43 dielov.
Materiál: plast, guma | Rozmer: stojan na skúmavky 15,5x5x5 cm | Vek: +4 roky

€ 39,80

8012
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, neživá príroda, prírodné javy
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.3 Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.
1.4 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.
1.5 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania.
2. Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
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ČLOVEK a Príroda
Zvuky zvierat
Až 30 zvierat ožije s týmito skvelými fotografiami a reálnymi zvukmi. Priraď zvuk
zvieraťa z nahrávky ku fotografii na hracej doske.
Obsah: CD s nahrávkami 30 druhov zvierat, 4 hracie dosky, 40 kartičiek
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. UK - VV - percepčné činnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2. Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

€ 12,40

5009

Obrie priehľadné planéty
Skúmanie vesmíru... Astronauti, planéty, kométy a hviezdy môžu byť upevnené na
svietiaci podklad, steny alebo na okná. Nebeské telesá môžu byť použité rôznymi
spôsobmi - ako dekorácia, na vzdelávanie alebo na hranie.
Obsah: 19 kusov Materiál: syntetický materiál | Rozmer: najväčšia planéta
Ø 40 cm, najmenšia planéta Ø 9 cm, 2 fólie 73x52x0,2 cm
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Neživá príroda

€ 49,00

8044

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše zem ako súčasť vesmíru

Logická hra
Logická hra je magnetická hra, s ktorou je nutné skopírovať rôzne
vzory, ktoré sú na kartách. Hra sa vďaka svojmu jednoduchému použitiu
výborne hodí pre hru dospelých a detí. Hra rozvíja rozpoznávanie
a pomenovanie farieb a objektov, priraďovanie, jemnú motoriku, rukaoko-koordináciu, kreativitu, fantáziu.
Rozmer: 30x19,5x0,3 cm l Vek: +3 roky
Hra obsahuje 1 drevený rám, 16 kariet s úlohami. Karty majú rôznu
úroveň náročnosti (obrys, farebný objekt, logická postupnosť).

€ 59,90

1073

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - prírodné javy
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
3. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
4. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
2. Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3. Pomenuje základné a zmiešané farby.
4.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
4.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako
veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov
v skupine).
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Človek A Príroda
Slnečná sústava - model

Pohyblivý model slnečnej sústavy je skvelou didaktickou pomôckou.
Slnko je obklopené planétami v správnom rozmiestnení. Model
s motorčekom (batérie nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: dĺžka 34,5 cm, šírka 26 cm, výška 17 cm l Vek: +5 rokov

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda, prírodné javy

€ 56,00

6055

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
1.2 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť
vzduchu.
1.3 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.

Slnečná sústava
Náučné puzzle, s ktorým sa deti naučia názvy planét slnečnej
sústavy, ich veľkosť a priemernú vzdialenosť od Slnka.
Rozmer: 100x70 cm I Vek: +4 roky
Vyrobené z kartónu.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
2.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové
skupiny.
2.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

€ 12,50

6057

Les
Výborná tabuľa, kde je možné znázorniť život v okolitej
prírode pomocou jednotlivých priložených kusov zvierat
a rastlín. Jednotlivé časti sa na tabuľu prikladajú a držia
spolu pomocou magnetu.
Obsah: 9 ks lesných zvierat, 9 ks plodov a 2 ks
stromov.
Materiál: plast I Rozmer: tabuľa 91x91 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - rastliny, živočíchy
2. Matematika a práca s informáciami - geometria
a meranie

€ 62,50
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6060

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.2 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.3 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre
svoj život rôzne druhy potravy.
1.4 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života
živočíchov.
2. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy
pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na
(čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu,
v strede (miestnosti, obrázka ...).

ČLOVEK a Príroda
Ďalekohľad | Mikroskop | Sada na pestovanie
Detský ďalekohľad GeoSafari
Ľahký a odolný ďalekohľad navrhnutý špeciálne pre deti.
Bez funkcie zaostrenia, s dvojnásobným priblížením, veľkými
okulármi a naviac s vyvýšenými krajmi a pomôckou pre
správne nasadenie na oči. Tento ďalekohľad je perfektný pre
malých vedcov už od 3 rokov! Obsahuje ľahko odopínateľný
popruh na krk.
Rozmer: šírka 13 cm | Vek: +3 roky

€ 15,40

7010

Mikroskop GeoSafari
Plne funkčný mikroskop navrhnutý špeciálne pre malé rúčky!
Je vybavený dvoma okulármi, preto nie je potrebné zažmúriť
jedno oko, zjednodušené zaostrenie znamená, že sa objekty
zobrazujú správne a sú vycentrované. Robustné diely a LED
osvetlenie umožňujú kvalitnejšie pozorovanie aj drobných
detailov.
Rozmer: 18x21 cm l Vek: +3 roky
Na použitie s 3AAA batériami, nie sú súčasťou.

€ 25,20

7011

Sada na pestovanie
Pozrite sa na rast rastlín! Priehľadná nádoba na sadenie
umožňuje pozorovať rast semien smerom hore aj dole.
Obsah: 3 skúmavky, 3 nádoby na semená, 3 stojany so
stierateľným povrchom pre jednoduché značenie
a príručka. Odolné, nerozbitné plastové skúmavky.
Rozmer: 4x18 cm | Vek: +3 roky

€ 26,60

7012

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, rastliny, živočíchy, neživá príroda, prírodné javy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.3 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.
1.4 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
1.5 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny.
1.6 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.7 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.8 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
1.9 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.
1.10 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
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Človek A Príroda
Svetelný panel so zvukom
Svetelný panel slúži na pozorovanie priehľadných a polopriehľadných
objektov. Poskytuje možnosť nastavenia jednej z 12 farieb, čo
umožňuje deťom experimentovať s miešaním farieb a funkciu
nezávisle meniacich sa farieb svetla. Je tu tiež možnosť nahrávania
30 sekundových hlasových správ. Možnosť upevnenia na stenu
vodorovne i zvislo
Rozmer: 48x38,5 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - prírodné javy
2. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania
(svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.2 Hravo experimentuje s farbami.

€ 195,00

Optický mikroskop
Optický mikroskop, zväčšenie 630x.
Obsah: 30 prvkov I Vek: +6 rokov

6084

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody,
rastliny, živočíchy, prírodné javy
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti, užívateľské
zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.4 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu
alebo materiálu.
2.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj
elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.

€ 76,00
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6097

ČLOVEK a Príroda
Dr. Heuréka
Budete pomáhať s laboratórnymi úlohami prelievaním látok zo skúmavky do skúmavky
bez toho, aby ste sa ich dotkli rukou. Presuňte látky rýchlejšie, než vaši protivníci, aby
ste dokázali, že práve vy ste tým najšikovnejším vedcom v laboratóriu!
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Prírodné javy
2. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
2.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.

€ 25,60

5015

Skladačka so zvukmi Farma starého McDonalda
Priraďte diely k obrázkom na pekne vyrezávanom a ilustrovanom drevenom paneli,
aby ste mohli počuť starého McDonalda začať spievať pieseň („Old McDonald had
a farm, E-I-E-I-O!“) A každé zvieratko pridá svoju časť (napríklad prasa spieva „And on
that farm he had a pig, E-I-E-I-O“ atď). Pokyny a texty sú súčasťou skladačky, takže
deti môžu spievať spolu s nimi. (Pozn.: pieseň v angl. jazyku).
Obsah: 1 drevená doska, 8 vkladacích dielov I Rozmer: 30x21x1,65 cm
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. UK - HV - vokálne činnosti

€ 14,99

9034

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočísnej riše.
1.2 Opíše spôsob starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.1 Spieva piesne a riekanky.

Nočná sova GeoSafari
Perfektné pre nočné videnie a objavovanie potme, táto sovia lupa, ktorá po stlačení
húka, podporuje výskum v mladom veku. Deti používajú dve červené LED diódy pre
zachovanie nočného videnia, ktoré umožňujú pozorovanie zblízka.
Obsah: 2 lupy, 2 až 8-násobne zväčšujúca šošovka, manuál. Vyžaduje 2 AAA
batérie (nie sú súčasťou balenia) I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy

€ 13,50

7065

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.3 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.4 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
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Človek A Príroda
Hmyzoskop GeoSafari
Mladí bádatelia budú nadšení, ak sa dostanú bližšie k prírode s týmto hmyzoskopom
priateľským pre deti! Pomocou vstavanej trojnásobne a dvojnásobne zväčšujúcej lupy,
môžu deti získať detailný pohľad na chrobákov, rastliny, ryby a ďalšie voľne žijúce
živočíchy. Veko s automatickým uzatváraním má dýchacie otvory a vodotesné dno pre
úschovu rôznych vzoriek a zvieratiek. Mäkké okuláre pre oči a robustná konštrukcia
znamenajú, že tento hmyzoskop je ideálny pre najmenších prieskumníkov. Súčasťou
je aj rukoväť.
Rozmery: kontajner je 19,5 cm dlhý a 12,5 cm vysoký I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Rastliny, Živočíchy
2. Človek a svet práce - Uživateľské zručnosti

€ 14,90

7066

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.2 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
1.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.4 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Prostredie pre drobné tvory GeoSafari
Mladí bádatelia budú nadšení, ak sa dostanú bližšie k prírode s touto pre deti
priateľskou pozorovacou stanicou! Pomocou 4,5 -násobne, trojnásobne a dvojnásobne
zväčšujúcej lupy, môžu deti získať detailný pohľad na chrobákov, rastliny, ryby a ďalšie
voľne žijúce živočíchy v piatich oblastiach zväčšenia. Kontajner je vybavený dýchacími
otvormi a vodotesným dnom pre úschovu rôznych vzoriek a zvieratiek. Robustný dizajn
znamená, že toto prostredie pre drobné tvory je ideálne pre najmenších prieskumníkov.
Obsahuje rukoväť a otočný podávač pre rýchle a bezpečné kŕmenie. Ideálne pre suché
i mokré lokality prieskumu.

€ 24,30

7067

Rozmery: 12x17x15 cm
Vek: +3 roky

Nasávač a prehliadač chrobákov GeoSafari
Mladí bádatelia budú nadšení, ak sa dostanú bližšie k prírode s touto pre deti
priateľskou pozorovacou stanicou, ktorá chytá chrobáky! Jemná nasávacia sila
zhromažďuje vzorky do kontajnera bez toho, aby sa ich museli deti dotknúť. Odberová
komora obsahuje vstavané lupy a vetracie otvory pre úschovu rôznych zvieratiek.
Robustný dizajn znamená, že tento nasávač chrobákov je ideálny pre najmenších
prieskumníkov. Obsahuje držadlo a dve pružinové zberné nádoby. Zahŕňa viacjazyčnú
brožúru chrobákov, s informáciami o hmyze a tipmi na pozorovanie.

€ 27,00

7068

Rozmery: 21x11 cm I Vyžaduje 3 AA batérie, ktoré nie sú súčasťou dodávky.
Vek: +4 roky

Vedecké nákladné autíčko GeoSafari
Manévrujte s týmto hračkárskym nákladným autíčkom cez ťažký terén, ako je tráva,
pôda alebo dokonca koberce pre vzrušujúce cesty plné objavov. Drobci môžu skúmať
tiež potme, zapnutím červeného LED svetla. Nákladné autíčko na vedecké účely
ponúka 3-násobné zväčšenie, 2 LED svetlá, funkčný volant a pneumatiky.

€ 23,00
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Rozmery: 20x13 cm I Vyžaduje 2 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).
K dispozícii je viacjazyčné balenie. I Vek: +4 roky
7069

ČLOVEK a Príroda
Zväčšujúci prehliadač chrobákov GeoSafari
Podporujte mladých prieskumníkov, aby sa dostali bližšie k prírode s touto
sadou prehliadača a lupy, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre malých objaviteľov.
Unikátna kombinácia kužeľa a prehliadača umožňuje deťom zobraziť pozbierané
vzorky z hornej a dolnej časti. Deti si ľahko chytia svoje vzorky do jednej z 3
plastových nádob, skôr než ich vložia do jednoducho použiteľného prehliadača.

€ 20,30

7070

Sada obsahuje: dvojdielny dvojitý prehliadač, 3 zberné nádoby
so zväčšovacími vekami (malé, stredné a veľké) a 2 páry pinziet.
Vek: +5 rokov

Astronomický ďalekohľad GeoSafari
Získal ocenenie za najlepšiu hračku v rámci ocenení Správny štart 2016 – v kategórii
Hračka na vonkajšie použitie. Mladí objavitelia budú milovať blízky kontakt s astronómiou
s týmto skutočne fungujúcim farebným ďalekohľadom! Postavený špeciálne pre malé
ruky a s mäkkým dielom pre oči, ktorý je priateľský pre deti. Tento ďalekohľad je ideálny
pre skúmanie v ranom veku. Ďalekohľad ponúka 10 násobné zväčšenie na úžasné
širokouhlé zobrazovanie. Pre použitie vo vzdialenosti najmenej 30 metrov. Pozorovanie
bez zaostrovania, nie je nutná žiadna úprava! Zahŕňa viacjazyčný manuál aktivít, ktorý
predstavuje fázy mesiaca pre doplňujúce učenie sa.
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Neživá príroda

€ 36,50

7071

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť prírody

Prehliadač chrobákov GeoSafari
Podporujte mladých prieskumníkov vonku a bližšie k prírode týmto ľahko použiteľným
plastovým zväčšovacím pohárom. Pohár je vybavený trojnásobne zväčšujúcou lupou
vo veku a meracou mriežkou na spodnej strane. Dýchacie otvory uchovajú vzorky živé.
Rozmer: výšku 7,5 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy

€ 4,10

7072

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.
1.3 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočišných druhov a pomenúva ich.

Podvodný teleskop GeoSafari
S týmto farebným podvodným teleskopom objavia malí zvedavci zázraky pod hladinou vody bez toho, aby sa namočili! Lupa
v tvare ponorky je skvelým pomocníkom na skúmanie pod hladinou rybníkov alebo jazierok, ale je možné ju použiť aj na suchu!
GeoSafari Junior Podvodný teleskop umožňuje ideálnu prípravu na používanie vedeckých zariadení. Ponúka 2-násobné
zväčšenie a široké zorné pole. Teleskop má široký okulár a nie je potrebné ho zaostrovať. Táto jednoducho použiteľná lupa je
skvelým pomocníkom aj pre tých najmenších objaviteľov. Na teleskope sa nachádzajú 3 výkonné LED svetlá pre ešte jasnejšie
videnie. K dispozícii je aj sprievodca aktivitami. Potrebujete 3 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: dĺžka 36 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.
1.3 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočišných druhov a pomenúva ich.

€ 35,10

7073
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Človek A Príroda
Čln na výskum pod vodou GeoSafari
Tento miniatúrny čln so skleneným dnom ponúka jasný prehľad o tom, čo sa skrýva
v hlbinách. Robustný plastový čln na hranie je vybavený trojnásobne zväčšujúcou
lupou pre prehliadanie vecí pod hladinou oceánu, jazera, rybníka, rieky alebo vane.
Hračkársky čln zahŕňa kruhovú bóju ako nastaviteľné pútko na zápästie, aby sa
zabránilo tomu, že čln odpláva preč.
Materiál: plast I Rozmer: 12,5 cm dĺžka x 6 cm výška I Vek: +3 roky

€ 17,60

7074

Vodná lupa GeoSafari
Mladí bádatelia môžu zblízka pozorovať vodné živočíchy priamo vo vode. Naber
trochu vody z rieky, jazera alebo mora do tejto plastovej fľaše a potom za pomoci troch
zväčšovacích okienok objavuj množstvo drobných príšeriek, ktoré tu s nami žijú. Na
plastovej fľaši sa nachádzajú 3 lupy - s 5-násobným, 10-násobným a 20-násobným
zväčšením. K dispozícii je aj viacjazyčné balenie.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy

€ 6,80

7075

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje nektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočišných druhov a pomenúva ich.

Morský teleskop - GeoSafari
Nový a vylepšený dizajn! Tento všestranný teleskop podporuje záujem o skúmanie aj u tých najmenších. Navrhnutý špeciálne na
prezeranie pod vodnou hladinou! S 5-násobným zväčšením a výsuvnou hlavnou časťou. Môžete ho využiť na súši i pod vodou
a nemusíte sa pritom namočiť! Vstavané LED osvetlenie umožňuje bezproblémové videnie aj pri zlej viditeľnosti. Priložený
termopásik umožňuje meranie teploty na mieste. Potrebujete 3 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). V zloženom stave je
teleskop dlhý 33 cm, vo vysunutom stave 56 cm. K dispozícii je aj viacjazyčné balenie.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

€ 35,80

7076

Periskop GeoSafari
Pozoruj prírodu zo svojej tajnej skrýše! Vykúkajúc spoza skál či stromov zostanú mladí bádatelia nikým
nespozorovaní. Ak chceš pozorovať nočné zvieratá alebo vidieť v tme, použi špeciálne LED svetlo. Periskop
má širokú zobrazovaciu plochu, takže malí nezbedníci vidia doďaleka a doširoka. Ľahko uchopiteľné rukoväte a
mäkké okuliare s pohodlnou nosnou časťou zaručujú príjemné nosenie. Periskop je vysoký 35.5 cm, disponuje
širokou zobrazovacou plochou pre obe oči a otáča sa do štyroch smerov, vodorovne alebo zvislo. Potrebujete
2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). K dispozícii je aj viacjazyčné balenie.
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody

€ 20,30
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.

ČLOVEK a Príroda
Sada planét a hviezd svietiacich v tme GeoSafari
Táto úžasná sada prinesie divy slnečnej sústavy do akejkoľvek miestnosti. Sada obsahuje
žiariace 3D slnko a osem 3D planét, 25 veľkých a 25 malých 2D hviezd a dva hárky nálepiek
svietiacich v tme. 3D modely je možné inštalovať tak, aby viseli zo stropu alebo rozdeliť
na polovicu a namontovať na stenu. Sada zahŕňa priesvitné plastové lanko pre montáž zo
stropu a tmel pre aplikáciu na stenu. Súčasťou balenia je 16-stranový viacjazyčný manuál.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Neživá príroda
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť prírody

€ 27,00

7078

Šošovky na sledovanie chrobákov
GeoSafari
Rozprestrite krídla tejto atraktívnej plastovej vážky a nechajte maličkých pozerať na svet
úplne novým spôsobom! Zmeňte spôsob akým sa malí prieskumníci pozerajú na svet sa
s tromi základnými farebnými šošovkami, a potom ich navzájom prekryte pre vytvorenie
náhľadu odvodených farieb. Nechajte ich použiť skresľujúci objektív, aby sa mohli pozerať
z pohľadu hmyzu. Deti si môžu prekrývať šošovky s dvoj- a päťnásobným zväčšením, aby
zväčšenie znásobili.
Obsah: viacjazyčný obal I Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy
2. Človek a svet práce - Uživateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

€ 13,50

7079

Hranol objavov
Rozdeľte svetlo na jednotlivé farby okamžite s najpredávanejším hranolom objavov! Tento hranol je vyrobený z vysoko kvalitného
plastu a je perfektným doplnkom vášho vedeckého príslušenstva. 10 centimetrový optický hranol rozdeľuje biele svetlo na
farebné spektrum. Skvelé pre pochopenie tém zo sveta. Hranol objavov prichádza s vtipnými sprievodnými aktivitami pre
rozšírenie naučeného.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Prírodné javy
2. UK - VV
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.

€ 13,50

7080
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Človek A Príroda
Ďalekohľad s kompasom GeoSafari
Choďte von, prejdite sa dookola a pozorujte svet okolo seba pomocou tohto populárneho
ďalekohľadu. Vďaka zabudovanému kompasu, je tento ďalekohľad ideálny pre rozvíjanie
detskej orientačnej schopnosti. Ďalekohľad obsahuje mäkké rukoväte, popruh na krk, veľké
30 milimetrové sklenené šošovky a funkciu jednoduchého otočenia pre zaostrenie, aby sa
vzdialené objekty 4-násobne priblížili. Ideálne pre rozvíjanie chápania sveta.
Vek: +5 rokov

€ 10,70

7081

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a spoločnosť - Geografia okolia
4. Človek a svet práce - Uživateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
2.1 Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu,
v strede (miestnosti, obrázka...).
3.1 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.
4.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Prieskumník hviezd GeoSafari
Zobrazte všetkých 12 súhvezdí zverokruhu s týmto projektorom v tvare ďalekohľadu!
Konštelácie hviezdnych zoskupení môžu byť premietané na akýkoľvek povrch, v troch
rôznych režimoch: vesmírnom, spojenom a ilustrovanom. Premietne aj slnko, mesiac, planéty,
a Veľký a Malý voz. Projektor je možné použiť na statíve alebo ho držať v rukách. Červené
LED pomôcky na zadnej strane projektora pôsobia ako nočné svetlo na čítanie 28-stranového
manuálu aktivít, ktorý je súčasťou balenia a plný príbehov o hviezdach a zábavných faktov.
Meria 25 cm. Vyžaduje 3 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Neživá príroda

€ 27,00

7082

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť prírody

Slnečná sústava na motorický pohon GeoSafari
Povzbuďte deti, aby preskúmali slnečnú sústavu s týmto motorovým modelom, ktorý sa
otáča a rotuje. Predstierané jasné svetlo slnka a čierna základňa vytvárajú pozoruhodné
výsledky v zatemnenej miestnosti, zatiaľ čo jedinečná hviezdna kupola premieňa zostavu
na planetárium. Slnko slúži aj ako nočné svetlo s automatickým vypnutím po 20 minútach.
Robustná plastová základňa modelu slnečnej sústavy ukazuje správne umiestnenie
plastových modelových planét. Vyžaduje 4 AA batérie (nie sú súčasťou balenia). Obsahuje
aj viacjazyčný manuál plný zábavných faktov.
Vek: +6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda -Neživá príroda, Prírodné javy

€ 44,60
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7083

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
1.2 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

ČLOVEK a Príroda
Osvetľovač Nancy B s čiernym svetlom
Uchopte do rúk vedu s ponukou Vedeckého klubu Nancy B! Vybrúste detektívne zručnosti
mladých prieskumníkov s týmto Osvetľovačom s čiernym svetlom a vedeckými aktivitami.
Činnosti v časopise zahŕňajú identifikáciu hornín, minerálov a kvetov, odhaľovanie falošných
peňazí, riešenie kódov a šifier, výrobu svietiacej jedlej želatíny a mnoho ďalších aktivít,
ideálnych pre malých vedcov. Táto sada Nancy B obsahuje čierne svetlo s tromi LED diódami,
pero s neviditeľným atramentom, ktorý sa objaví pod čiernym svetlom a 22 stránok časopisu
plných vedeckých aktivít. Čierne svetlo vyžaduje 2 AA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +6 rokov

€ 17,60

7089

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Vnímanie prírody, prírodné javy
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ichfungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
2.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň,drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna
a pod.).
2.2 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Solárne vozidlo Geosafari
Deti si zamilujú ovládanie tohto autíčka so solárnym pohonom! Nepotrebujete žiadnu
nabíjačku, batérie ani montáž! Toto solárne vozidlo sa pri pohýnaní, zastavovaní a otáčaní
spolieha len na slnečné svetlo a tiene! Deti musia ovládať auto striedaním slnečného svetla a
tieňov nad solárnymi bunkami, ktoré poháňajú zadné kolesá. Na zastavenie vozidla je nutné
úplne zabrániť dopadu slnečných lúčov. Pre ešte viac zábavy vyskúšajte postaviť dráhu s tromi
mini cestnými kužeľmi, ktoré sú súčasťou balenia.
Rozmer vozidla: 16x16x9 cm I Vek: +6 rokov

€ 33,80

7044

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Prírodné javy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

Základný vedecký teleskop
Perfektný prvý skutočný ďalekohľad pre mladého žiaka! Dovoľte deťom, aby robili skutočné
vedecké objavy s týmto pestrofarebným ďalekohľadom, ideálnym pre malé ruky a inšpirujúcim
zvedavosť týkajúcu sa vesmíru. Pozrite sa do mäkkého gumového okuláru a otáčajte veľkou
úchytkou koliesko zaostrovania, pre nastavenie pozorovaného. Ďalekohľad sa oddelí od
statívu, ak chcete pozorovať aj na cestách. Skvelý spôsob, ako podporiť skoré skúmanie.
Ďalekohľad je vybavený 20x násobným zväčšením a mäkkým okulárom. Obsahuje viacjazyčné
balenie.
Vek: +3 rokov

€ 23,40

7094

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Neživá príroda
2. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
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Človek A Príroda
Ďalekohľad
Tento masívny plastový ďalekohľad povzbudzuje záujem mladých vedcov o aktívne učenie
vonku, keďže im umožňuje bližší kontakt s prírodou. Ideálne pre malých objaviteľov. Tento
veľký, farebný a ľahko uchopiteľný ďalekohľad je vyrobený z pevného a odolného plastu.
Okuláre z mäkkej gumy, ľahko sa otáčajúce zaostrovacie koliesko a 6-násobné zväčšenie
umožňujú hodiny a hodiny nerušených objavov a skúmania. Ďalekohľad je vybavený poistnou
šnúrkou proti spadnutiu. K dispozícii je aj viacjazyčné balenie.
Vek: +3 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda -Vnímanie prírody, rastliny, živočíchy
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, užívateľské zručnosti

€ 13,50

7095

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
1.2 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.3 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

Ľudské telo
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Človek
2. Matematika a práca s informáciami - Logika, geometria a meranie
3. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.
2.1 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
2.2 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.)
2.3 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.4 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.
2.5 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.
2.6 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď
pred a hneď za.
2.7 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov.
2.8 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom,
kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede(miestnosti, obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov,
dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.
3.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví danýpredmet.
3.2 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
3.3 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
3.4 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Penová skladačka - Kostra
Deti sa môžu dotýkať rukami kúskov skladačky a učiť sa o ľudskej kostre počas skladania tejto jedinečnej mäkkej
penovej kostry! Nadrozmerná skladačka pomôže malým študentom pri učení a vizualizácii mena, tvaru a umiestnenia
všetkých hlavných kostí v ľudskom tele. Každý kus skladačky je na zadnej strane označený. Kompletná kostra meria
122 cm, keď je komplet zostavená.
Obsah: 15 kusov I Vek: +3 rokov

€ 30,50
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7097

ČLOVEK a Príroda
Anatomický model - Srdce
Tento plastový model srdca pomáha deťom získať hlbší pohľad na fungovanie ľudského
srdca. Deti sa učia pri tom, ako si stavajú model s použitím návodu na zostrojenie, ktorý ich
vedie krok za krokom, ilustrovaný fotografiami. Súčasťou balenia je aj stojan na vystavenie
a sprievodca, ktorý uvádza anatomické fakty. Tento plastový model je realistický a detailný
a meria 12,5 cm.
Vek: +6 rokov

€ 23,00

7098

Anatomický model - Mozog
Tento model mozgu pomáha deťom získať hlbší pohľad na fungovanie ľudského mozgu.
Deti sa učia pri tom, ako si stavajú model s použitím návodu na zostrojenie, ktorý ich vedie
krok za krokom, ilustrovaný fotografiami. Súčasťou balenia je aj stojan na vystavenie a
sprievodca, ktorý uvádza anatomické fakty. Tento plastový model je realistický a detailný a
meria 10 cm.
Vek: +6 rokov

€ 23,00

7099

Anatomický model - Ľudské telo
Tento model ľudského tela pomáha deťom získať hlbší pohľad na fungovanie ľudského
tela. Deti sa učia pri tom, ako si stavajú model s použitím návodu na zostrojenie, ktorý ich
vedie krok za krokom, ilustrovaný fotografiami. Súčasťou balenia je aj stojan na vystavenie
a sprievodca, ktorý uvádza anatomické fakty. Tento plastový model obsahuje 31 realistickch
a detailných častí a meria cca 11,4 cm.
Vek: +6 rokov

€ 23,00

7100

Model ľudskej kostry
Tento model ľudského tela pomáha deťom získať hlbší pohľad na fungovanie ľudského
tela. Deti sa učia pri tom, ako si stavajú model s použitím návodu na zostrojenie, ktorý ich
vedie krok za krokom, ilustrovaný fotografiami. Súčasťou balenia je aj stojan na vystavenie
a sprievodca, ktorý uvádza anatomické fakty. Tento plastový model obsahuje 41 realistickch
a detailných častí a meria cca 23,4 cm.
Vek: +6 rokov

€ 23,00

7101
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Človek A Príroda
Kniha s nálepkami na opätovné použitie - Rôzne
motívy
Navštívte farmu, prehistorickú krajinu, oázu v púšti, džungľu či podmorský svet - a to všetko
s touto interaktívnou knihou nálepiek! Lesklé strany s plnofarebnými pozadiami čakajú, kedy
ich zaplníte vyše 150 nálepkami. Nalepte dinosaura k pravekému jazeru alebo žraloka do
oceánu - alebo nálepky pomiešajte a vytvorte smiešne kombinácie! Vinylové samolepky je
možné ľahko odlepiť a opätovne použiť, takže deti sa môžu bez obáv nechať unášať svojou
fantáziou!
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 150 samolepiek I Rozmer: 35,6x28,6x0,5 cm I Vek: +3 roky

€ 6,99

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Človek a spoločnosť - geografia okolia

9022

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočísnej riše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.1 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.

Klasické zvukové puzzle
Ak dieťa vloží vkladačku na správne miesto na hracej doske, každé zvieratko vydá svoj typický zvuk. Spolu až osem rozličných
zvukov. Pod vkladačkami sa nachádzajú plnofarebné zodpovedajúce obrázky.
Obsah: 1 drevená doska, 8 drevených vkladacích častí I Rozmer: 29,7x21,6x2,8 cm
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

Klasické zvukové puzzle Farma

€ 14,99

9002

Zvukové puzzle - Zvieratká
na farme

€ 14,99
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9008

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočísnej riše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov

Klasické zvukové puzzle - Zoo

€ 14,99

9003

€ 14,99

Zvukové puzzle Zvieratká v ZOO

€ 14,99

Klasické zvukové puzzle Domáci miláčikovia

9009

9004

Zvukové puzzle Domáci miláčikovia

€ 14,99

9010

ČLOVEK a Príroda
Podlahové puzzle
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočísnej riše.
1.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
1.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.1 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok,
rieka, jazero, rybník.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Človek a spoločnosť - geografia okolia

Podmorská oáza

€ 12,99

Pozývame vás na úžasný výlet do najhlbších hlbín našich morí
a oceánov. Zoznámte deti so životom v podmorskej oáze, ktorý je
bežnému smrteľníkovi nedostupný. Ryby, cicavce, nádherné koraly
a ďalšie druhy exotickej fauny a flóry tu žijú v prirodzenej symbióze bez
ľudského zásahu. Nádherná pestrofarebná scéna z morského dna sa
pred vami odhalí po poskladaní tohto podlahového puzzle. Vydajte sa
spoločne na dobrodružnú výpravu.
Podlahové puzzle je vyrobené z pevnej lepenky a špeciálny, ľahko
udržiavateľný povrch s úpravou „Easy Clean“ zaručí, že puzzle bude
vyzerať ako nové aj po opakovanom skladaní a používaní.

9070

Obsah: 200 ks puzzle I Rozmer: 127 x 46 cm I Vek: +6 rokov

Svet dinosaurov
Zoznámte deti s desiatimi hrôzostrašnými a súčasne fascinujúcimi
prehistorickými jaštermi, ktoré pred miliónmi rokov vládli našej
planéte. Sprostredkujte im poznanie histórie a prírody zaujímavým,
hravým a zábavným spôsobom. Poskladajte si spolu scénu ako
vystrihnutú z Jurského parku.

€ 12,99

9071

Obsah: 200 ks puzzle I Vek: +6 rokov

Objavuj vesmír
Pozývame vás na dobrodružnú výpravu mimo našej planéty.
Zoznámte deti s nekonečnom vesmíru a s rôznorodosťou jeho telies,
ktorá sa pred vami odhalí po zložení tohto puzzle. Objavujte vesmír
a učte sa spoločne jeho zákonitostiam. Odrazovým mostíkom vám
bude úchvatná výpravná scéna z tajomných diaľok univerza plná
pestrofarebných vesmírnych telies.

€ 12,99

9072

Obsah: 200 ks puzzle I Vek: +6 rokov

Safari (100 ks)
Pozývame vás na turistický výlet do jedného z posledných rajov
slobodne a divoko žijúcich zvierat v prírode. Pozývame vás na safari
v Južnej Afrike. Zoznámte deti s exotickou prírodou a jej obyvateľmi,
ktorí sa pred vami postupne vynoria pri skladaní tohto originálneho
puzzle. Poskytnite deťom možnosť spoznávať prírodu zábavným
a hravým spôsobom.

€ 12,99

9188

Obsah: 100 ks puzzle I Vek: +6 rokov

Krajina dinosaurov
Pozývame vás do krajiny, ktorú žiadne ľudské oko nevidelo v jej
fantastickej realite. Pocestujete v čase milióny rokov späť, aby ste
sa zoznámili so strašnými a súčasne nádhernými obyvateľmi našej
planéty. Sprostredkujte deťom základné informácie o jašteroch, ktorí
vládli Zemi neuveriteľné tisícročia a urobte to tým najzábavnejším
spôsobom. Prostredníctvom spoločnej hry. Realistická scéna
z druhohôr sa pred vami objaví po zložení tohto puzzle.

€ 12,99

9190

Obsah: 48 ks puzzle I Vek: +3 rokov
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Človek A Príroda
Dažďový prales (100 ks)
Pozývame vás do vždyzelených trópov Južnej
Ameriky. Zoznámte deti so sviežou zeleňou
a exotickými živočíchmi v pestrofarebnej scéne
z dažďového pralesa, ktorá sa pred vami odhalí
po poskladaní tohto puzzle. Neposedné opice,
farebné papagáje, nádherné motýle, ale aj
nebezpečné hady či divé šelmy, všetci tu žijú
vo vzájomnej symbióze na míle vzdialení od
ľudskej civilizácie. Podujmite sa na dobrodružnú
výpravu na jedno z najúžasnejších miest na
Zemi.
Obsah: 100 ks puzzle I Vek: +6 rokov

€ 12,99

9189

Podmorský svet
(100 ks)
Zhlboka sa nadýchnite! Pozývame vás
do úchvatných hlbín môr a oceánov.
Zoznámte
deti
s
podmorským
svetom a s fantastickou diverzitou
jeho fauny a flóry, ktorá sa pred nimi
vynorí po poskladaní tohto puzzle.
Pestrofarebná scéna predstavuje
prierez života od hladiny oceánu až po
jeho dno, pričom zachytáva viac ako
20 druhov morských živočíchov.
Obsah: 100 ks puzzle I Vek: +6 rokov

€ 12,99

9191

Kniha s nálepkami na opätovné použitie Prehistorický svet
Naplňte opätovne použiteľné scény s viac ako 175 nálepkami a vytvorte si vlastné
prehistorické dobrodružstvá plné dinosaurov! Ak chce dieťa samo vytvoriť scénu
a popustiť uzdu svojej predstavivosti, k dispozícii má päť lesklých, plnofarebných pozadí,
na ktorých má veľa priestoru na to, aby sa mohlo hrať kreatívne. Nálepky sa odlepujú
veľmi ľahko, takže je jednoduché používať tieto strany s pozadiami znova a znova.
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 185 samolepiek I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 6,99

9060

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka
...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.
3.1 Spája časti obrázkov lepením.

Magnetické drevené hry
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy, Prírodné javy
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ichfungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
1.2 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.3 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.
1.4 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.1 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
2.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

Magnetická drevená hra - Chytanie chrobákov
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€ 9,99

9080

Táto magnetická drevená skladačka na hranie ponúka chrobáky a hmyz zo záhrady.
Použite magnetickú sieťku na motýle, aby ste „pochytali“ 10 kamarátov chrobáčikov
z hracej dosky. Potom si užite výzvu pri ich vrátení na ich obľúbené miesta! Kreatívny
spôsob na podporu koordinácie očí a rúk a rozvoj jemnej motoriky.
Vek: 3 – 6 rokov

ČLOVEK a Príroda
Magnetická drevená hra - Odťahové vozidlo
Zavolajte odťahovú službu! Táto magnetická drevená skladačka na hranie ponúka zábavu
aj automobilové umelecké diela. Použite magnetický vozík na „odtiahnutie“ 10-tich
očíslovaných áut z hracej plochy. Užite si náročnú zábavu pri vrátení áut na ich správne
miesta! Kreatívny spôsob na podporu koordinácie očí a rúk a rozvoj jemnej motoriky.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,99

9078

Magnetická drevená hra - Rybárčenie
Najnovší program na lovenie a púšťanie rýb - táto magnetická drevená skladačka na
hranie ponúka vodných živočíchov ako umelecké diela. Použite magnetický rybársky prút
na „chytenie“ 10-tich, farebných morských kamarátov z herného plánu. Teraz si užite
výzvu pri ich vrátení do hlbín! Kreatívny spôsob na podporu koordinácie očí a rúk a rozvoj
jemnej motoriky.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,99

9079

Flexi Chrobáky
Farebné zvieratá vás potrebujú! Priveďte ich k životu tým, že zoskrutkujete ich telá
dohromady. Spojte rôzne časti ich tela a rozvíjajte svoje manuálne zručnosti a schopnosť
uvažovať.
Obsah: 16 ohybných kusov (3 zvieratá), 3 matice + 3 skrutky, 1 brožúra
Rozmer: 20x12 cm I Vek: 2 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Živočíchy
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, užívateľsé zručnosti
3. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie

€ 10,10

4117

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.1 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe
jednoduchých nástrojov.
2.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.3 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.4 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na
danú tému.
3.2 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa
týchto pokynov.

Dvojitá konvexná šošovka so zväčšujúcim /
zmenšujúcim sklíčkom
Umožňuje zistiť, aké efekty sa odrazia na obrázkoch pri ich prechode cez šošovku.
Zníženie a zvýšenie ostrosti šošovky. So stojanom, na pohodlné použitie
Obsah: 1 objektív I Rozmer: 20 cm, priemer: 9 cm I Vek: 6 – 9 rokov

€ 9,10

4141

šošovka so zväčšujúcim sklom

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Prírodné javy
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
šošovka so zmenšujúcim sklom
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 9,10

4142
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Človek AA SPOLOČNOSŤ
Príroda
Človek
Konkávne /konvexné zrkadlo
Umožňuje zistiť, aké efekty sa odrazia na obrázkoch, keď sa odrážajú v rôznych typoch zrkadiel. Konkávne a konvexné
zrkadlo. So stojanom, na pohodlné použitie
Obsah: 1 zrkadlo I Rozmer: 20 cm, priemer: 9 cm Vek: 6 – 9 rokov

€ 9,10

4143

konkávne zrkadlo

€ 9,10

4144

konvexné zrkadlo

Skladačka naše zmysly
Priraďte oči, uši, ústa, prst a nos k obrázku, ktorý najlepšie vystihuje požadovaný
zmysel a cítenie, potom vložte slovo do správneho priestoru. 15 ks skladačka,
ideálna pre deti všetkých vekových kategórií a so špeciálnymi potrebami.
Obsah: 15 kusov puzzle l Rozmer: 40x30x1 cm l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek
2. Matematika a práca s informáciami - logika
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť
4. Jazyk a komunikácia - písaná reč - porozumenie explicitného významu textu slovná zásoba

€ 24,40

3036

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb,
krvný obeh, zmyslové vnímanie.
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
2.2 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.
3.1 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
4.1 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím
synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).

Preskúmaj - Bylinková záhradka
Kto nesníval o tom mať vlastnú bylinkovú záhradku? S touto súpravou si môžeš
vypestovať vlastnú bylinkovú záhradku s rýchlo rastúcimi semienkami. Vychutnaj
si ich zbieranie a jedenie, keď dostatočne vyrastú! Obsahuje tablety s hnojivom a
pôdou, takže nie je potrebné ísť von a nakopať si zeminu. Vlož tablety do črepníkov.
Pridaj trochu vody a vtlač semienko bylinky do pôdnej tablety. Prilej ešte trochu
vody a umiestni črepník na stôl alebo na okenný rám. Potom ich tam nechaj zopár
dní, polej ich sem-tam vodou a sleduj, ako sa bylinky objavia.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - Rastliny
2. Človek a svet práce - Uživateľské zručnosti

€ 11,60
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150056

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
1.2 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb
1.3 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny
2.1 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni, či záhrade

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Dopravné značky
12 dopravných značiek na použitie v interiéri alebo vonku. Ideálne na oboznámenie sa
s pravidlami cestnej premávky. Stojany dopravných značiek sú duté, takže je možné
ich pre väčšiu stabilitu naplniť pieskom, prípadne drobnými kamienkami.
Rozmer: 85x32 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
1.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania
účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov,
kolobežkárov, korčuliarov.
1.3 Pozná význam vybraných dopravných značiek.
2. Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

€ 159,80

3018

Séria mini autíčko
Všetky hračky sú špeciálne navrhnuté na hru v piesku a štrku. Skvelá zábavná
didaktická pomôcka, ktorá formou hry stimuluje učenie v reálnom a spoločenskom
prostredí a je užitočným materiálom pri upevňovaní vedomostí v téme pravidiel cestnej
premávky. Vyrobené z pružného, avšak robustného plastu s napevno namontovanými
bezpečnostnými kolieskami. Dodáva sa v pohodlnom balení určenom na viacnásobné
použitie.
Kontajner obsahuje 36 kusov | Rozmer: 9 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človeka spoločnosť ľudské vlastnosti a emócie, dopravná výchova
2. Matematika - čísla a vzťahy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
1.2 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
2. Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa
pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

€ 54,40

4001

Dopravný koberec

Ľahko sa zodvihne a uskladní. Vyrobené z umývateľného odolného materiálu na dlhé
hodiny hry. Umožňuje opakovane zostaviť bežné mestečko alebo dedinku, v ktorej
dieťa žije. Skvelá učebná pomôcka pri výučbe pravidiel cestnej premávky, nakoľko
obsahuje všetky bežné dopravné značenia a umožňuje simulovať bežné každodenné
situácie, v ktorých sa dieťa môže ocitnúť.
Rozmer: 90x150 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie, dopravná výchova, geografia
okolia
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
2. Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

€ 15,50

4002
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Lokomotíva

Sada obsahuje lokomotívu a 3 vagóny.
Rozmer: lokomotíva 45x32 cm, 3 vagóny 40x23 cm I Vek: +3 roky
Súčasťou je aj 45 mrakov, ktoré predstavujú rôzne nálady.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe
cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca.
1.2 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
1.3 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných
predpokladov.

€ 66,50

6058

Vozeň
Rozmer vagóna: 40x23 cm I Vek: +3 roky
Súčasťou je 15 mrakov.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe
cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca.
1.2 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
1.3 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných
predpokladov.

€ 20,30

6059

Raketa
3, 2, 1, štart! Raketa má množstvo príslušenstva a doplnkov, s ktorými
sa deti môžu zahrať na cestu do vesmíru.
Rozmer: 37x37x62 cm I Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť
2. Človek a príroda
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov.
1.2 Má predstavu o skutočnej a virtuálnej realite.
2. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.

€ 78,50

84

6071

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Priatelia z celého sveta
Tieto hry napomáhajú učiť k tolerancii pohlaví, rôznych rolí,
rás a spôsobov života ľudí, pričom rozvíja základné pravidlá
medziľudských vzťahov a spolunažívania.
Rozmer: dospelá osoba 13 cm, dieťa max. 5,5 cm
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje členov rodiny.
1.2 Identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.

€ 30,40
4042

Africká rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

€ 30,40
4043

Ázijská rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

€ 30,40
4044

Latinskoamerická rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

Profesie - figúrky
Pomáhajú pochopiť prostredie každodenného života. Jednotlivé kusy zdobené kvalitnou povrchovou úpravou.
11 kusov | Rozmer: 13 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom
a širšom okolí
2. Človek a svet práce - remeslá a profesie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt
(verbálny i neverbálny) s inými osobami deťmi i dospelými.
2. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných
profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).

€ 43,60

4045
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Figúrky s postihnutím
Zaujímavý súbor figúrok, ktorý poskytuje užitočný didaktický zdroj, ako
si navzájom pomáhať s ohľadom na našich blížnych a stanoviť základné
pravidlá, pokiaľ ide o vzťahy a spolužitie.
6 kusov l Rozmer: max. 12 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie, ľudské vlastnosti
2. Človek a príroda - človek
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Poskytne iným pomoc.

€ 34,70

4046

Náučné XXL Puzzle “4 ročné obdobia”
Naše nové náučné puzzle “4 ročné obdobia” ponúkajú deťom možnosť oboznámiť
sa s ročnými obdobiami a ich sledom počas roka formou hry. Podnecujú ich záujem
dozvedieť sa viac o jednotlivých mesiacoch a typických znakoch jednotlivých ročných
období a zapájať vedomosti, ktoré získavajú v bežnom živote.
Obsah: 48 kusov puzzle, 1 hodiny
Rozmer: puzzle priemer 49x0,6 cm l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa,
týždňa, mesiaca a roka.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché a rozvité vety a súvetia.

€ 39,90

1004

Náučné XXL puzzle “Môj deň”
Naše nové náučné puzzle “Môj deň” sprevádzajú deti ich dennými aktivitami
a krok po kroku ich formou hry uvádzajú aj do témy určovania času. Tieto
puzzle poskytujú možnosť naučiť sa rozoznávať a pomenovávať rutinné
aktivity v rodine, pričom rovnako napomáha rozvíjať rečové schopnosti.
Obsah: 48 kusov puzzle, 1 hodiny, 1 stojan
Rozmer: puzzle priemer 49x0,6 cm l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše režim dňa.
1.2 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa,
mesiaca a roka.

€ 39,90

86

1005

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Karty - tváre detí
Naše triediace sety pomáhajú získavať vedomosti o prírode, a to hravou formou.
Deti sa vďaka nim dozvedajú o všetkom, čo ich najviac zaujíma. Drevené kartičky sú
zoradené podľa jednotlivých oblastí a pridelené k jednotlivým témam. Zadná strana
kartičky znázorňuje stručný prehľad témy, ktorý korešponduje s predmetom na prednej
strane, čím kartičky poskytujú možnosť vlastnej kontroly.
Pamäťová hra - hľadaj dvojičky
Toto náučné hľadanie dvojičiek pomáha vzbudiť záujem o iné kultúry.
Obsah: 40 drevených kartičiek (každá 4,2x4,2x0,6 cm) l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí - multikultúra - obsahový
štandard - prosociálne správanie

€ 13,00

1014

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odmieta nevhodné správanie.
1.2 OŠ - Učiteľka umožní deťom nadobudnutie skúseností, že medzi nami žijú ľudia
s kultúrnou rozmanitosťou.

Pridaj sa k 6 postavičkám z hry
Deti z jedného sveta
Pridaj sa k 6 postavičkám z hry “Deti z jedného sveta”, Mai-Linovi, Finnovi,
Ami, Pepemu, Leile a Jamalovi a vydaj sa s nimi na cestu okolo sveta. Na
svojej ceste deti spoznávajú nových priateľov, objavujú spolu kontinenty
a týmto spôsobom sa učia o rôznych turistických pamiatkach, vegetácii
a typických zvieratách, ktoré môžeme nájsť vo svete.
Obsah: 1 kartónová tabuľa (66,5x52x0,2 cm) | 36 kartičiek
s kontinentmi | 30 vizitiek hostí | 6 hracích figúrok
1 kocka s číslami 1-6 | Vek: +4 roky

€ 35,00

1016

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - geografia okolia, história okolia, národné
povedomie
2. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.
1.2 Rozpoznáva štátne symboly Slovenskej republiky - zástava, hymna.
1.3 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka,
jazero, rybník.

Pestrofarebné divadlo
Rozmer: 90x167 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - základy etikety
2. Človek a svet práce - remeslá a profesie
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - komunikačné konvencie, gramatická
správnosť a spisovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
2. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár,
šofér, učiteľ, policajt).
3.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt.
3.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.

€ 88,50

6029
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Hra - jaskyňa
Hráči sa snažia naviesť ryby do štyroch farebných jaskýň pomocou hracej látky.
Vyžaduje si to zručnosť, koordináciu a schopnosť verbálnej komunikácie. Ale pozor!
Rybičky sa nesmú dostať do tmavej jaskyne. Ak vplávajú dnu, zožerie ich žralok. Kto
nazbieral najviac rybiek v štyroch kolách?
Obsah: 1 hracia látka, 4 kartónové kartičky, 16 drevených rybiek
Rozmer: škatuľa 24x24x6 cm l Vek: + 4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne
i negatívne.

€ 29,90

1021

Šípky - doprava
Sada obsahuje 3 cestné značky a je skvelo využiteľná pri výučbe cestných pravidiel.
Pomocou sady môžete nielen vybudovať pekný cyklo-chodník, ale aj naučiť deti prvé
pravidlá správania sa na ceste.
Materiál: guma | Sada 3 cestných značiek | Rozmer: každá 58x90 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky
týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

€ 49,00

1051

Zebra - doprava
Sada obsahuje jeden priechod pre chodcov.
Materiál: guma | Priechod pre chodcov | Rozmer: 130x78 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky
týkajúce sa chodcov.

€ 25,00
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1052

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Parkovisko - magnetický labyrint
Zábava s magnetickým labyrintom je veľkou výzvou na overenie motorických zručností malého hráča. Magnetickým perom sa
presúvajú farebné guličky cez labyrint, pričom sa dieťa učí koordinácii, sústredeniu, počítaniu aj triedeniu. Táto hra rozvíja
priestorovú predstavivosť, presnosť dieťaťa a učí rozlišovať farby. Drevená doska je prekrytá bezpečnostným plexisklom,
vďaka čomu je tento produkt nielen bezpečný pre deti, ale tiež odolný.
Materiál: drevo, plast, papier I Obsah: 6 kusov obojstranných pracovných hárkov s úlohami rôznej obtiažnosti
Rozmer: 35,5x1,5x33,5 cm I Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
2. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
3. Jazyk a komunikácia - grafomotorické
predpoklady písania

€ 38,50

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
1.2 Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov.
2. Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
3.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.

6082

Puzzle - deti národov

4 etnické skupiny poukazujú na rôznorodosť národov a prezentujú myšlienku rovnosti.
20 kusov puzzle | Materiál: hrubší plastický materiál | Rozmer: 31x21 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť- základy etiky
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
1.2 OŠ - Učiteľka umožní deťom nadobudnutie skúseností, že medzi nami žijú ľudia
s kultúrnou rozmanitosťou.

€ 40,90

4020
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Séria Cognito: Protiklady
Prostredníctvom každodenných situácií sú deti schopné zistiť opačné emócie,
polohu v priestore, časti dňa a sú schopné preskúmať aj oveľa viac.
Obsah: 1 drevená škatuľka, 20 drevených puzzle kúskov
Rozmer: škatuľka 24,9x10x6 cm l Vek: + 4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií

€ 16,00

1078

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
1.2 Opíše aktuálne emócie.
2.1 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

Séria Cognito: Aktivity na rozpoznávanie
Učenie sa pri tvorení a hre! Rozšírenie slovnej zásoby alebo orientácie v priestore, rozoznávanie rozdielov alebo riešenie
problémov – Cognito je hra zameraná najmä na radosť z hry pre malých objaviteľov. Boxy zo série Cognito podporujú rozvoj
mentálnych procesov u detí a pomáhajú rozvíjať štruktúry mozgu. S pomocou jednoduchej samokontroly, sú deti schopné hrať
hru aj samy, keďže je v nej možnosť dať dohromady len jednu kombináciu (dve alebo tri karty).
Obsah: 1 drevená škatuľka, 30 drevených puzzle kúskov
Rozmer: škatuľka 20,4x10x6 cm l Vek: + 4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie 2. Človek a spoločnosť prosociálne správanie
3. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba
4. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - komunikačné konvencie
5. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií

€ 18,00

1076

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
1.2 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
1.3 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
2.1 V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).
2.2 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
3.1 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).
4.1 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
5.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

Sketchy. Uhádni obrázok!
Čo to môže byť? Dom? Auto? Alebo je to snáď mačka? Jeden hráč kreslí a všetci ostatní hádajú! Prvý hráč, ktorý uhádne
správne, čo je na obrázku, získava bod. Aby hráč zhromaždil čo najviac možných bodov, potrebuje mať výborné pozorovacie
schopnosti a rýchle reakcie.
Obsah: 1 drevená herná tabuľa, 36 drevených dlaždičiek, 6 kried, 1 špongia, 1 bavlnené vrecúško
Rozmer: tabuľa 50x43,3x1 cm l Vek: + 4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie
2. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
4. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania

€ 39,95
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).
1.2 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
1.3 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
1.4 Poskytne iným pomoc.
1.5 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
1.6 Nenásilne rieši konfl ikt.
2.1 Opíše obsah kresby.
3.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
4.1 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od
podložky je primeraná.

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Puzzle - Jeden svet
Lev, panda, krokodíl a ďalší ako tvory zastupujúce rôzne krajiny na tomto krásnom
drevenom puzzle. Táto skladačka umožňuje deťom spoznávať svet prostredníctvom
hry. Puzzle podporuje predstavivosť, kreativitu a koordináciu očí a rúk.
Obsah: 1 drevená skladačka s 21 dielikmi l Rozmer: 66,5x52x0,24 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie. Orientácia v čase
2. Matematika a práca s informáciami - Geometeria a meranie
3. Človek a príroda - Neživá príroda. Vnímanie prírody. Rastliny. Živočíchy

€ 29,95

1104

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
1.2 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
2.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na
danú tému.
3.1 Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.
3.2 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.
3.3 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
3.4 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
3.4 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

Banánový dom
Koľko hostí môže udržať nový dom opičieho kráľa na strome? V džungli si zvieratá žijú
voľne! Opičí kráľ pozýva svojich zvieracích priateľov z celého sveta. Čím viac zvierat
vylezie do domu na strome, tým viac sa rozkýve. Preto je nevyhnutná stratégia - ako
dostať čo najviac zvierat do domu bez toho, aby sa strom zrútil alebo zvieratá popadali.
Hra podporuje jemné motorické zručnosti, vyváženie, stratégiu a rozpoznanie tvarov.
Obsah: 20 zvierat, 63 banánových lupienkov, 5 dosiek na postavenie domu
na strome, 3 podporné stĺpy, 1 kocka s číslami, 1 kocka so symbolmi, 1 vrecko
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť- Základy etiky
2. Matematika a práca s informáciami - Geometeria a meranie
3. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na
umiestnenie predmetu na určené miesto.
2.2 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
3.1 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.

€ 22,95

1107
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Kútik na hranie
Kútik na hranie vrátane stola, štyroch stoličiek a štyroch hier predstavuje koncept,
ktorý - vďaka svojmu dizajnu - okamžite vyzýva deti, aby sa hrali a funguje takmer
bez pravidiel. Výrez v strede stola umožňuje pohodlné uskladnenie obidvoch
herných dosiek a herných figúrok. Jeho špeciálny tvar umožňuje aj najmenším
deťom ľahko dočiahnuť na hernú dosku.
Obsah: 1 stolík, 4 stoličky, 4 hry l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
2. Jazyk a komunikácia - Hovorená reč
3. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy

€ 599,95

1112

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
2.1 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
2.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť
prejavu prispôsobuje situácii.
3.1 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

Bábkové divadlo
Toto bábkové divadlo poskytuje veľa priestoru pre tvorivosť. Tým, že ho deti môžu
samy namaľovať a vykonať tak trochu remeselnej práce, je možné vytvoriť skutočne
jedinečné divadlo. Divadlo podporuje kreativitu, sociálne kompetencie a rozvoj reči.
Obsah: 1 bábkové divadlo l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie. Prosociálne správanie
2. Jazyk a komunikácia - Hovorená reč
3. UK - HV

€ 23,95

1113

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
1.2 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
1.3 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne
i negatívne.
2.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi
i dospelými.
2.2 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
2.3 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.
2.4 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
3.1 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

Klauniáda
Je čas na predstavenie! Kuku je hojdací klaun, ktorý má naozaj rád žonglovanie.
Jeho veľké zelené topánky ho však stále prevažujú a tak stále padá! Pomôž mu
žonglovať s čo najviac loptičkami tak, aby mu ani jedna nespadla a vyhraješ! Skvelá
hra, ktorá naučí deti princíp rovnováhy a ešte ich aj perfektne zabaví. A teraz to
rozkolíšeme!
Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
3. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 27,70
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5012

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
2.1 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
2.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa
pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
3.1 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
3.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Kúzelný klobúk
Každý hráč dostane sadu kúzelníckych pomôcok schovaných vo vnútri kúzelníckeho
klobúka. Hneď ako je otočená karta výzvy, hráči súťažia v poskladaní svojich
predmetov do 1 kôpky podľa troch jednoduchých pravidiel.
Obsah: 1 stolík, 4 stoličky, 4 hry l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie. Základy etikety
2. Človek a svet práce - Konštruovanie

€ 27,70

5016

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
1.2 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
2.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Skladačka „Ukáž moju tvár“
S touto skladačkou môžu deti vytvárať rôzne výrazy tvárí, ako keby stáli pred
zrkadlom. Pri tejto hre sa deti učia rozoznávať rôzne emócie a rozvíjať logické
myslenie.
Obsah: 23 dielov skladačky l Rozmer: 40x30x1 cm l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
2. Jazyk a komunik. - Hovorená reč
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše aktuálne emócie.
2.1 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt,
hlasitosť prejavu prispôsobuje situácii.

€ 24,40

3045

Skladačka „Výrazy medvedej tváre“
S touto skladačkou môžu deti vytvárať rôzne výrazy na tvári medveďa. Pri tejto hre
sa deti učia rozoznávať rôzne emócie a rozvíjať logické myslenie.
Obsah: 21 dielov skladačky l Rozmer: 30x20 cm l Vek: + 3 roky

€ 24,40

3046

Nočný prieskumník GeoSafari
Ideálne pre vonkajšie skúmanie! Tento Geo Safari Nočný výskumník vám bude
svietiť počas nočných objavov červeným LED svietidlom. Ideálne pre mladých
prieskumníkov pre poľovačku na tvory živiace sa zdochlinami a záhradné expedície
po zotmení. Deti si môžu pri ohni rozprávať ešte desivejšie strašidelné príbehy
a tiež čítať hviezdne mapy!
Vek: + 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase
2. Človek a príroda - Živočíchy

€ 10,80

7084

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše režim dňa.
2.1 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Skladačka zemeguľa
Táto pestrofarebná a pre deti priateľská zemeguľa je ideálny úvod do geografie!
S odnímateľnými plastovými kontinentmi, slávnymi pamiatkami a označenými
oceánmi, prinesie táto praktická zemeguľa zábavu a pútavé aktivity pre skupinové
aj individuálne učenie. K charakteristikám zemegule patria vyvýšené obrysy
svetadielov pre vlastnú kontrolu. Zahŕňa 360° rotujúcu guľu, 6 kontinentov, 6 etikiet
na označenie kontinentov, prispôsobiteľné štítky a viacjazyčný manuál aktivít.
Obsah: priemer 20 cm l Vek: + 3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Geografia okolia, národné povedomie

€ 33,80

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole,lúka, potok, rieka, jazero, rybník.
1.2 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný
región, pohorie či vodnú plochu.
1.3 Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.
1.4 Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna.
1.5 Pozná významné dominanty hlavného mesta.

7109

Klasické zvukové puzzle - Dopravné prostriedky
Toto drevené vkladacie puzzle zobrazuje detailné obrázky 8 obľúbených hlučných dopravných prostriedkov. Ak dieťa vkladačku
umiestní na správne miesto na hracej doske, skladačka vydá zvuk dopravného prostriedku! Spolu osem rozličných zvukov.
Pod vkladačkami sa nachádzajú plnofarebné zodpovedajúce obrázky.
Obsah: 1 drevená doska, 8 drevených vkladacích častí
Rozmer: 30x21,8x1,7 cm l Vek: + 2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti

Klasické zvukové puzzle Dopravné prostriedky

€ 14,99
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9001

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

Zvukové puzzle Dopravné prostriedky

€ 14,99

9007

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Koberec na hranie 4 v 1
Koberec obsahuje štyri klasické stolové hry - piškvorky, dámu, mlyn a kartovú hru Solitaire
- takže je mnoho spôsobov, ako sa deti môžu učiť a hrať. Sada obsahuje 36 obojstranných
drevených herných dielov, vrecko zo sieťoviny a detailné herné inštrukcie. Obdĺžnikový
koberec je utkaný z odolného materiálu, ktorý je odolný voči škvrnám a možno ho vyprať.
Vďaka protišmykovej spodnej strane je bezpečný pre všetky povrchy podláh a zosilnené
viazanie okrajov zabraňuje jeho strapkaniu. Koberec s hrami podporuje kognitívny vývoj,
riešenie problémov a vývoj jemných motorických zručností a je vyrobený tak, aby vydržal
celé roky hravej zábavy!
Obsah: 1 koberec, vrecko zo sieťoviny, 36 obojstranných drevených herných
dielikov l Rozmer: koberec 200x67 cm l Vek: + 3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
2. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika

€ 36,99

9043

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
1.2 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
1.3 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
1.4 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne
i negatívne.
2.1 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.
2.2 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na, v, vpravo, vľavo, v rohu, v strede opíše polohu objektu, umiestni predmet
podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.
2.3 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

Kniha s nálepkami na opätovné použitie Domček na hranie
„Samolepky“ na opätovné použitie v tejto sade pevne priľnú na robustné stránky,
odstránite ich ľahko, keď budete chcieť urobiť zmenu. Päť lesklých, plne farebných
strán obsahuje päť izieb na výzdobu; päť zosúladených strán príslušenstva
obsahuje viac ako 175 samolepiek na ich naplnenie!
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 175 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí
2. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 6,99

9051

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy.
2.1 Spája časti obrázkov lepením.

Kniha s nálepkami na
opätovné použitie - Vozidlá
Naplňte opätovne použiteľné scény so 165 štýlovými, priľnavými samolepkami,
a vytvorte si vlastné rušné letisko, železničné trate, prístav, stavenisko alebo
vozovku! Ak chcete pripraviť scénu a podnietiť predstavivosť, päť lesklých,
plnofarebných pozadí vám ponúka množstvo priestoru pre kreatívnu hru. Nálepky
sa dajú tiež čisto odstrániť - takže túto perfektnú sadu je ľahké zdieľať. Farebné,
pre dieťa priateľské nálepky, ktoré sú usporiadané podľa témy, držať dobre, ľahko a
čisto sa dajú stiahnuť, a môžu sa znovu a znovu použiť, aby aktivity a dobrodružstvá
mohli pokračovať.
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 165 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov

€ 6,99

9053

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova
2. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
1.2 Pozná význam vybraných dopravných značiek.
2.1 Spája časti obrázkov lepením.
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Človek A SPOLOČNOSŤ
Kniha s nálepkami na opätovné
použitie - Moje mesto
Sada viac ako 200 opakovane použiteľných nálepiek zahŕňa postavičky, vozidlá
a nábytok. Tvojou úlohou je naplniť nimi päť strán s rôznymi pozadiami - škola,
potraviny, reštaurácia, nemocnica a požiarna stanica. Podporuje kreatívnu hru
a zručnosti potrebné pre rozprávanie príbehov. Priľnavé nálepky sa jednoducho
umiestňujú, odlepujú a opätovne používajú.
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 200 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov

€ 6,99

9056

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr.
obchod, polícia, pošta,lekárska ambulancia a iné podľa lokálnychpodmienok).
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na
určené miesto.
3.1 Spája časti obrázkov lepením.

Hodiny na rozlišovanie tvarov
Tieto hodiny priateľské pre predškolákov sú vybavené farebne odlíšenou minútovou a hodinovou ručičkou, ktoré sa otáčajú
dookola jednoduchým stlačením. Deti môžu priraďovať farby, triediť tvary, a vyriešiť hádanku pritom, ako manipulujú s farebnými
blokmi a otáčajú ručičkami, pričom si po celú dobu budujú svoje kognitívne a motorické zručnosti.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase
2. Matematika a práca s informáciami- Čísla a vzťahy, geometria a meranie
3. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 14,99

9067

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca
a roka.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti
po číslo 10.
2.3 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
3.1 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.

Emotikapsuly
Emotikapsuly, kapsuly, ktoré predstavujú základné emócie a v ktorých sú obrázky
alebo predmety súvisiace s každou emóciou. Pomáhajú identifikovať a rozvíjať
schopnosť riešiť emócie. Ich dizajn umožňuje vložiť menšie kapsuly do väčších
a teda jednoduché uloženie.
Obsah: 6 kapsúl, 10 kariet, 1 brožúra l Rozmer: Výška: 13 cm, Priemer: 7 cm
Vek: 2 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne správanie
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč

€ 17,30
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4092

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
1.2 Opíše aktuálne emócie.
1.3 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
1.4 Nenásilne rieši konflikt.
2.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.
2.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ
Hodiny - Otoč a povedz
Tieto hodiny sú ideálne pre deti, ktoré sú pripravené sa naučiť určovať čas - ponúkajú hodinové ručičky, ktoré rotujú s jemným
kliknutím a svojím chodom odrátavajú minúty. Podrobný ciferník má veľké červené čísla, ktoré ladia s hodinovou ručičkou,
malé modré číslice, ktoré ladia s minútovou ručičkou a farebný kotúč ciferníka rozdelený na segmenty, ktorý pomáha deťom
vizualizovať „štvrť“ a „pol“. K dispozícii je aj 13 obojstranných kariet na precvičovanie času: Vložte 1 kartu do držiaka v hornej
časti hodín, potom nastavte číslice alebo nastavte rovnako čas zobrazený na hodinách posunutím hodinových ručičiek do
správnej polohy. Odklopte okno „digitálne hodiny“, aby ste skontrolovali správnu odpoveď!
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase
2. Matematika a práca s informáciami- Čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika
3. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, konštruovanie

€ 17,99

9098

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca
a roka.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po
číslo 10.
2.3 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na
umiestnenie predmetu na určené miesto.
2.4 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
3.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Emotívny Moogy
Táto hra pomôže deťom identifikovať emócie a dať najavo svoje pocity. Budú zisťovať, prečo sa cítime šťastní, smutní, prekvapení,
znudení, spokojní, nahnevaní, znechutení, vystrašení, atď. Sledovanie Moogyho ich naučí aj trochu o sebe.
Obsah: 11 zasúvateľných dielov, 8 kariet emócií l Výška: 18,5 cm l Vek: 3 – 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne správanie
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč

€ 9,20

4093

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
1.2 Opíše aktuálne emócie.
1.3 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
1.4 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne
i negatívne.
1.5 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
1.6 Nenásilne rieši konflikt.
2.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.
2.2Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

Aktivity na určovanie času
Tieto hodiny pomáhajú ilustrovať plynutie času. Hodiny majú priehľadný ciferník s ľahko čitateľnými číslami a farebné
ručičky aktivované kolesom umiestneným na vrchu. Dodávajú sa s kartami obsahujúcimi aktivity, ktoré naznačujú čas na
denné aktivity. Hodiny sa môžu pohybovať dookola.
Obsah: 1 hodiny a 12 kartičiek obsahujúcich aktivity (lepenka) l Rozmer: 12 cm l Vek: 2 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy

€ 8,70

4138

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše režim dňa.
1.2 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti
po číslo 10.
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SVET PRÁCE
Človek A SPOLOČNOSŤ
Svet záchranárov
Vitajte na záchranke! Aby ste sa stali lekárom, musíte tak vyzerať a hrať svoju úlohu - takže toto je perfektný začiatok!
Deti milujú rolové hry - umožňujú im využiť predstavivosť a rozvíjanie kreatívnych schopností. Svet záchranárov obsahuje
kvalitné, precízne vyrobené súčasti, ktoré sú pre deti bezpečné. Keďže vývoj v ranom veku je dôležitý, je podstatné aby dieťa
malo možnosť rozvíjať svoj talent a používať svoju kreativitu.
Vek: +4 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí
2. Človek a svet práce - Uživateľské zručnosti,
Remeslá a profesie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý
slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa
lokálnych podmienok)
2.1 Pozná základnú pracovnú nápň vybraných profesií (napr. lekár, šofér,
učiteľ, policajt)
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade

Svet záchranárov - hračkársky stetoskop
Obsah: 1 x hračkársky stetoskop

€ 14,00

150060

Svet záchranárov - hračkársky
lekársky kufrík
Obsah: 1 x kufrík, 1x obväz,
1 x pinzeta, 3 x náplasť,
2 x hračkárska injekčná
striekačka, 1 x čiapka, 1x
maska

€ 18,80

150061
Svet záchranárov - hračkársky
chirurgický plátený set
Obsah: 1 x plášť, 1 x čiapka, 1 x maska

€ 13,60

150063

Svet záchranárov - lekársky hračkársky set
Obsah: 1 x hračkársky stetoskop, 1x obväz, 1 x pinzeta, 4 x náplasť,
2 x hračkárska injekčná striekačka, 2 x čiapka, 2 x maska,
1 x pásik na meranie teploty, 1 závesná šatka na znehybnenie

€ 30,10

150062

Húseničky variácií
Pri tejto hre musia deti nájsť správny tvar a farbu medzi drevenými kusmi. Dve kocky ukazujú kombináciu kusov, ktoré sa majú
na húsenicu navliecť. Kto dostane šesť drevených kusov na svoju húsenicu ako prvý, vyhrá. Hra podporuje akciu a reakciu,
jemnú motoriku, rozpoznanie a pomenovanie farieb, kombinovanie farieb, rozlišovanie primárnych a sekundárnych farieb,
počítanie, rozpoznanie a pomenovanie základných geometrických tvarov a sociálne správanie.
Obsah: 4 húsenice, 42 drevených tvarov, 1 kocka so symbolmi, 1 kocka s farbami | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
3. Matematika a práca s informáciami - Geometeria a meranie

€ 29,95
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1102

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.3 Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).
3.2 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný,
predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
3.3 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru
(dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania
prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).
3.4 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Drevený zmrzlinový pult
S touto fantastickou all-inclusive súpravou pozostávajúcou z 20 častí môžu deti naberať
a servírovať ľadové potešenie pre všetkých svojich priateľov! Na masívnom pulte je
dostatok miesta pre osem drevených kopčekov zmrzliny s rôznymi príchuťami, šesť druhov
polevy, dva kornútiky, naberačku na zmrzlinu a drevenú lyžičku. Naberačka je prakticky
uložená v otvore na pulte. Preberaj objednávky z ponukového lístka, dávkuj vynikajúcu
zmrzlinu a zabávaj sa!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 49,99

9193

Hračkárska sada naber kopček a naukladaj
na seba zmrzlinu
Najlepšia zmrzlina v predstieranej kuchyni alebo v reštaurácii dieťaťa. Použite obe
magnetické naberačky, štyri kopčeky obľúbených príchutí zmrzliny a drevených kornútikov
na hodiny „pozitívnej“ sociálnej interakcie a rozvoja jemnej motoriky v rámci hry. Všetky
kopčeky zmrzliny sa dajú úhľadne poukladať do robustného plastového kontajnera.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 29,99

9122

Šrubovačky
Jednu časť k druhej je možné naskrutkovať, len ak má rovnaký tvar. 4 rôzne typy aktivít
sú farebne znázornené na výtlačkoch. Výtlačky sú vyrobené z plastu s maximálnou
odolnosťou a trvácnosťou, preto sú vhodné na použitie počas kolektívnej hry v triede.
Aktivity sa zameriavajú na:
• Algoritmy
• Rozlišovanie farieb a tvarov
48 ks | 12 modelových strán | Vek: 2 - 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

€ 24,10

4007

Tvary
Pri tejto hre hádžu hráči tri kocky so symbolmi. Podľa kombinácie tvarov znázornených na kockách musia rýchlo nájsť príslušnú
dlaždičku. Rôzne varianty hrania umožňujú veľa zmien. Hra podporuje rozpoznávanie a pomenovanie tvarov, kombinovanie
a rozlíšenie rôznych foriem, akciu a reakciu, jemné motorické zručnosti, sociálne správanie a rozvoj reči.
Obsah: 41 farebných drevených dlaždičiek, 3 kocky s tvarmi, 1 hracia podložka | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Jazyk a komunikácia - Hovorená reč
3. Matematika a práca s informáciami - Geometeria a meranie
4. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie

€ 24,95

1103

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
2.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
3.1 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
4.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
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Človek A SVET PRÁCE
Predajný stánok
Pekný, červený, drevený obchod. Predávaný bez dekorácií.
Rozmer: 80x80x120 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti, technológia
výroby, remeslá a profesie

€ 173,50

6070

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi
i dospelými.
1.2 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
1.3 Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo
materiálu.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade.
2.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.
2.4 Pozná niektoré tradičné remeslá.
2.5 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér,
učiteľ, policajt).

Ružová kuchynka
Drevená kuchynka v modernom štýle s kompletným príslušenstvom na varenie:
chladnička, práčka, mikrovlnka, pec, drez, plynový sporák, navyše okno so skutočnými
záclonami a hodiny. Súprava obsahuje tiež hrnce, panvicu a príbor.
Rozmer: 85x31x91 cm I Vek: +3 roky

€ 212,50

6065

Modrá kuchynka
Táto multifunkčná moderná kuchynka s drezom, pecou a skrinkami poskytuje priestor,
v ktorom si malý MasterChef môže precvičovať svoje zručnosti.
Rozmer: 55x30x75 cm I Vek: +3 roky
Obsahuje 9 dielov.

€ 104,00

6066

Kuchynka
Červená kuchynka je vyrobená z dreva. Ponúka priestor na hru aj pre viac detí naraz.
Obsah: drez, sporák, rúra na pečenie, mikrovlnka a úložný priestor.
Rozmer: 168x38x48 cm (90 cm s aplikáciou) I Vek: +3 roky
Vyrobené z dreva.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 137,50
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6061

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo
materiálu.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Modrý drez
Rozmer: 104x37x56 cm,
s plastovým drezom I Vek: +3 roky

€ 110,00

6067

Kuchynská
kombinovateľná
skrinka modrá
Rozmer: 104x37x56 cm,
s 3 plynovými horákmi
a otvárateľnou rúrou I Vek: +3 roky

€ 109,00

6068

Modrá práčka
Rozmer: 104x37x56 cm, s drevenou
žehličkou I Vek: +3 roky

€ 109,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti,
technológia výroby, remeslá a profesie

6069

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami deťmi i dospelými.
1.2 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
1.3 Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo
materiálu.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade.
2.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných
bežne používaných výrobkov.
2.4 Pozná niektoré tradičné remeslá.
2.5 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár,
šofér, učiteľ, policajt).
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Človek A SVET PRÁCE
Práčka
Práčka - ako doplnkový element ku kuchynke. Práčka sa dá skombinovať s kuchynkou a
môžete si tak vytvoriť kompletnú exkluzívnu sériu.
Rozmer: 48x38x48 cm (68 cm s aplikáciou) I Vek: +3 roky
Vyrobené z dreva.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 95,50

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.

6062

Regál
Regál sa dá skombinovať s kuchynkou a môžete si tak vytvoriť kompletnú exkluzívnu sériu.
Rozmer: 48x38x48 cm (58 cm s aplikáciou) I Vek: +3 roky
Vyrobené z dreva.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 76,00

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.

6063

Set na varenie I
Set na varenie obsahuje hrniec s pokrievkou, panvicu, sitko, lyžicu a lyžicu so sitkom.
Rozmer: hrniec 14 cm I Materiál: odolný plast I Vek: +2 roky
Obsahuje 6 častí.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 28,00

7039

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1.Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade.
1.3. Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.4 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Set na varenie II
Pomocou tohto setu na varenie si zariadite modernú kuchyňu. Moderný dizajn,
ľahké uchopenie vám umožní byť druhým J. Olivierom! Vrátane veľkej nádoby na
ľahké uskladnenie.
Rozmer: hrniec 14 cm I Materiál: odolný plast I Vek: +2 roky
Obsahuje 45 častí.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 91,00
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7040

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1.Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
1.3. Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.4 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Jedlá

Vrecko ovocie 24 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: citrón priemer 5,5 cm, plátok melónu dĺžka 24 cm

€ 23,80

Vrecko zelenina 24 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: plátok šalátu dĺžka 4 cm,
kukurica dĺžka 27 cm

€ 23,80

3022

Sada 8 krajcov chleba
Vek: +2 roky
Rozmer: krajec chleba dĺžka 9 cm,
hrianka dĺžka 11 cm

€ 16,00

Vrecko vajcia 12 kusov
Vek: +3 roky
Rozmer: vajce dĺžka 6 cm,
volské oko dĺžka 14 cm

€ 10,00

€ 30,40

3023

Vrecko zmrzlina 12 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: mini pohár výška 5,5 cm,
kornútok dĺžka 14 cm

€ 10,00

3025

3026

Vrecko mäso 12 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: kuracia noha
dĺžka 13 cm, hovädzí
rezeň dĺžka 22 cm
3031

€ 54,60

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1.Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl,
hygiena a sebaobslužné činnosti

€ 12,40

3027

Vrecko ryby 12 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: mäkkýš priemer 6 cm,
morský jazyk dĺžka 27 cm

€ 15,20

3029

3024

Vrecko cukrovinky 12 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: sušienka priemer 7,5 cm,
čokoláda dĺžka 9 cm

€ 18,40

Vrecko syry 6 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: mozarella výška 7,5 cm,
kúsok ementálu dĺžka 16 cm

3028

Vrecko chlieb 12 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: žemľa priemer 10 cm, polovica chleba dĺžka 20 cm

3030

Vrecko vybrané
jedlo 48 kusov
Vek: +2 roky
Rozmer: od 4,5 cm
do 21,5 cm
3032

€ 60,80

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných
profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
2. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. Má osvojené základné
hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po
použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).
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Človek A SVET PRÁCE
Jedlá
Verná reprodukcia rôznych druhov potravinových výrobkov. Pevný plastový výrobok
s dokonalým vypracovaním. Diely vyzerajú presne ako skutočné jedlo. Vypracovanie
v životnej veľkosti.Tento výrobok je skvelou učebnou pomôckou a je možné ho
využívať na výučbu nasledujúcich konceptov od 3 do 6 rokov dieťaťa:
• Jedlo a stravovacie návyky.
• Mužské a ženské práce.
• Vzťah medzi rastlinami a ľuďmi.
• Rozširovanie slovnej zásoby v oblasti jedla.
• Rozvoj písania.
• Vlastnosti a vzťahy medzi vecami a zbierkami, farba, tvar...
• Čísla.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie, materiály a ich vlastnosti
2. Zdravie a pohyb - zdravie
3. Výtvarná výchova - synestézia - hmat a kresba
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).

€ 19,20

4054

Košík zeleniny - 11 ks

€ 14,40

4055

Ovocie - 15 ks

€ 18,60

4056

Pečivo - 15 ks

Predajný stánok – zelený
Ďalší element k sérii kuchynka, práčka a regál.
Rozmer: 123x82x81 cm I Vek: +3 roky
Vyrobené z dreva.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti, technológia výroby, remeslá
a profesie

€ 130,00
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6064

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i
dospelými.
1.2 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
1.3 Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
2.1 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
2.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.
2.4 Pozná niektoré tradičné remeslá.
2.5 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Sada 8 košíkov
Sada 8 prázdnych košíkov z vysokokvalitného odolného plastu.
Rozmer: košík 23x16x12 cm | Vek: +1 rok
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. Má osvojené základné hygienické
návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety,
umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).

€ 21,60

3033

Sada náradia
Kufrík s náradím a príslušenstvom, s jednou priehľadnou stranou. Výborná kvalita.
Obsahuje: 17 dielov | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
1.3 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.4 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 39,60

4072

Záhradné náradie

Náradie a príslušenstvo pre bezpečnú hru v záhrade. Košík z plastu
s rúčkou na prenášanie a uloženie.
Obsah: 3 kvetináče, 1 polievacia krhla, 5 značiek, 1 záhradné
nožnice, 1 lopata, 1 hrable, 2 rýle | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1.Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade.
1.3. Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo
materiálu.
1.4 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 11,90

4059
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Človek A SVET PRÁCE
Lekársky set
Moderný lekársky kufrík s niekoľkými funkčnými časťami. Všetky prvky sa dodávajú
v praktickom kufríku, kde je možné ich uložiť a kamkoľvek prenášať.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Človek a príroda - človek
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár,
šofér, učiteľ, policajt).

€ 22,60

4057

Kadernícky set
Veselá kolekcia doplnkov spojených s kaderníctvom a salónom krásy. Vysoko
kvalitné prevedenie, vrátane puzdra. Fén na vlasy sa používa s batériami.
Vrátane batérií | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesia, konštruovanie, užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1.1 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

€ 39,60

4058

Stavebnica kvety
Nekonečné možnosti skladania
Ľadové kvety a snehové vločky sa môžu pospájať do dva a tri rozmerných objektov:
motýľ, kvet, bicykel, zvieratá, plachetnica a motorka. Plastové diely skladačky
so zárezmi vďaka svojmu špeciálnemu tvaru do seba ľahko zapadajú. Ľadová
stavebnica podporuje kreativitu, priestorové vnímanie, koordináciu pohybov
a jemnú motoriku.
Obsah: 28 veľkých a malých dielov v 4 rôznych farbách.
Materiál: plast | Rozmer: malé diely priemer 10x1,5 cm,
veľké diely priemer 22,5x2,2 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
3. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.2 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.
2.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov.
2.2 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
2.3 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií pozitívne i negatívne.
3. Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

€ 197,00
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8022

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Tropický ostrov
Hráči sa striedajú v hode kockou, kým nepostavia postupne most s kockami. Prvý hráč,
ktorý postaví kompletný most k ostrovčeku, môže vykopať poklad.
Info:
* pod palmou je dostatok miesta pre skrytie pokladu (napr. cukrík)
* 3 možnosti ako hrať hru
Hra slúži na rozvoj počítania, skladania a rozkladania, strategického myslenia,
stavebníctva, jemnej motoriky.
Rozmer: škatuľa 38,5x38,5x6 cm l Vek: +5 rokov l 2-4 hráči

€ 49,90

1069

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie - konštruovanie
2. Matematika a práca s informáciami
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná niektoré tradičné remeslá .
1.2 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
1.3 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.4 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.
2. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.

Vesmírny dataprojektor
Vesmírny dataprojektor do ruky! Mladí astronauti môžu objavovať vesmír pomocou
žiarivých obrázkov vesmírnych hviezd, planét. Vrátane 3 diskov, na každom je 8
obrázkov. Jednoduché použitie, veľmi dobrá kvalita obrazu na akomkoľvek povrchu
premietania.
Potrebné sú 3 AAA batérie, ktoré nie sú súčasťou.
Rozmer: 17,5 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
2. Človek a príroda - neživá príroda, prírodné javy
3. Matematika a práca s informáciami - práca s informáciami

€ 28,00

7016

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
2.2 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania.
3. Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry,
používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.

Vesmírny dataprojektor - Disky na premietanie
Určené pre použitie s výučbovým materiálom Vesmírny dataprojektor (7016) Disky obsahujú
zvieratá z džungle, dinosaury a život v oceánoch. Každý disk obsahuje 8 obrázkov.

€ 8,10

7123
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Človek A SVET PRÁCE
Veľká skladačka
Klasická hra s mozaikami na podporu pozornosti a sústredenia, rozvíja
vizuálno-motorickú koordináciu, tvorivosť a priestorové vnímanie, ako aj
rozlišovanie farieb. Súčasťou balenia je 240 kusov kolíkov, ktoré sú
uložené v praktickom kontajneri.
Rozmer: tabuľa 84x70 cm | Vek: 3 - 6 rokov

€ 154,00

4011

Vzorové hárky sa umiestňujú medzi lamelu a tabuľu a je možné ich
jednoducho vymeniť.
Sada 12 modelov

€ 35,70

4012

Vzorové hárky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Vlnovkové puzzle Čo jem
Sada 4 skladačiek puzzle má deťom pomôcť získať základné informácie
o hlavných druhoch jedla a ich pôvode, či už zvieracom alebo rastlinnom.
Hra je navrhnutá pre deti nad 3 roky a má nasledujúce charakteristiky:
• Učí spoznávať pôvod jedla: živočíšne a rastlinné.
• Identifikácia a klasifikácia základných druhov jedla.
• Rozširovanie slovnej zásoby.
• Motivuje deti zavádzať do svojho jedálnička nové jedlá.
6 kusov puzzle | Rozmer: 21x15 cm | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby
2. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.
1.2 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.

€ 18,30
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4053

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Magnetická hra súprava
Magnetické pero vedie guľky cez labyrint... buď samostatne, alebo v tvare hada. Ďalej rozvíja trpezlivosť a jemné motorické
zručnosti. Vďaka akrylátovému krytu sa lopta nestratí - hra na cesty, ale môže byť rovnako dobre pripevnená na stene.
Obsah: 2x magnetická hra, 2 magnetické perá | Materiál: MDF- lisovaná drevovláknitá doska, akryl
Rozmery: 10x10x1,5 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby

€ 4,50

8048

Hmatové hry
Chlpaté, hladké, studené, drsné. Na 12 valcovitých stavebných blokoch nájdete na
vrchnej i spodnej strane zapracované rozličné materiály, prípadne textúry. Ohmatanie
objektov podporuje hmatové vnímanie a popisovanie ich povrchu rozširuje slovnú
zásobu a komunikáciu. Pomocou tabule, na ktorej sú zapracované rovnaké materiály
a textúry, môže jedno dieťa hádať, aký blok mu druhé dieťa popisuje.
Materiál: FSC-certifikované brezové drevo
Rozmer: balenie 20x20x5 cm, tabuľa 16,5x16,5x1,2 cm, tehla priemer 4,5x3 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

€ 90,00

8002

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).
1.2 Vhodne využíva či spracúva materiály pri oddeľovaní objektov alebo výrobe
jednoduchých nástrojov.
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.4 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.5 Pozná niektoré tradičné remeslá .

Čarovná skrinka
Čo je v skrinke? Hmatová skrinka má dva otvory na ruky. Takto môžu deti objekty vložené v skrinke obomi rukami prehmatať
a uhádnuť (hmatové a tvarové bloky nie sú súčasťou): tvar, veľkosť, váhu, zloženie povrchu. Týmto spôsobom objavujú hmatovú
zručnosť a precvičia si pamäť, slovnú zásobu a komunikáciu. Dodávané vo viacerých častiach, vrátane návodu na montáž.
Materiál: brezová preglejka | Rozmer: 33x28x22 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské
zručnosti, remeslá a profesie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 120,00

8003
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Človek A SVET PRÁCE
Ľudské telo
Rozoberateľný Homo sapiens
Tento stolový model ukazuje, kde sú uložené pľúca, pečeň,
obličky, črevá, srdce. Torzo pozostáva z 11 realistických dielov.
Materiál: syntetika | Rozmer: výška 50 cm | Vek: +4 roky

8004

€ 118,00

8004

Krvný obeh
Vďaka ručnej pumpe sa dá názorným spôsobom demonštrovať
krvný obeh (tvoria ho malý a veľký krvný obeh). Deti môžu vidieť,
ako je neokysličená krv vháňaná do pľúcneho obehu, vracia sa
späť do srdca a opúšťa ho opäť cez aortu.
Materiál: syntetika | Rozmer: 32x24x6,5 cm | Vek: +4 roky

€ 27,00

8005

Kostra
Skladá sa z mäkkých, pohyblivých dielov z plastu. Zobrazuje
všetky dôležité časti ľudskej kostry. Je rozoberateľná. Vrátane
stojana.
Materiál: syntetika | Rozmer: 10x45 cm | Vek: +4 roky

€ 22,60

8006

8005
8006

Všetko potrebné pre poskytnutie prvej pomoci
V kufríku prvej pomoci sú k dispozícii pre mladých budúcich
lekárov najdôležitejšie nástroje: stetoskop, teplomer, injekčná
striekačka, mobil pre núdzové hovory, reflexné kladivko, tri
krabičky liekov a páska na rukáv pre pacienta. Táto funkčná hra
podporuje kreativitu, komunikačné zručnosti a jemnú motoriku.
Materiál: udržateľný buk, preglejka, látka
Rozmer: 21,5x8,5x18 cm | Vek: +3 roky

€ 61,00

8007

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
3. Pohyb a zdravie - zdravie a zdravý životný štýl

8007
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr.
lekár, šofér, učiteľ, policajt).
2. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne
prejavy emócií - pozitívne i negatívne.
3.1 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
3.2 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
3.3 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Stenový prvok - kolesový mechanizmus “Auto”
Tento stenový prvok pozostáva z farebných kolesových mechanizmov a drevených diskov
s rôznymi rozmermi. Poháňané sú kľukovým mechanizmom. Jednotlivé prvky sú prepojené
cez kolesá a gumené pruhy. Rotačný pohyb kľukového mechanizmu zabezpečí vzájomné
zafixovanie všetkých častí a auto je tak možné ovládať na veľmi vysokej úrovni.
Rozmer: 55x55x10,5 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného návodu.
1.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

€ 199,90

1043

Medveď
Tabuľa so zrkadlom, magnetickým bludiskom a ozubenými kolesami.
Rozmer: 58x5x37 cm I Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 61,00

6073

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napríklad
kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.) .
1.2 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní
objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Stôl s náradím
Súprava obsahuje stôl s náradím pre malých majstrov.
Obsah: 18 prvkov
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 11,00

6087

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.2 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
1.3 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný
predmet.
1.4 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.5 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.6 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.
1.7 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo
materiálu.
1.8 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.9 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj
elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.
1.10 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr.
lekár, šofér, učiteľ, policajt).

111

Človek A SVET PRÁCE
Manipulačný vozík
Vozík garantuje 100 %-nú radosť a dobrú zábavu pre najmenších. Svojimi farbami
podnecuje deti k aktivitám, s farebnými prvkami rozvíja motoriku malých ručičiek.
Rozvíja koordináciu pohybov a precvičuje rovnováhu.
Rozmer: 32,5x32,5x51,5 cm I Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

€ 105,00

6088

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

Magnetická hračka Korytnačka
Magnetické pero vedie guľky cez labyrint v tvare morskej korytnačky. Hra rozvíja
trpezlivosť a jemné motorické zručnosti. Vďaka akrylátovému krytu sa lopta nestratí hra na cesty, ale môže byť rovnako dobre pripevnená na stene.
Materiál: lisovaná drevovláknitá doska, akryl I Rozmery: 40x29x1,5 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

€ 37,50

8049

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby

Konvexné zrkadlo
1-4-9-16-krát sa vidieť... Toto zrkadlo z nerozbitného akrylu je odolné voči škrabancom.
Dokonale sa hodí do materskej školy. Konvexné vypukliny na zrkadle odrážajú obraz
skreslene - ozajstná zábava pre deti pri objavovaní seba a svojho okolia v zrkadle. Zrkadlá
so zaoblenými rohmi sú vhodné do interiéru i exteriéru. Vrátane materiálu na upevnenie.
Rozmer: 49x49 cm I Vek: +1 rok
Obsah: 4 malé kusy
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

€ 75,00

8030

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií pozitívne i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.

Nakrm psíkov
Pomôžte psíkom získať pre seba čo najviac dobrôt! Hneď, ako miska pretečie, guličky
sa rozkotúľajú na všetky strany. Hráči ich musia čo najrýchlejšie pochytať do papuliek
svojich psíkov podľa danej „karty jedálnička“. Ide celkom o tri karty, ktoré určujú, čo
budú psíky jesť.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Človek a príroda - Živočíchy

€ 27,70
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5021

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Veselý kurník
Rokenrol! Sliepočky si len tak vysedávajú na svojich farebných bidielkach. Keď sa ale jedna
z nich rozhodne pohnúť, bidielko sa začne kolísať! Pozbieraj toľko sliepočiek, stohov sena
a koliesok, koľko zvládneš predtým, než sa rozhojdaný kurník rozpadne. Hra o rovnováhe,
smiechu a zábave, pri ktorej padajú sliepočky!
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
3. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie. Čísla a vzťahy

€ 27,70

5013

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

Pani Pavúková
Úlohou je vyslobodiť čo najviac hmyzích kamarátov z pavučiny plnej nástrah a nezobudiť
pri tom pani Pavúkovú.
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
3. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie

€ 27,70

5019

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
2.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov
podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).
3.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

Konštrukčný set junior s ozubenými kolesami
62 ks
Set obsahuje ozubené kolesá rôznej veľkosti, ktoré umožňujú pohyb zostavených modelov.
Okrem podporovania psychomotoriky a priestorovej orientácie, prispieva k pochopeniu
vzťahov „príčina a následok“. Súprava obsahuje sprievodcu na vytváranie modelov.
Obsah: 62 dielov, 1 sprievodca aktivitami I Rozmer: 21cm I Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie
2. Matematika a práca s informáciami - Logika
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore

€ 54,40

4098

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
1.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.1Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju
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Človek A SVET PRÁCE
4 puzzle v 1
Puzzle pre deti, ktoré obsahuje set 4 skladačiek v dvoch motívoch - Farma a Vozidlá. Puzzle pomáha v zdokonaľovaní motorických
schopností. Jednotlivé skladačky sú zložené zo štyroch, šiestich, ôsmich a dvanástich dielikov. Puzzle je balené v praktickom
kufríku.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria
a merani
3. Človek a príroda - Živočíchy
4. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova

Farma

€ 7,70

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa
predlohy, pokynov a na danú tému.
3.1 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
4.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

Vozidlá
5023

€ 7,70

5024

Postav si svoj vlastný drevený domček pre vtáky
Ľahko zostaviteľná vtáčia búdka, ktorú si môžete s deťmi postaviť a vyzdobiť. Vaši operení susedia budú milovať svoj sladký domov
plný čvirikania! Drevené panely, skrutky, 4 nádobky s farbou a štetcom sú súčasťou balenia.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti
2. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou a tvarom v priestore
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).
1.2 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
1.3 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.4 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.5 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.6 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.
2.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
2.2 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
2.3Používa rôzne maliarske nástroje.

€ 14,99
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ČLOVEK a SVET PRÁCE
Kolíková skladačka
Svojimi jasnými farbami a vekovo vhodnými vzormi, priťahujú kolíkové skladačky najmä najmladšie deti a inšpirujú ich, aby skúšali
a zisťovali. Veľké kolíky uľahčujú batoľatám uchopenie dielov skladačky. Obyvatelia lúk, afriky a domáci miláčikovia nám ukazujú
svoj malý farebný svet. Skladačka podporuje jemné motorické zručnosti a koncentráciu.
Obsah: 4 prvky s veľkým dreveným kolíkom, farebná podložka.
Rozmer: 28,5x24,5x4 cm I Vek: od 12 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Logika
3. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti
a emócie

Lúka

€ 14,95

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť
3.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových
vlastností.

Afrika
1092

€ 14,95

Zvierací miláčikovia
1093

€ 14,95

1094

Trojuholníková kolíková skladačka
Deti môžu ľahko uchopiť veľké kolíky rukami. Ideálne pre deti so špeciálnymi potrebami. Skladačka podporuje koordináciu rúk a očí,
jemné motorické zručnosti a základy klasifikácie a kombinácie.
Obsah: 1 rámček na skladanie s 3 samostatnými časťami I Rozmer: 25,6x22,5x4 cm I Vek: od 12 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Logika
3. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
4. Jazyk a komunikácia - Hovorená reč, artikulácia
a výslovnosť

Zvieratá

€ 9,95

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
3.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
4.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové
skupiny.

Vozidlá
1095

€ 9,95

Ovocie
1096

€ 9,95

1097

Drevený stojan na kolíkové skladačky
Stojan vhodný pre vystavenie až 6 skladačiek - kolíkových skladačiek aj trojuholníkových kolíkových
skladačiek.
Obsah: 1 stojan (bez sortimentu) Rozmer: 25x12x7,5 cm

€ 9,00

1098
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Človek A SVET PRÁCE
Balansujúce zvieratká
Hracia doska sa bude točiť a nakláňať. Kto bude schopný udržať správnu rovnováhu,
keď medzi kvetinami na lúke začne fúkať vietor? Len s určitým množstvom jemných
motorických zručností a presným pozorovaním môžete pomôcť žabke a jej priateľom
bezpečne pristáť v záhrade. Ale dávajte si pozor: Nenechajte sa ostriekať! Existujú
dve varianty hier, ktoré predstavujú výzvu pre koncentráciu a jemné motorické
zručnosti. Hra podporuje rovnováhu, rozpoznávanie farieb, jemné motorické
zručnosti, koordináciu očí a rúk, priraďovacie zručnosti, rozvoj jazyka a rozlíšenie
veľkostí.
Obsah: 1 herná doska, 1 drevená noha, 1 farebná kocka, 1 kocka
svätojánskej mušky, 1 kocka týkajúca sa veľkosti, 4 figúrky, žabiek, 4
figúrky húseníc, 4 figúrky včiel, 1 svätojánska muška, 5 kvapiek vody
Rozmer: 34x34x6 cm I Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami -Geometria a meranie. Čísla a vzťahy

€ 34,95

1100

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod,
pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede
(miestnosti, obrázka...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov,
dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.
2.2 Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného
rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou
stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).
2.3 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
2.4 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa
pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

Jeden svet - Zvierací výlet
Deti sa v hre pohybujú spolu so skupinou zvieracích mláďat. Bohužiaľ, cesta domov je príležitostne oneskorená silnými dažďami
alebo nepredvídateľnými obchádzkami. Dokážete priviesť späť domov mláďatá bezpečne a zdravé? Počas vašej cesty po celom
svete priveďte všetky zvieracie mláďatá bezpečne späť k ich rodičom. Hra podporuje rozvoj reči, všeobecné a geografické poznatky
a sociálnu kompetenciu.
Obsah: 1 lepenková hracia doska, 4 hracie figúrky, 16 kariet zvierat, 1 karta dážď, 1 kocka so symbolmi, 1 vrecko
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti. Konštruovanie
2. Človek a spoločnosť- Orientácia v okolí. Orientácia v čase.
3. Človek a príroda - Vnímanie prírody
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
2.1 Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov.
2.2 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
3.1 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.

€ 24,95
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ČLOVEK a SVET PRÁCE
Logická súprava
Logická súprava je „hravým spoločníkom“ so 16 úlohami pre učenie a objavovanie.
Či už v materskej škole, v čakárni alebo počas cestovania - logická súprava je
„všestranným spoluhráčom“. Vďaka možnosti samokontroly môžu všetci, ktorí sa
chcú učiť, zhodnotiť svoje výsledky. Podporuje obratnosť, koordináciu očí a rúk
a jemné motorické zručnosti.
Obsah: 1 drevený rám s magnetickým nástrojom, 16 kariet s úlohami
(144 úloh) I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie
3. Matematika a práca s informáciami - Logika

€ 49,95

1110

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových.
3.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

Prvok na podlahu Hrad
6 prvkov s rôznymi funkciami umožňujú najmladším preskúmať „život na hrade“
počas hrania sa. Hrad je možné postaviť 3 rôznymi spôsobmi: do kruhu, do tvaru
kosti a tvar hviezdy. Podporuje motorické zručnosti, kognitívne a komunikačné
schopnosti a muzikálnosť.
Obsah: 6 rôznych prvkov (hradná brána, prvok motorickej činnosti,
hudobný prvok, prvok klaun, prvok zrkadlo, prvok otočného kolesa),
1 montážny návod, 36 konektorov, 24 skrutiek, 1 imbusový kľúč
Vek: od 12 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Zdravie a pohyb - Pohyb a telesná zdatnosť
3. UK - VV

€ 1099,95

1114

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
2.2 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 2.3 Ovláda tieto
jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
3.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.

Nástenný prvok Úľ

Šesť jednotlivých plástových prvkov „úľu“ tvorí atraktívnu dekoráciu steny, ktorá priestoru dodáva jasnú, hravú atmosféru. Na prvý
pohľad každý prvok okamžite rozpráva malý príbeh, ktorý priamo objasňuje hernú situáciu, a preto nie je potrebné žiadne ďalšie
vysvetlenie. Jednotlivé prvky sa kĺžu nad dráhovými vodičmi a včelie figúrky sa môžu voľne pohybovať podľa špecifikovaných trás to povzbudzuje motorické zručnosti a koordináciu rúk a očí. Vďaka šesťuholníkovému tvaru prvkov môžu byť na stenu usporiadané
v rôznych kombináciách: ako vodorovný nástenný objekt, diagonálne (striedavo) alebo nad sebou. Tento nástenný prvok podporuje
koordináciu rúk a očí, vizuálne a hmatové vnímanie, prvé počítanie a prvé pochopenie rozdielností materiálov.
Pre všetky prvky nástenného úľa platí: Obsah: 1 nástenný prvok, 1 pokyny, 4 skrutky, 1 imbusový kľúč Rozmer
1 prvku: 57,7 cm x 50 cm I Vek: +3 roky

117

Človek A SVET PRÁCE
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti.
Materiály a ich vlastnosti
2. Človek a príroda - Neživá príroda. Vnímanie
prírody. Rastliny. Živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj
elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov

Nástenný prvok Úľ - Plást medu

Nástenný prvok Úľ - Hmyz na
lúke

Hra napodobňujúca chvostový tanec včely s otočnými
prvkami.
Podporuje: koordináciu rúk a očí, vizuálne
a hmatové vnímanie, prvé počítanie, prvé pochopenie
rozdielností materiálov.

€ 99,95

1116

Nástenný prvok Úľ - Včela
Tykadlo (a oko) priateľskej včely sa môžu pohybovať. Hrací
drôt s rôznymi prvkami precvičuje koordináciu a vnímanie.
Vo vnútri úľa je tiež čo objaviť.

€ 99,95

118

1118

Pri otáčaní dvoch kolies sa spájajú rôzne lúčne zvieratá
alebo sa dajú vytvoriť vtipné zvieratá podľa vlastnej fantázie.

€ 99,95

1117

Nástenný prvok Úľ - Ozubené
koleso
Otáčaním ozubeného kolesa vzniknú zvláštne vizuálne
efekty v závislosti od rýchlosti. Okrem toho je možné včeliu
figúrku posunúť pozdĺž koľajníc až po ozubené kolesá.

€ 99,95

1119

Nástenný prvok Úľ - Príroda

Nástenný prvok Úľ - Peľ

Otáčaním kolies sa v priezoroch objavujú tri vzdelávacie
príbehy o včelách a mede. Funkcia samočinného
ovládania určuje správne otočenie.

Pomocou otočného gombíka lietajú guľôčky peľu a včely
cez úľ. Cieľom je priniesť tri farebné včely do správneho
plástu.

€ 99,95

1120

€ 99,95

1121

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Nástenný prvok húsenica
Päť jednotlivých prvkov predstavuje výnimočnú výzdobu steny a ponúka deťom rôzne možnosti hry. Jasné vzory s vysoko stimulačnou
povahou poukazujú na rôzne možnosti hry. Hra obzvlášť podporuje motorickú aktivitu, kreativitu, vývoj jazyka, komunikáciu,
pozorovanie, tímového ducha, počítanie a rozpoznávanie farieb. Celková dĺžka nástennej hračky je cca 195 cm. Skladá sa z 5
rôznych prvkov.
Pre každý prvok platí: Obsah: 1 nástenná hračka Rozmer 1 prvku: 45 cm x 48 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti. Materiály a ich vlastnosti
2. Človek a spoločnosť - Prosociálne správanie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

Nástenný prvok Húsenica Hlava

Nástenný prvok Húsenica Okolo labyrintom

Rôzne prvky sa kĺžu po vodiacich drôtoch a trénujú
koordináciu rúk a očí a jemné motorické zručnosti. Vo vnútri
úľa je tiež čo objaviť.

Guľôčky môžu byť prepravované cez labyrint v tvare kolesa
pomocou dvoch magnetických paličiek.

€ 99,95

1123

€ 99,95

1124
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Človek A SVET PRÁCE
Nástenný prvok Húsenica Rovnováha

Nástenný prvok Húsenica Kolotoč

Počítanie a dôkladné pozorovanie pomôžu vyrovnať váhy
s guľôčkami vo vnútri.

Po otočení oranžového kolesa sa všetky ostatné kolesá
otáčajú tiež. V závislosti od rýchlosti sa objavujú špeciálne
efekty.

€ 99,95

€ 99,95

1125

1126

Nástenný prvok Húsenica - Hodiny
Hodiny, ktoré ponúkajú hravý spôsob poznávania času. Malé kolesá zobrazujú
štyri rôzne ročné obdobia a štyri rôzne časti dňa.

€ 99,95

1127

Kolíková skladačka Svet
Skladačka popisuje množstvo území. Táto kolíková skladačka je vzdelávacia pomôcka na hranie, ktorá pomôže deťom pri chápaní
sveta, v ktorom žijú. Úchytky skladačky - kolíky, umožňujú ľahkú manipuláciu dielmi aj pre veľmi malé dieťa alebo pre deti, ktoré
potrebujú pomoc s koordináciou a ovládaním jemnej motoriky.
Obsah: 1 základňa, 8 vkladacích dielov I Rozmer: 40x30 cm
Vek: od 18 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

€ 26,90
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ČLOVEK a SVET PRÁCE
Puzzle sada
„Povolania viacerých kultúr“
Preskúmajte s deťmi pojmy multikulturalizmu a rovnosti pohlaví pomocou týchto 4
kvalitných drevených skladačiek. Obsahuje policajného dôstojníka, hasiča, lekára
a záchranára. Tieto skladačky majú realistické plnofarebné obrázky.
Obsah: box na uloženie, 4 skladačky x 12 dielikov Rozmer: 30x20 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Remeslá a profesie
2. Človek a spoločnosť - Prosociálne správanie
3. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie

€ 67,60

3047

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od
druhých.
3.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov
a na danú tému.

Súprava mäkkých kociek 106 ks
Súprava mäkkých stavebných kociek rôznych farieb a rôznych tvarov a foriem. Materiál je fúkaný, ľahký a umývateľný. Súprava
pomáha stimulovať fantáziu dieťaťa.
Obsah: 106 ks kociek I Rozmer: od 4 cm (koleso) do 13 cm (vozidlo)
Vek: od 10 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie.
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie.

€ 75,60

3051

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.1 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov
podľa predlohy, podľa pokynov a na danú tému.
2.2 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
2.3 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet
podľa týchto pokynov.

Logické listy - mäkké kocky
Slúži na použitie s mäkkými kockami. Deti rozvíjajú pri stavaní svoju fantáziu a naučia
sa postupovať podľa pokynov na kartičkách.
Obsah: 12 listov

€ 9,40

3052

Logické hárky mladý architekt
12 plastových kariet na použitie s položkou č. 3034.
Obsah: 12 vzorových hárkov I Rozmer: 30x21 cm

€ 9,90

3035
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Kufrík Mladý architekt
Kufrík obsahuje dvadsaťšesť mäkkých a stlačiteľných stavebných blokov. Na jednotlivých
blokoch sa nachádzajú odlišné, ručne vyrezávané zvieratá pre každé písmeno. Bloky sú
stohovateľné a stlačiteľné. Plávajú a dajú sa tiež žuť. Okrem toho, že sú esteticky pekné,
naučia aj abecedu. Bloky sú vyrovené zo 100 % recyklovaného polypropylénu (PP).
Plastové vrecúško je na pocit podobné látke.
Obsah: 1 plastový obal, 26 blokov | Rozmer: 39x27x6 cm | Vek: od 6 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
3. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu
textu - slovná zásoba

€ 39,10

3034

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
1.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
1.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.4 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.1 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
2.2 V skupine útvarov identifi kuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
3.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
4.1 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím
synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.

Prevliekanie 8 ks
Zábavné hrubé plastové obrysy z rôznych predmetov používané na šitie. Môžu byť tiež
použité ako šablóny na kreslenie a vyfarbenie.
Obsah: 10 pletených šnúrok, 8 dielov, 10 šnúr | Rozmer: Výška: 17 cm
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti
1. UK - VV

€ 8,70

4102

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.2 Kreslí postavu.

Stavebnica Design & Drill - Zábavné centrum
Táto praktická sada spája kreativitu a konštrukčné schopnosti, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku. Balenie obsahuje 10 obojstranných
kartičiek s konštrukčnými vzormi, plastové skrutky, nastaviteľnú elektronickú vŕtačku pre deti, skrutkovač, tri vrtáky a kombinačný
kľúč. Vŕtačka vyžaduje 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie, Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
3. UK - VV

€ 43,70
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7056

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotový daný predmet
1.2 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.3 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.4 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
2.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
2.2 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa
pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Stavebnica Design & Drill Dielnička s nástrojmi
Táto praktická sada spája kreativitu a konštrukčné schopnosti. Malí šikovníci sa s touto
farebnou hracou zostavou môžu zabaviť kdekoľvek. Balenie obsahuje masívnu pracovnú
dosku, 120 plastových skrutiek, 19 konštrukčných návrhov, hračkársky skrutkovač a vŕtačku.
Obsah sady je možné vložiť do plastového kufríka pre jednoduché uskladnenie a prepravu.
Rozmer kufríka: 38 cm (štvorcový). Skrutkovač a vŕtačka vyžadujú 3 AA batérie (každý
zvlášť), ktoré nie sú súčasťou balenia.
Vek: +3 roky

€ 74,30

7057

Stavebnica Design & Drill - Sada Socket
Táto kreatívna stavebnica pomáha rozvíjať rozpoznávanie farieb a jednoduché počítanie.
Prostredníctvom konštrukčných aktivít podporuje kreativitu. Sada obsahuje detský plastový
kľúč, masívne plastové hracie dosky (robot, auto, ponorka a raketa) a 30 farebných
plastových skrutiek. Kľúčom je možné otáčať dopredu a späť, pričom vydáva realistické
zvuky.
Vek: +4 roky

€ 27,00

7058

Stavebnica Design & Drill Sada BrightWorks
Táto farebná sada kombinuje kreativitu a konštrukčné zručnosti. Pomocou skutočne
fungujúcej vŕtačky deti vytvárajú úžasné motívy kombinujúc svetlá a zvuky. Sada obsahuje
masívnu svetelnú hraciu dosku (22 cm x 23 cm), 80 plastových skrutiek v piatich farbách
(červená, žltá, zelená, modrá a oranžová) aj v čiernej farbe, viacjazyčný návod a obal,
a detskú vŕtačku. Vŕtačka vyžaduje 3 AAA batérie a doska vyžaduje 3 AAA batérie (nie sú
súčasťou balenia).
Vek: +3 roky

€ 43,20

7059

Stavebnica Design & Drill Sada SparkleWorks
Vychutnaj si skvelú svetelnú show s hracou doskou SparkleWorks™! Budúci návrhári môžu
postupovať podľa jedného z 12 vzorov alebo si vytvoriť svoju vlastnú kreáciu, ktorá v tme
svieti. Svetlá je možné aktivovať hlasom alebo hudbou! Sada obsahuje svietiacu hraciu
dosku s režimom zvukovej aktivácie, priesvitnú vŕtačku s LED svetlom, vrták, 60 veselých
skrutiek a konštrukčný návod. Čakajú Vás hodiny svetelnej zábavy! Ideálne pre učenie v
štýle STEM. Potrebné sú 3 AAA batérie pre vŕtačku a 3 AAA batérie pre hraciu dosku (nie
sú súčasťou balenia).
Rozmery dosky: 23 cm x 23 cm | Vek: +3 roky

€ 43,20

7060
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Človek A SVET PRÁCE
Design & Drill - Robot
Táto farebná sada kombinuje kreativitu a konštrukčné schopnosti. Deti si vytvárajú svojho
vlastného robota-hračku. Malí šikovníci upevňujú farebné plastové skrutky na masívne telo
robota za pomoci špeciálneho skrutkovača. Robota je možné ďalej upravovať použitím
dekoratívnych nálepiek! Hotový robot hýbe rukami, hlavou aj vrchnou časťou tela a je
tak ideálny pre hry rozvíjajúce detskú predstavivosť. Sadu je možné opätovne používať.
Jednoducho uvoľnite skrutky a môžete začať odznova! Sada obsahuje model robota, 15
farebných hracích skrutiek, detský skrutkovač a hárok s nálepkami.
Rozmer: výška robota je 20 cm | Vek: +3 roky

€ 16,20

7061

Stavebnica Design & Drill - Helikoptéra
Malí konštruktéri si poskladajú svoju vlastnú helikoptéru! Najprv do seba zacvaknú štyri
časti konštrukcie, potom použijú motorizovanú vŕtačku na upevnenie 15 priesvitných
skrutiek. Svoj výtvor si môžu ozdobiť farebnými dekoratívnymi nálepkami. Teraz stačí už
len roztočiť rotory a vyraziť za zábavou! Súčasťou balenia je ilustrovaný konštrukčný návod.
Vŕtačka vyžaduje 3 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +3 roky

€ 25,70

7062

Stavebnica Design & Drill - Pretekárske auto
Malí mechanici najprv do seba zacvaknú sedem častí konštrukcie, potom použijú
motorizovanú mini vŕtačku na upevnenie 15 priesvitných skrutiek a úžasné pretekárske
auto je hotové! Svoj výtvor si potom môžu ozdobiť farebnými dekoratívnymi nálepkami a hor
sa na cesty! Súčasťou balenia je ilustrovaný konštrukčný návod. Vŕtačka vyžaduje 3 AAA
batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +3 roky

€ 25,70

7063

Stavebnica Design & Drill - Monster Truck
Šikovné rúčky najprv do seba zacvaknú šesť častí konštrukcie, potom použijú motorizovanú
vŕtačku na upevnenie 15 priesvitných skrutiek a nakoniec si svoj výtvor ozdobia dekoratívnymi
nálepkami. Hurá! Monster Truck je hotový a môže na plný plyn vyraziť za nekonečnou
zábavou a dobrodružstvom! Súčasťou balenia je ilustrovaný konštrukčný návod. Vŕtačka
vyžaduje 3 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +3 roky

€ 25,70
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7064

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Hovoriaci mikroskop GeoSafari
Mladí objavitelia budú milovať blízky kontakt s chrobákmi a rastlinami, pomocou tohto
farebného, skutočne fungujúceho a hovoriaceho mikroskopu! Postavený špeciálne
pre malé ruky a s mäkkým dielom pre oči, ktorý je priateľský pre deti; tento mikroskop
je ideálny pre skúmanie v ranom veku. Mikroskop ponúka 5 násobné zväčšenie
a obsahuje 12 vopred pripravených sklíčok. Hovoriaci mikroskop rozpráva fakty
s skúša vedomosti detí ohľadom vzorky, ktorú si prezerajú. Zaostrenie ponúka aj
svetlo pre jednoduché prehliadanie. Vyžaduje 3 C batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce -Užívateľské zručnosti
2. Človek a príroda - Rastliny. Živočíchy.

€ 48,10

7090

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
2.2 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

Detektor kovov
Za pomoci tohto skutočne fungujúceho vedeckého nástroja objavujte okolitý svet!
Ideálne pre hľadanie kovov v pieskovisku, na pláži či v záhrade. Pri nájdení kovu
detektor deti upozorní zapípaním a zasvietením. Rukoväť detektora je nastaviteľná ,
ľahko uchopiteľná, vyrobená z odolného plastu. Ako stvorená pre malé rúčky.
Rozmery detektora: 30,5x10 cm Potrebujete 2 AAA batérie (nie sú súčasťou
balenia). | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce -materiály a ich vlastnosti

€ 20,30

7091

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň,drevo, uhlie, slama,
šúpolie, perie, vlna a pod.).

Vedecké oblečenie
Vďaka tejto prezliekacej sade budú Vaše deti vyzerať ako skutoční vedci! Ideálne
pre hry podporujúce predstavivosť, kreatívne myslenie a nadšenie pre vedu. Sada
oblečenia zahŕňa nastaviteľné laboratórne okuliare a plášť vyrobený zo zmesi
polyesteru a bavlny. Okuliare a plášť sedia väčšine detí od 3-6 rokov.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, užívateľské zručnosti, remeslá
a profesie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.3 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt, vedec).

€ 21,60

7093
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Človek A SVET PRÁCE
Logická hra - Tvorba bludisiek
Vytvorte bludisko pomocou pestrých, zakrivených kusov plastu, podľa jedného z mnohých
vzorov na priložených kartách určených pre aktivity. Vytvorte výzvu pre kritické myslenie
detí i dospelých tým, že prejdete plastovou guľôčkou cez vratké bludisko plné prekážok.
Deti budú musieť využiť svoje technické zručnosti, aby zistili, ako nakloniť dosku a viesť
guľôčku okolo bludiska a do bránky. Nekonečné kombinácie dizajnu sú k dispozícii na
kartách určených pre aktivity.
Obsah: plastová doska pre bludisko, 17 plastových dielov bludiska, štyri guľôčky
a 10 obojstranných kariet na aktivity | Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie, logika

€ 30,30

7096

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
1.2 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
1.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.4 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.1 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
2.2 V skupine útvarov identifi kuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
3.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
4.1 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím
synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.

Ozubené kolesá - Opice
Podporte detskú predstavivosť, pri namiešaní, spárovaní a vytvorení dobrodružstva v štýle džungle. Navrhnuté tak, aby podporilo
tvorivosť a rozvíjalo jemnú motoriku. Deti budú vyberať zo 136 plastových dielov vrátane farebných ozubených kolies, opíc, stromov
a viniča. Zručnosti potrebné na riešenie problémov sú takto posilnené tiež.
Obsah: plastová doska pre bludisko, 17 plastových dielov bludiska, štyri guľôčky a 10 obojstranných kariet na aktivity
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce -Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie
2.Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a príroda - Vnímanie prírody

€ 56,40

7111

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe
jednoduchých nástrojov.
1.2 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
1.3 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
2.1 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.
2.2 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov
a na danú tému.
3.1 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.

Ozubené kolesá - Štartovacia sada
Rozhýbte predstavivosť s touto veľmi hodnotnou stavebnicou! Mladí technici budú milovať
vytváranie nekonečných konštrukcií s týmto súborom 28 plastových ozubených kolies, 14
robustných štvorcových pilierov, 13 šesť smerových náprav, štyroch do seba zapadajúcich
podložiek a rukoväte. Zahŕňa manuál pre aktivity. Rozvíja kritické myslenie a zručnosti
potrebné na riešenie problémov. Set je dodávaný v praktickom boxe na skladovanie.
Kompatibilný so všetkými ostatnými sadami Ozubené kolesá!
Vek: +3 roky

€ 24,80
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7112

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Ozubené kolesá - Sada pre začiatočníkov
Táto 100-kusová hodnotná sada ponúka zábavu pri pestrofarebných stavbách! Sada
obsahuje škatuľu pretekajúcu množstvom ozubených kolies, kľučiek, konektorov,
prepojovacích základových dosiek na tému roboty a obsahuje aj manuál aktivít.
Vek: +3 roky

€ 31,10

7113

Ozubené kolesá - Super sada
Dokonca aj malé deti budú intuitívne využívať zručnosti potrebné na riešenie problémov
a technické zručnosti k vytváraniu pohyblivých majstrovských kúskov, ktoré sa budú otáčať
a hýriť farbami! 150-kusová sada zahŕňa obrovskú úložnú vaňu a manuál pre aktivity.
Vek: +3 roky

€ 55,40

7114

Stavebnica Gears Motorizovaná sada Dizzy Fun Land
Stavebnica Dizzy Fun Land predstavuje svet nekonečnej zábavy. Táto 130-kusová
motorizovaná stavebnica obsahuje farebné ozubené kolesá, cvakajúce zuby, pružiny, fúzy,
oči svietiace v tme a blikajúce svetlá pre nekonečné tvorivé kombinácie! Potrebné sú 3
AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +4 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova

€ 63,30

7115

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe
jednoduchých nástrojov.
1.2 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.3 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
1.4 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.5 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.6 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na
danú tému.
3.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
3.2 Pozná význam vybraných dopravných značiek.

Stavebnica Gears - Sada Wacky Wigglers
Podporte kreativitu, motorické zručnosti, spoluprácu a mechanické uvažovanie
dieťaťa s týmto vzrušujúcim a zábavným pojašeným 128-kusovým vrtidlom!
Deti môžu pracovať spolu a postaviť zábavný park snov s motorom, kolotočom,
obrovským kolesom, autíčkami, horskou dráhou, akčnými figúrkami a mnohým
iným! Motor vyžaduje 2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
Vek: +4 roky

€ 63,30

7116
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Človek A SVET PRÁCE
Stavebnica Gears - Zábavné svetlá
Podnecuje detskú predstavivosť. Deti kombinujú, upravujú a skladajú
rôzne svietiace konštrukcie. Podporuje kreativitu a rozvoj jemnej motoriky.
Deti si môžu vybrať zo 121 plastových dielikov zahŕňajúcich farebné
ozubené kolesá, blikajúce svetlá, nálepky svietiace v tme a pružiny. Taktiež
upevňuje zručnosti potrebné pre riešenie problémov. Skvelý doplnok
ostatných stavebníc Gears! Gears! Gears! Potrebné sú 3 AAA batérie (nie
sú súčasťou balenia).
Vek: +4 roky

€ 72,90

7117

Ozubené kolesá - Kvetinová záhrada
Nech detská predstavivosť rozkvitne pri namiešaní, spárovaní a vytvorení krásnej, otočnej kvetinovej záhrady. Navrhnuté tak, aby
podporovalo tvorivosť a rozvíjalo jemnú motoriku. Deti budú vyberať zo 117 plastových dielov vrátane farebných ozubených kolies,
kvetov, motýľov, včiel, lienok, zakrútených stoniek a ďalších častí. Zručnosti potrebné na riešenie problémov sú takto posilnené tiež.
Vek: +4 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti,
technológie výroby
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a príroda - rastliny, živočíchy

€ 47,30

7118

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe
jednoduchých nástrojov.
1.2 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.3 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
1.4 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.5 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
1.6 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.7 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
2.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na
danú tému.

Ozubené kolesá - Obchod s cukrovinkami
Podporte detskú predstavivosť, pri namiešaní, spárovaní a vytvorení dobrodružstva s témou
sladkostí. Navrhnuté tak, aby podporovalo tvorivosť a rozvíjalo jemnú motoriku. Deti budú
vyberať z 82 plastových dielov vrátane farebných ozubených kolies, koláčikov, zmrzlinových
kornútikov a lízaniek. Zručnosti potrebné na riešenie problémov sú takto posilnené tiež.
Vek: +4 roky

€ 45,40

7119

Ozubené kolesá - Ihrisko pre domácich
miláčikov
Podporte detskú predstavivosť, pri namiešaní, spárovaní a vytvorení dobrodružstva
s témou domácich miláčikov. Navrhnuté tak, aby podporovalo tvorivosť a rozvíjalo jemnú
motoriku. Deti budú vyberať z 83 plastových dielov vrátane farebných ozubených kolies,
ruských kolies, lietadiel, krútiacich sa šálok a rozkošných postavičiek domácich maznáčikov
Zručnosti potrebné na riešenie problémov sú takto posilnené tiež.
Vek: +4 roky

€ 45,40
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ČLOVEK a SVET PRÁCE
Ozubené kolesá - Stavebnica vesmírni
bádatelia
Tento 77-dielny set ponúka nekonečne pestrú zábavu pri stavaní a je ideálny pre podporu
STEM učenia. Predstavivosť a schopnosť kritického myslenia deťom pomôžu vytvárať
nekonečné návrhy, pričom deti začínajú chápať koncept príčiny a následku. Sada obsahuje
škatuľu pretekajúcu množstvom ozubených kolies, kľučiek, konektorov, prepojovacích
základových dosiek na tému roboty a obsahuje aj viacjazyčný manuál aktivít.
Vek: +4 roky

€ 47,30

7121

Ozubené kolesá - Konštrukčná sada Továreň na roboty
Naša ponuka Ozubené kolesá! urobila krok smerom k modernosti s touto sadou na stavanie
zameranou na roboty! Tento 79-dielny set ponúka nekonečné pestrú zábavu pri stavaní
a je ideálny pre podporu STEM učenia. Predstavivosť a schopnosť kritického myslenia
deťom pomôžu vytvárať nekonečné návrhy, pričom deti začínajú chápať koncept príčiny
a následku. Sada obsahuje krabicu pretekajúcu množstvom ozubených kolies, kľučiek,
konektorov, prepojovacích základových doskiek na tému roboty a obsahuje aj viacjazyčný
manuál aktivít.
Vek: +4 roky

€ 47,30

7122

Zvukové puzzle - Stavebné nástroje
Táto drevená skladačka s kolíkmi obsahuje detailné obrázky obľúbených, hlučných
stavebných nástrojov a vydá zvuk každého nástroja, keď správne umiestnite jednotlivé diely
skladačky do radu! Pod každým z ôsmich vyrezávaných dielov sa nachádza plne farebný
obrázok, zodpovedajúci jednotlivým nástrojom. Plastové kolíky s jednoduchým uchytením
umožňujú jednoduchú manipuláciu malými rúčkami. Interaktívna, robustná drevená
skladačka pomáha deťom rozvíjať jemnú motoriku a schopnosti spracovania podnetov
sluchom.
Obsah: 1 drevená doska, 8 vkladacích dielov | Rozmer: 30x21,7x2,8 cm
Vek: +2 rokov

€ 14,99

9032

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. Človek a svet práce - remeslá a profesie
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Pozná niektoré tradičné remeslá
4.1 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).

Zvukové puzzle - Požiarnické auto
Je vzrušujúce umiestniť všetkých deväť kusov skladačky správne na paneli a počuť
6-valcový radový motor, ako sa ponáhľa opreteky na záchranu!
Obsah: 1 drevená doska, 9 vkladacích dielov | Rozmer: 29,2x21,6x2,8 cm
Vek: +3 roky

€ 14,99

9033
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Človek A SVET PRÁCE
Skladačka so zvukmi - Kolesá autobusu
Zdvihnite šesť dielov školského autobusu a odhaľte rôzne obrázky umiestnené na druhej
strane, ktoré ukazujú, čo sa deje a aby ste počuli jednotlivé verše klasickej
detskej piesne. (Pozn.: pieseň v angl. jazyku)
Obsah: 1 drevená doska, 6 vkladacích dielov | Rozmer: 30x22x1,65 cm
Vek: +2 roky

€ 14,99

9030

Skladačka so zvukmi - Okolo domu
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje
v každej izbe tohto rušného domu! Táto jedinečná zvuková skladačka umožňuje deťom
objaviť budík, zobúdzajúci dieťa v spálni, motor auta, ktorý ožíva v garáži, raňajky prskajúce
na sporáku v kuchyni, a mnoho ďalšieho. Ak položíte diel na miesto, zvuk okamžite prestane
a môžete sa presunúť do ďalšej izby!
Obsah: 1 drevená doska, 7 vkladacích dielov | Rozmer: 30x21x2,8 cm
Vek: +2 roky

€ 14,99

9035

Skladačka so zvukmi Na požiarnej stanici
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje
vnútri požiarnej zbrojnice a všade naokolo! Táto jedinečná zvuková skladačka umožňuje
deťom objaviť požiarny poplach prebúdzajúci spiaceho hasiča, oheň praskajúci v byte,
mačku, ktorá bola zachránená zo stromu, a oveľa viac. Ak položíte diel na miesto, zvuk
okamžite prestane a môžete sa presunúť na miesto ďalšej scény!
Obsah: 1 drevená doska, 8 vkladacích dielikov | Rozmer: 30x21x1,65 cm
Vek: +2 roky

€ 14,99

9036

Skladačka so zvukmi - Na farme
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje na celej tejto rušnej farme! Táto
jedinečná skladačka so zvukmi umožňuje deťom zažiť, ako sa doja kravy v stajni, rozbieha traktor, zrno prúdi zo sila do kamiónu
a ešte oveľa viac. Keď položíte diel na pôvodné miesto, okamžite tým ukončíte zvuk a môžete sa presunúť na ďalšie časti farmy!
Interaktívna, masívna drevená skladačka pomáha rozvíjať jemnú motoriku a schopnosti spracovania podnetov sluchom.
Obsah: 1 drevená doska, 8 vkladacích dielov | Rozmer: 30x21,7x2,8 cm
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. Človek a svet práce - remeslá a profesie
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba
5. Človek a príroda - živočíchy

€ 14,99
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1. Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Pozná niektoré tradičné remeslá.
4.1 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).
5.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
5.2 Opíše spôsob starostlivosti o niektoré živočíchy.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Koberce na hranie
Zažite úžasné dobrodružstvá s každým z našich kobercov. Choďte po vnútornej dráhe a zažijete dobrodružstvo v rýchlom tempe
s kobercom zobrazujúcim pretekársku dráhu. Užite si cesty mesta s kobercom zobrazujúcim peknú farmu obklopenú kruhovým
systémom ciest, ktorý spája školu, parkovisko, obchod s potravinami, breh jazera a ďalšie. Zoznámte deti s prostredím mestkej
záchranky vďaka kobercu zobrazujúcemu nemocnicu, požiarnu stanicu, policajnú stanicu a ďalšie. Dajte sa do práce a zoznámte
deti s prostredím rušného staveniska, zažite vlakové dobrodružstvo na železnici prípadne navštívte nadherný svet koní na ranči
alebo prostredie vidieka vďaka kobercu zobrazujúcemu farmu. Koberce sú vyrobené z odolného materiálu a vyzerajú skvele aj
po nekonečnom množstve hier. Koberce majú protišmykovú spodnú stranu a prichádzajú aj s príslušenstvom v podobe hračiek.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. Človek a svet práce - remeslá a profesie
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba
5. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
6. Človek a príroda - živočíchy
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Pozná niektoré tradičné remeslá.
4.1 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).
5.1 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
5.2 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
5.3 Pozná význam vybraných dopravných značiek.
6.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
6.2 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Koberec - Okolo pretekárskej dráhy
Obsah: 1 koberec, 4 drevené pretekárske autá
Rozmer: 99x91,5 cm | Vek: +3 roky

€ 36,99

9038

Koberec Na mestskej záchranke

Koberec Po cestách v meste

Obsah: 1 koberec, 4 záchranné vozidlá

Obsah: 1 koberec, 4 autíčka

€ 36,99

9039

€ 36,99

9040
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Človek A SVET PRÁCE
Koberec Stavebný nákladiak

Koberec Okolo železnice

Obsah: 1 koberec, 3 drevené stavebné stroje

Obsah: 1 koberec, 3 drevené spojiteľné vagóny

€ 36,99
€ 36,99

9041

Koberec Na ranči s koňmi
Obsah: 1 koberec, 4 plastové kone

€ 36,99

9131

Koberec - Okolo farmy
Obsah: 1 koberec, 1 prasa, 1 kôň, traktor a príves

€ 36,99

9225

9044

Drevená sada na prípravu sendvičov
Priprav si sendvič tak, ako ho máš rád! 16 drevených dielikov, ktoré pri prerezaní priloženým
dreveným nožom vydávajú identické „chrumkavé“ zvuky. Balenie obsahuje aj drevenú
ukladaciu priehradku, ktorá pomôže dieťaťu udržiavať poriadok.
Obsah: 1 drevená priehradka, 16 kusov drevených ingrediencií
Rozmer: 33x24,1x5,1 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

€ 21,99
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9005

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Kuchyňa šéfkuchára - Ružová
V tejto krásne navrhnutej, modernej kuchyni na hranie môžu začínajúci mladí kuchári zdokonaľovať svoje umenie! Táto praktická
kuchyňa šéfkuchára s jednoduchou montážou zahŕňa chladničku s mrazničkou so skutočne funkčným prístrojom na výrobu ľadu,
ktorý vydáva dve „kocky ľadu“, rúru a sporák s otočnými gombíkmi, mikrovlnku s otáčajúcim sa tanierom, drez s pohyblivou batériou
a pákou, nákupný zoznam, pohyblivé háčiky, priestranné police a úložný priestor. Podrobný, ilustrovaný návod vám pomôže
kuchynku jednoducho poskladať. V zloženom stave je približne 1 meter dlhá a takmer 1 meter vysoká. Masívna konštrukcia
z kvalitného dreva zaručí roky kreatívneho a hravého varenia. Príslušenstvo nie je súčasťou balenia.
Rozmer: zložený stav 1x1 meter | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnoti, užívateľské zručnosti,
technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti

€ 199,99

9118

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
1.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.
1.4 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant),
používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.)

Kuchyňa šéfkuchára - Tmavosivá

€ 199,99

9195

Drevená kuchynka s kútikom pre kuchára
Odnímateľný drez, varná doska s 3-mi horákmi a rúra s prepínajúcimi sa gombíkmi,
chladnička, skladovacie police, „doska“ na krájanie a ozajstný, funkčný časovač. Všetko,
čo mladý kuchár potrebuje, tvorí zariadenie tejto kompaktnej a efektívnej kuchyne.
Stabilná drevená konštrukcia, ktorá uspokojí všetky chute v rámci predstierania hry!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 149,99

9220

Sada kuchynského riadu
Obsah: 22 dielov (hrniec, pokrievka, panvica, plech, špachtličky, servírovacia
lyžica, 2 x tanier, 2 x šálka, 2 x vidlička, 2 x nôž, 2 x lyžica, časovač, solnička,
korenička, olivový olej, utierka, chňapka) | Vek: 3 – 6 rokov

€ 29,99

9104
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Sada dreveného príslušenstva do kuchyne
Obsah: 8 dielov (panvica, hrniec, panvica na omáčku + pokrievky, lyžica,
dierovaná špachtľa, chňapka)

€ 26,99

9157

Set panvíc a hrncov z nehrdzavejúcej ocele
Obsah: cedník, panvica, 2 x hrniec, pokrievka, 2 x drevená vareška, 1 stojan
Vek: 3 – 8 rokov

€ 26,99

9231

Sada riadov - Umy a usuš
Materiál: plast
Obsah: 4 x tanier, 4 x šálka, 4 x vidlička, 4 x lyžica, 4 x nôž, nádoba na mydlo,
špongia, kovový odkvapkávač na riad

€ 19,99

9102

Sada riadu na pečenie
Obsah: 20 dielov (formy na pečenie, plech, forma na muffiny, odmerky, miska,
valček, vykrajovátka, chňapka, habarka, metlička, lopatka na naberanie)

€ 29,99

9192

Sada príslušenstva na varenie
Materiál: nehrdzavejúca oceľ
Obsah: 7 dielov (metlička, naberačka, lyžica s dierkami, naberačka na špagety,
drevená vareška, lopatka, kovový držiak)

€ 12,99
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ČLOVEK a SVET PRÁCE
Nákupný vozík
Vezmite si nákupný zoznam a vášho medvedíka a pripravte sa nakupovať! Náš odolný
kovový nákupný vozík vyzerá rovnako ako tie, ktoré sú v reálnych obchodoch! Robustná
kovová konštrukcia zahŕňa otočné predné kolesá a skladacie kreslo tak, aby sa dieťa a jeho
obľúbený spoločník mohli prechádzať medzi regálmi vo veľkom štýle!
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, užívateľské zručnosti
2. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí

€ 79,99

9194

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
2.1 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr.
obchod, polícia, pošta,lekárska ambulancia a iné podľa lokálnychpodmienok).

Nákupný košík
Tento realistický drôtený hračkársky nákupný košík je tak akurát pre predstieranú hru.
Prichádza zásobený s potravinovými boxmi na hranie a hračkárskymi potravinovými
konzervami s odklápacími viečkami - celkovo osem robustných, farebne označených
balíčkov na skladovanie, naloženie a „varenie“. Drôtený kôš je starostlivo navrhnutý tak,
aby sa pohodlne niesol, ľahko skladoval a úžasne dlho vydržal. Robustné rukoväte sa
dajú sklopiť pre jednoduché skladanie a stohovanie, potom zdvihnúť na nosenie v celom
„obchode“.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 22,99

9218

Hračkárska sada - Konzervované jedlo
Zásobte predstieranú kuchyňu s touto zbierkou lepenkových hračkárskych potravinárskych plechoviek s viečkom a budete mať
všetky ingrediencie pre pestré a nápadité hry. Otvárajte a zatvárajte ich, naplňte a poukladajte, roztrieďte a popárujte.
Obsah: 10 druhov konzerv (tuniak, paradajková omáčka, hrášok, kukurica, ananás, broskyne, višne, zelené fazuľky,
šampiňóny, polievka) | Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby
2. Človek a príroda - Rastliny
3. Matematika a práca s informáciami - Logika

€ 9,99

9075

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade. 1.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých
vybraných bežne používaných výrobkov.
2.1 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.
2.2 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie
pre správnu životosprávu.
3.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).
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Drevené jedlo do chladničky
Rozbaľte tieto chladené drevené potraviny do svojej hračkárskej chladničky a mrazničky
pre chutné hry s jedlom. Ideálne pre predstieranie hry v kuchyni, alebo ako nové dieliky,
ktorými možno manipulovať, použiteľné pre počítanie, triedenie a ďalšie aktivity.
Obsah: pomarančový džús, vafle, mlieko, zmrzlina, syr, jogurt, mrazená zelenina,
maslo

€ 21,99

9126

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie, užívateľské zručnosti
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti
3. Matematika a práca s informáciami - Logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
1.4 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pristolovaní.)
3.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).

Hračkárska sada - nakrájaj a upeč Vianočné koláčiky
Obsah: 12 krájateľných sušienok, 12 ozdobných poliev, chňapka, podložka na
sušienky, nôž, špachtľa, návod na „pečenie“
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti

€ 21,99

9125

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.2 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

Drevená sada - Koláčiky
Obsah: 12 drevených krájateľných sušienok, 12 poliev / zdobiacich prvkov,
drevený nôž, špachtľa, papier na pečenie, chňapka, tuba na uskladnenie
Vek: 3 - 6 rokov

€ 21,99

9138

Drevená hračkárska sada na krájanie sushi
Obsah: 24 dielov (farebné modely krájateľného sushi a japonského jedla, paličky,
sekáčik, box) | Vek: 3 - 6 rokov

€ 21,99
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9148

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Drevená pizza
Vytvorte si svoju vlastnú „osobnú pizzu“ s týmto masívnym dreveným pizza setom. Šesť rozdeliteľných kúskov naservírovaných
na pestrofarebnom podnose s krájačom na pizzu, špachtľou, a viac než 50 surovinami, ktoré sa uchovávajú úhľadne v drevenej
škatuli. Pizza pri krájaní vydáva zvuk akoby ste ju rezali!
Obsah: 54 dielov (prísady, kúsky pizze, krájač na pizzu, špachtľa, tanier)
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti

€ 21,99

9216

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).
1.2 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.4 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

Drevená trojposchodová torta na oslavu
Táto sada jedál na hranie obsahuje veľmi špeciálnu tortu pre veľmi zvláštne príležitosti. So samolepiacimi výčnelkami na každom
kuse sa drevené profily ľahko k sebe prilepia a potom sa dajú odkrojiť, priloženým dreveným nožom. Chutné ozdoby sa môžu
kombinovať tak, aby každá oslava bola jedinečná!
Obsah: 20 dielov (časti torty, narodeninová sviečka, podnos, naberačka)
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti
3. Človek a spoločnosť - Orientácia v čase

€ 21,99

9136

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).
1.2 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.3 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.4 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
3.1 Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho narodenia.

Krájanie dreva - Jedlo
Šikovnosť v krájaní patrí medzi základné zručnosti každého kuchára. Malá pomocníčka alebo nádejný šéfkuchár – zatiaľ bez
čapice – nie je výnimkou. Doprajte dieťom radosť z realistického zážitku krájania potravín s týmto obľúbeným dreveným setom.
Zárukou skvelej zábavy je príjemný chrumkavý zvuk, ktorý vydáva jedlo pri prekrojení.
Obsah: drevené modely potravín na krájanie, doštička, drevený nôž | Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti

€ 21,99

9103

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.2 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
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Človek A SVET PRÁCE
Plstená sada jedla - Sendviče
Otvorte si vlastný obchod so sendvičmi s týmto 33 dielov obsahujúcim bufetom, s potravinami
z mäkučkej plsti! Použite biely alebo pšeničný chlieb, alebo vrecko pity, potom navrstvite
mäso, syry, zeleninu, korenie a ďalšie prílohy.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti
3. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí

€ 19,99

9120

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.2 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
3.1 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr.
obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok).

Plstená sada jedla - Pizza
Spravte si plstenú pizzu s 25 cm priemerom, ktorá poteší všetky chuťové poháriky,
s pomocou 42-dielnej sady na prípravu pizze. Malý kuchár si môže vybrať z množstva
farebných poliev a príloh, a dokonca si prispôsobiť každý rez. Zasuňte pizzu do škatule...
je čas ju dodať!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,99

9134

Panel so zámkami a závorami
Odomkni zámok, odisti závoru alebo nájdi správnu číselnú kombináciu na sejfe! Deti budú mať radosť z objavovania toho, čo sa
skrýva za zamknutými dverami. Masívna drevená doska je nápaditou vzdelávacou hračkou a zároveň skvelým spôsobom ako
rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka. A to ešte zďaleka nie je všetko - zároveň poznávajú farby, čisla, zvieratá a oveľa
viac!
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy, logika
3. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
4. Človek a príroda - Živočíchy
5. Človek a príroda - Prírodné javy

€ 19,99
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9065

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či záhrade.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
2.3 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
4.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
5.1 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie,
topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

ČLOVEK a SVET PRÁCE
Dom so zvončekom pri dverách
Cililink! Zábava je pri vchode do tohto „zvučne a zručne“ postaveného dreveného
domčeka so zvončekom pri dverách. Štyri rôzne zvuky elektronického zvončeka, štyri
jedinečné zámky so zodpovedajúcimi kľúčmi, a štyri hračkárske postavičky umožňujúce
rôzne polohy sú zahrnuté v tejto pôvabnej chalúpke! Kľúče sú pripojené k domu, takže
sa nestratia, a robustná rukoväť umožňuje tejto vzrušujúcej domácej oslave ísť tam,
kam idú deti!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 22,40

9111

Drevený panel so zámkami
Odomknite zámok alebo retiazku, otvárajte očíslované dvere a počítajte zábavnou formou,
keď sa na tejto drevenej hernej doske a vzdelávacej hračke objaví obrázok pod nimi! Panel
obsahuje rôzne druhy zámkov a zatváraní. Hračka pomáha rozvíjať jemné motorické
zručnosti pri učení sa farieb, čísel, zvierat a ďalších!
Vek: 3 – 6 rokov

€ 26,99

9045

Prevliekanie korálikov pre začiatočníkov
Tridsať drevených korálikov v šiestich žiarivých farbách a päť rôznych tvarov v kombinácii s dvoma extra dlhými šnúrkami
pre množstvo aktivít. Navliekanie ľahko uchopiteľných korálikov podporuje koordináciu očí a rúk, rozvoj jemnej motoriky
a schopnosti kognitívneho a vizuálneho vnímania.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
2. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
3. Matematika a práca s informáciami- Čísla a vzťahy, geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
3.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
3.3 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

€ 9,99

9077

Koráliky na navliekanie
Môžete sa spoľahnúť nato, že s touto drevenou sadou korálikov, urobíte odvážne
vyhlásenie! Rozmanitosť týchto dramatických tvarov korálikov, ich výrazné farby a dve extra
dlhé šnúrky, spravia z navliekania korálikov niečo extra špeciálne. Dvadsať sedem ručne
maľovaných korálikov obsahuje 1-ku až 10-ku ako číslice, aj ako spočítateľné bodky, čo
pridáva k tejto navliekacej činnosti zábavu z počítania.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 17,99

9097
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Človek
PRÁCE
UMENIE Aa SVET
KULTúra
Vozík s občerstvením a sladkosťami
Slané alebo sladké? Tento pohyblivý, reverzibilný vozík s občerstvením ponúka výber z hracieho menu! Preklopte markízu na
vrchu vozíka a ponúkajte hotdogy, preklopte markízu znovu a ponúkajte zmrzlinu! Robustný drevený vozík je dodávaný s viac
ako 40 hracími dielmi, takže deti môžu robiť a podávať všetko na obojstrannom, zapisovateľnom menu.
Vek: 3 – 7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti, užívateľské zručnosti, technológie
výroby, remeslá a profesie
2. Zdravie a pohyb - Zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti
3. Človek a spoločnosť - Orientácia v okolí

€ 169,99

9197

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
1.2 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
1.3 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
1.4 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných
výrobkov.
1.5 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
2.1 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
2.2 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata,obed, olovrant), používa
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
3.1 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr.
obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok).

Drevený stánok na predaj malinovky/
potravín
Bez ohľadu na ročné obdobie či počasie je tento drevený stánok s malinovkou alebo
potravinami to pravé pre malých predavačov! Sada zahŕňa prenosné plastové debničky,
ktoré slúžia na predaj alebo skladovanie „tovaru“, odpojiteľné štítky, priestranný pult
a obojstrannú plátennú striešku.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 119,99

9128

Moziblox - Príroda
S 30 kockami v šiestich farbách môžete vytvoriť stovky rôznych vzorov horizontálne, ale aj vertikálne. Bavte sa pri pretváraní šablón alebo
vytvorte úplne nové kombinácie a obrazy. Stačí otočiť kocku a vytvoríte nekonečný počet kombinácií - bez obmedzenia predstavivosti.
Usporiadajte znova a znova vami namiešané vzory! Moziblox - nekonečné miešanie vzorov podľa vášho vlastného návrhu! Hra
podporuje logické myslenie, kognitívne schopnosti a vnímanie, pozorovacie schopnosti, priraďovacie zručnosti, konceptualizáciu,
počítanie, plánovacie a organizačné zručnosti, rozpoznávanie a pomenovanie tvarov a farieb.
Obsah: 1 drevený box na uloženie, 30 drevených kociek (3,5x3,5 cm), 10 kariet s úlohami I Vek: +4 roky

€ 49,95
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1101

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - Konštruovanie
2. Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
3. Matematika a práca s informáciami - Logika
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
2.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
2.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.3 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.4 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
3.1 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

UMENIE A KULTúRA
Maľovanie a vyfarbovanie
U nás nájdete všetko, čo potrebujete na zábavné maľovanie a vymaľovávanie, od farebnej lopty cez štetce a iné príslušenstvo
až po farby a šablóny.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.2 Hravo experimentuje s farbami.
1.3 Ovláda niekoľko techník maľovania.
1.4 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
1.5 Používa rôzne maliarske nástroje.
2.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
2.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby zápästia.

Detské kriedy biele
Obsah: 12 x krieda

Detské kriedy farebné
Obsah: 12 x krieda

Umývateľné farby
na maľovanie prstami
Obsah: 12 x krieda

€ 1,70

€ 1,70

€ 11,60

150001

150002

150004

Plášť
Obsah: 1 plášť chrániaci odev pred fľakmi. Univerzálna veľkosť (3-8 rokov),
bez presakovania, šikovný elastický lem okolo rukávov, aby nič nepretieklo
dovnútra, môže sa použiť znova a znova, bez obsahu PVC.

€ 8,30

Sada na maľovanie prstami
Obsah: 6 x farba, 1 x štetec

€ 11,60

150005

150003

Moderné farby
na maľovanie prstami
Obsah: 4 x nádoba s farbou

€ 11,60

150006

€ 12,10

Súprava 4 eko farieb na maľovanie prstami
Obsah: 4 farby
na maľovanie prstami

€ 11,60

150008

150007

Súprava 6 plagátových farieb
Obsah: 6 x farba
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Súprava 6 trendových
plagátových farieb
Obsah: 6 x farba

€ 12,10

Neónové plagátové farby
Obsah: 4 x neónová
plagátová farba (žltá, ružová, zelená,
oranžová), 1 x modrá farba, 1 x čierna farba

150009

€ 12,10

Súprava 6 farieb na textil
Obsah: 6 x farba

€ 16,20

150011

150010

Súprava 8 pier na textil
Obsah: 8 x pero na textil

€ 10,90

150012

Balenie 6 ks kried na ihrisko
Obsah: 6 x krieda na ihrisko

€ 3,40

150013

Kriedy na ihrisko - mandala
Obsah: 6 farieb kried na ihrisko, šablóny mandaly, návod

€ 11,90

150014

Zábavná kukurica
Spoločnosť SES si myslí, že je dôležité vyrábať ich hračky s ohľadom na udržateľnosť. Robia to tak v prípade všetkých výrobkov
tým, že používajú recyklovanú lepenku a efektívny vývoz. Ale ich EKO výrobky idú ešte o krok ďalej. Pri týchto výrobkoch
používajú viac než 90 % prírodného materiálu a recyklovaný plast. Majú špeciálne ekologické farby na maľovanie prstami, hlinu
a sety Zábavná kukurica. Práve sety tehličiek Zábavná kukurica sú vyrobené zo 100 % biologicky rozložiteľnej kukurice. Tieto
tehličky môžete zlepiť dokopy trochou vody. Vytvorte napr. zábavné zvieratká alebo krásnu princeznú.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Človek a svet práce - Konštruovanie, Uživateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
1.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
1.3 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.4 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotový daný predmet.
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

Zábavná kukurica - mix 800
Obsah: mix kukuričných tehličiek 800 ks, nôž, špongia

€ 16,30
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Zábavná kukurica - Veľká škatuľa 1600
Obsah: mix kukuričných tehličiek 1600 ks,
nôž, špongia

€ 22,90

150016

Zábavná kukurica - Dvievčenská veľká
krabica 1600
Obsah: mix kukuričných tehličiek 1600 kspre dievčatá, nôž, špongia.

€ 22,90

150018

Zábavná kukurica - Dievčenská 800
Obsah: mix kukuričných tehličiek 800 kspre dievčatá, nôž, špongia.

€ 16,30

150017

Zábavná kukurica - Princezná
Obsah: 400 x kukuričné tehličky

€ 13,00

150019

Zábavná kukurica - Motýľ
Obsah: mix kukuričných tehličiek 300 ks,
tlačenie motýľov, nôž, špongia, návod.

€ 11,90

150020

Superhlina
Superhlina sa vyrába v Holandsku- jej bezpečnosť a stála kvalita sú zaručené. Superhlina je veľmi jemná, umývateľná a bez
obsahu gluténu. Deti nebudú túto hlinu jesť, lebo sme ju pripravili veľmi slanú. Naša ponuka obsahuje základné sety, so
superhlinami v rôznych veselých farbách, s trblietkami a príjemnou vôňou. A máme aj rôzne druhy špeciálnych súprav, takže deti
si môžu zo superhliny vyrobiť napr. zmrzlinu alebo pusinky!
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Človek a svet práce - Konštruovanie, Uživateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
1.2 Pomenuje základné a zmiešané farby2.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotový daný predmet
2.2 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu
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Súprava 4 eko super hlín
Obsah: 4 x nádoba s hlinou

€ 11,10

150021

Superhlinová mánia - set
Obsah: 8 x superhlina,
12 x vykrajovátko

€ 18,30

150023

Zmrzlina zo superhliny
Obsah: 4 x hlina, 1 forma na kornútky, naberačka na
zmrzlinu, umelohmotný nôž, paličky na nanukové lízanky

€ 15,70
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150025

Superhlina s trblietkami
Obsah: hlina 4 trblietavých farieb:
žltá, modrá, ružová a fialová

€ 11,20

150022

Súprava vykrajovátok na superhlinu
Obsah: 12 vykrajovátok na superhlinu
rôznych tvarov

€ 6,50

150024

Pizza zo superhliny
Obsah: 4 farebné hliny, krájač pizze, drevený
valček na cesto, umelohmotný nôž, vzorové
karty s detailami pizze

€ 16,90

150026
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Hobby
Máme pre vás súpravy hobby, pre všetky vekové úrovne a záujmy. Prostredníctvom produktov „Moje prvé“ sa deti od 1 roka
zoznamujú s kreslením, modelovaním hliny a maľovaním. Potom s produktmi „Učím sa“ postúpia o krok ďalej. Sú zamerané na
rozvoj základných zručností a motorické zručnosti ako sú strihanie, maľovanie a zaväzovanie si šnúrok. Samozrejme, v našej
ponuke je stále aj klasika, ako hračkárske kladivo, vyšívanie, odlievanie zo sadry a pečiatkovanie. Pre dievčatá máme zábavné
sety bižutérie a pre chlapcov, super súpravy na cibrenie konštrukčných zručností!
Vek: 1 – 8 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a príroda - Živočíchy
4. Človek a svet práce - Konštruovanie, Uživateľské zručnosti
5. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
1.2 Vystrihuje časti obrázkov.
1.3 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
1.4 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
1.5 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.6 Ovláda niekoľko techník maľovania.
1.7 Hravo experimentuje s farbami.
1.8 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
1.9 Používa rôzne maliarske nástroje.
2.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
2.2 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
2.3 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, válec.
3.1 Identifikuje rôznorodosť živočišnej ríše.
4.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotový danný predmet.
4.2 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.
4.3 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
4.4 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
5.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
5.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.

Moje umelecké výtvory
Obsah: 3 farby na maľovanie prstami, 11
potlačených kariet, štetec, vytlačené extra
detaily | Vek: od 1 roka

Moje prvé farby na maľovanie prstami - 4 farby
Obsah: 4 farby na maľovanie na tvár bez uzáveru
s krúžkom na otvorenie. | Vek: od 1 roka

€ 11,60

150027

€ 15,00

€ 11,20

150029

150028

Moja prvá superhlina
Obsah: 4 základné farby super hliny, bez
uzáveru s krúžkom na otvorenie: modrá,
červená, žltá a zelená. | Vek: od 1 roka
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Moja prvá superhlina s nástrojmi
Obsah: 3 nádoby s hlinou bez uzáveru s
krúžkom na otvorenie: žltá, červená, modrá,
malé kladivko, valček na hlinu. | Vek: +1 rok

€ 13,90

150030

Moje prvé detské fixky
Obsah: 8 x fixky | Vek: +1 rok

€ 11,20

150032

Moje prvé maľovanie s vodou
Obsah: bezpečný štetec, 4 potlačené karty
Vek: +1 rok

€ 13,50

150034

Učím sa maľovať
Obsah: 6 x farba na maľovanie prstami,
veľký štetec, štetec (jemný), 16 kariet na
maľovanie | Vek: 3 – 6 rokov

€ 11,20
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150036

Moja prvá farebná lopta
Obsah: 1 x Farebná lopta | Vek: +1 rok

€ 8,30

150031

Moje prvé farebné ceruzky
Obsah: 8 hrubých, malých farebných
ceruziek vo veselých farbách. | Vek: +1 rok

€ 5,80

150033

Učím sa navliekať koráliky
Obsah: 18 x korálky, 1 x priadza
Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,80

150035

Učím sa nalepovať
Obsah: 5 kotúčov farebnej pásky, 16
predtlačených kariet | Vek: 3 – 6 rokov

€ 10,20

150037
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Učím sa používať nožnice
Obsah: 16 x obrázky, 1 x nožnice
Vek: 3-6 rokov

€ 10,80

150038

Učím sa používať nožnice XXL
Obsah: bezpečnostné nožnice, kovové nožnice, 16 tvarov
na vystrihovanie,
8 veľkých tvarov na vystrihovanie
Vek: 3 – 6 rokov

€ 16,80

Bezpečnostné nožnice
Obsah: 1 x nožnice | Vek: 3 – 6 rokov

€ 6,10

150040

150042

Mozaika s brmbolcami
Obsah: 4 predtlačené karty, lepidlo, mix
brmbolcov | Vek: 3 – 6 rokov

€ 15,90

Učím sa vytvárať mozaiky
Obsah: 4 x obrázky, mozaikové nálepky
Vek: 3 – 6 rokov

€ 11,10

Učím sa rozoznávať tvary
Obsah: 16 hárkov nálepiek s rôznymi námetmi, 7 hárkov
s nálepkami rôznych tvarov a farieb, štvorce, pásiky,
kruhy, trojuholníky a šesťuholník. | Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,20

150039

150044

150041

Set mozaikových dlaždičiek
Obsah: 2 x obrázky, 6 x hárky
s mozaikovými nálepkami
Vek: 3-6 rokov

€ 8,90

150043

Tvorenie s hračkárskym kladivom
Obsah: 1 x kladivo, 1 x doska, mix
drevených kúskov | Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,10

150045
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Tvorenie s hračkárskym kladivom - fantázia
Obsah: 1x korková doska, 1x kladivo, vybrané
kúsky, vybrané kolíky | Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,60

Mozaiková doska
Obsah: mozaiková doska, farebné kolíčky,
4 vzory | Vek: 3 – 6 rokov

€ 12,80

150046

Detský maliarsky štetec
Obsah: 1x štetec na
maľovanie | Vek: 3 – 6 rokov

€ 1,90

150048

Tvorenie figúrok zo štipcov
Obsah: 13 x kolíky, 6 x nádoby s farbou,
1 x štetec na maľovanie | Vek: 3 – 6 rokov

€ 10,40

Ženilkové zvieracie figúrky
Obsah: 9 farieb ženilky, vypuklé oči, pokyny
Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,00

Kreatívne postavičky
z balónov
Obsah: 12 x balóny,
vybrané doplnky
Vek: 3 – 6 rokov

€ 10,20
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150049

Detská súprava na výrobu sviečok
Obsah: 10 x vosk, 10 x knôt,
1 x nástroj | Vek: 3-6 rokov

€ 16,90

150050

150047

150051

Set na skladanie zvieratok z papiera
Obsah: 9 x hárky papierových zvierat
Vek: 3 – 6 rokov

€ 6,70

150053
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Super umývateľná súprava pečiatok
Mandala
Obsah: 14 pečiatok, gumená podložka,
pečiatková poduška, 4 hárky papiera,
8 farebných ceruziek
Vek: 3 – 6 rokov

Detská súprava šablón na kreslenie
Obsah: 6 x šablóny, 6 x farebné perá
Vek: 3 – 6 rokov

€ 8,70

€ 15,30

150054

150055

Klaunie farby
Deti môžu zakúsiť život v inom svete. S Klaunovskými vodovými farbami na tvár, môžete vytvoriť tie najúžasnejšie kreácie pri
pomaľovaní detských tvárí. Od krásnej princezny alebo nebezpečného tigra až po tvrdého piráta. Farby na tvár sú na báze vody
a určené na každodenné použitie. Klaunovské farby na tvár sú jemné a ľahko odstrániteľné, hypoalergénne, bez parabénov
a gluténu. Všetky farby na tvár sú vyrobené bez testovania na zvieratách, v Holandsku. Farba na tvár sa dá tiež ľahko vyprať
z textilu.
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomenuje základné a zmiešané farby
1.2 Ovláda niekoľko techník maľovania
1.3 Používa rôzne maliarske nástroje

Súprava 10 vodových
farieb pre maľovanie
na tvár
Obsah: 10 x farby na tvár

Klaunie farbičky na tvár
(6 farieb)
Obsah: 6 x pastelky

€ 6,70

€ 16,00

150057

150058

Vodové farby na tvár - 10 trendových farieb
Obsah: farby na tvár v 10 odtieňoch, v tvrdej
plastovej tácke s vekom

€ 16,00

150059
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Modelovacia hmota PlayFoam Základná sada
Hravé penové guličky sú skvelým a kreatívnym materiálom pre senzorické hry. Tento
ocenený výrobok pomáha rozvíjať jemné motorické zručnosti malých rúčok. Vďaka
netoxickému zloženiu je táto najpredávanejšia modelovacia hmota nielen kreatívna, ale
aj bezpečná. Nelepí sa na ruky, oblečenie ani koberec. A čo je najlepšie - modelovacia
hmota PlayFoam nikdy nevyschne, takže deti si svoje umelecké výtvory môžu vystaviť
a nemusia ich odložiť späť do škatule! Deti jednoducho modelujú všetko to, čo im
napadne. Fantázii sa medze nekladú! Potom môžu modelovaciu hmotu opäť postláčať
a začať odznova. PlayFoam ponúka nekonečné možnosti hrať sa.
Obsah: sada 4 ks | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Umenie a kultúra
2. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy
3. Človek a svet práce - Konštruovanie
4. Jazyk a komunikácia - Koncept tllače a znalosť knižných konvencií

€ 5,40

7045

Modelovacia hmota
PlayFoam - Maxi balenie 8
Obsah: sada 8 ks
Vek: +3 roky

€ 10,80

7046

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
1.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.3 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
3.1 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
3.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

Modelovacia hmota PlayFoam Maxi balenie 20
Obsah: sada 20 ks
Vek: +3 roky

€ 28,40

7047

Modelovacia hmota PlayFoam
- Trblietky
Obsah: sada 4 ks trblietavej
PlayFoam hmoty | Vek: +3 roky

€ 5,40

7048

Deti jednoducho modelujú písmená predkreslené na podložke, potom môžu
modelovaciu hmotu opäť postláčať a začať odznova. Na podložkách sa nachádzajú
inštrukcie, ktoré pomáhajú deťom so správnym postupom vytvorenia písmena
a predmet začínajúci sa na dané písmeno pre ešte efektívnejšie učenie. Obsah: 8
farebných tehličiek modelovacej hmoty, 13 obojstranných hracích podložiek, úložný
zásobník.

€ 16,20

7049

Modelovacia hmota PlayFoam - Abeceda
Rozmery: podložka 12,5x17,5 cm | Vek: +3 roky

Táto sada kombinuje zábavu, ktorú modelovacia hmota PlayFoam ponúka,
a formovanie základných čísiel a tvarov. Deti jednoducho modelujú to, čo je
predkreslené na podložke, potom môžu modelovaciu hmotu opäť postláčať a začať
odznova. Na podložkách s číslami sa nachádzajú inštrukcie, ktoré pomáhajú deťom so
správnym postupom modelovania. Obsah: 8 farebných tehličiek modelovacej hmoty,
13 obojstranných hracích podložiek, úložný zásobník.

€ 16,20
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Modelovacia hmota PlayFoam - Čísla
Rozmery: podložka 12,5x17,5 cm, tehličky 5x6 cm
Vek: +3 roky
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Modelovacia hmota
PlayFoam - Kamaráti
dinosaury
Obsah: 8 farieb hmoty
Vek: +3 roky

€ 10,80

Modelovacia hmota
PlayFoam - Rozprávkoví
priatelia
Obsah: 8 farieb hmoty
Vek: +3 roky

€ 10,80

7051

7052

€ 10,80

7053

Modelovacia hmota PlayFoam je zabalená
v odolnom plastovom kufríku. Táto sada je
ideálna na cesty! Zásobník obsahuje deväť
priehradok a štyri vstavané formy pre ďalšie
možnosti modelovania. Kufrík je dlhý 23 cm.

Modelovacia hmota Playfoam Dopravné prostriedky
Obsah: 8 farieb hmoty
Vek: +3 roky

€ 10,80

Modelovacia hmota
Playfoam - Podmorské
dobrodružstvá
Obsah: 8 farieb hmoty
Vek: +3 roky

€ 16,50

7054

7055

Modelovacia hmota PlayFoam - Na cesty
Vek: +3 roky

Xylofón na učenie sa
Budujte včasné zručnosti cestou hudby s týmto farebným xylofónom na učenie sa! Každý pripojiteľný kus má dve čísla a
inú farbu na pomoc pri budovaní ranej počtárskej zručnosti prostredníctvom praktického hrania sa pri použití rúk. Udrite na
osem hudobných dosiek pomocou priloženej paličky a budete počuť rôzne zvuky, ktoré každý z nich vydáva. Povzbuďte
malých študentov na dokončenie xylofónu v číselnom poradí na precvičenie základných počtov. Kusy môžu do seba
zapadnúť v polkruhu alebo v tvare vlnovky.
Rozmer: 33 cm v priemere Obsah: štyri časti xylofónu, dve paličky a viacjazyčný manuál aktivít | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - HV - Inštrumentálne činnosti
2. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

€ 29,70

7110

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
2.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
2.2 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po
číslo 10.
2.3 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.
2.4 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Zvukové puzzle - Hudobné nástroje
Osem hudobných nástrojov už netrpezlivo čaká na svojho „dirigenta“! Umiestnite vkladačku s hudobným nástrojom do
správneho otvoru na hracej doske a započúvajte sa do zvuku, ktorý vydá. Potom vyberajte jednotlivé vkladačky a hádajte,
o aký hudobný nástroj ide!
Obsah: 1 drevená doska, 8 drevených vkladacích častí | Rozmer: 30x22x2,3 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - HV -Percepčné činnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
1.2 Vyjadruje zážitky z počutej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými
výrazovými prostriedkami

€ 14,99

9011
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Spievajme spolu - pesničky zo škôlky 1 Skladačka so zvukmi
Priraďte 6 ilustrovaných drevených dielov skladačky k obrázkom na krásne vyrezávanom
a ilustrovanom drevenom paneli, aby ste mohli počuť šesť rôznych detských riekaniek
(Hickory Dickory Dock, The Farmer in the Dell, Ring around the Rosie, Row, Row,
Row your Boat, Pop! goes the Weasel a Itsy Bitsy Spider). Plastové kolíky, umožňujú
jednoduché uchopenie do malých rúk a manipulovanie s jednotlivými dielmi. (Pozn.:
pieseň v angl. jazyku)
Obsah: 1 drevená doska, 6 vkladacích dielov | Rozmer: 30x21x1,65 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - HV - percepčné činnosti
2. UK - HV - vokálne činnosti

€ 14,99

9037

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
2.1 Spieva piesne a riekanky

Spievajme spolu - pesničky zo škôlky 2 Skladačka so zvukmi
Piesne: Humpty Dumpty, Baa Baa Black Sheep, Hey Diddle Diddle, Mary had a little
Lamb, Twinkle Twinkle Little Star a Jack and Jill. (Pozn.: pieseň v angl. jazyku)

€ 14,99

9047

Maľovanie vodou
Špeciálna maliarska paleta sa nachádza priamo na stranách tejto umeleckej pomôcky „all-inclusive“! Malí umelci potrebujú
len pohár vody a štetec, ktorý je súčasťou balenia a umelecké výtvory na seba nenechajú dlho čakať. A to všetko bez škvŕn
od farby!
Obsah: maľovanka, štetec | Rozmer: 29,1x21x0,64 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV -Výtvarné činnosti s farbou

Maľovanie vodou - Modrá
Obsah: sada 8 ks | Vek: +3 roky

€ 6,90
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.2 Ovláda niekoľko techník maľovania

Maľovanie vodou - Dopravné prostriedky
Obsah: sada 8 ks | Vek: +3 roky

€ 6,90

9015

Maľovanie vodou - Zvieratká na farme
Obsah: sada 8 ks | Vek: +3 roky

€ 6,90

9016

UMENIE A KULTúRA

Maľovanie vodou - Ružová
Obsah: sada 8 ks | Vek: +3 roky

€ 6,90

9013

Maľovanie vodou - Princezná
Obsah: sada 8 ks | Vek: +3 roky

€ 6,90

9017

Hurá voda!
Zažite maľovanie a učenie bez neporiadku - pre deti na cestách! Táto vzrušujúca maľovanka „Maľujte s vodou“ obsahuje
štyri opakovane použiteľné stránky a nepresakujúce plniace vodné pero. Použite pero a sledujte, ako sa detaily a živé
farby objavujú pri každom jeho ťahu! Potom nechajte stránku uschnúť, aby sa obrázky „vymazali“ a zaplňte ju znovu
a znovu. Hľadajte a nájdete rôzne aktivity na každej strane. Veľké a masívne pero na vodu dokážu deti ľahko udržať
a uschovať úhľadne pod predným krytom.
Obsah: maľovanka, pero na vodu | Rozmer: 25,1x17,5x2 cm
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

Hurá voda! - Farby a tvary

€ 7,99

9018

Hurá voda! - Pospájajte bodky

€ 7,99

9021

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Hravo experimentuje s farbami.

Hurá voda! - Farma

€ 7,99

9019

Hurá voda! - Safari

€ 7,99

9049

Hurá voda! - Bludiská
pre domácich miláčikov

€ 7,99

9020

Hurá voda! - Pod morskou hladinou

€ 7,99

9050
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UMENIE a KULTúra

Hurá voda! - Vozidlá

€ 7,99

Hurá voda! - Zvieratá

9227

€ 7,99

Hurá voda! - Rozprávka

€ 7,99

9228

9229

Hurá voda! - Make-up a manikúra

€ 7,99

9230

Omaľovánka
Úžasná technológia Magicolor umožňuje deťom maľovať bez zbytočného neporiadku! Stačí si vybrať fixku, vyfarbiť obrázok
a obdivovať farby, ktoré sa akoby zázrakom objavujú na stránkach. Atrament v štyroch priložených fixkách je neviditeľný
kdekoľvek inde, ale okamžite vytvára živé farby na 18 stránkach omaľovanky!
Obsah: 1 omaľovanka, 18 strán, 4 fixky | Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

€ 6,99
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9094

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Hravo experimentuje s farbami.

Zvieratká na farme

€ 6,99

9095

Zábava s priateľmi

UMENIE A KULTúRA
ColorBlast!
Maľovanky zo série On the Go sú ideálne hračky na cestovanie! Použite magické pero na vyfarbenie obrázka a objavte
žiarivé farby, detaily a vzory!
Obsah: maľovanka, magické pero | Rozmer: 25,1x17,5x2 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

ColorBlast! - Víly

€ 7,99

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Hravo experimentuje s farbami.

ColorBlast! - Princezné

€ 7,99

9061

ColorBlast! - Morský život

€ 7,99

9233

9234

ColorBlast! - Dinosaury

€ 7,99

9235

Sada Scratch Art - Maxi balenie
Táto maxi súprava predstavuje to najlepšie, čo sada Scratch Art ponúka! Štyri rozličné hárky ponúkajú viacero prevedení:
dúhové, dúhové s bielym povrchom a strieborné holografické. Každé z nich vytvorí jedinečný a ohromujúci efekt! Stačí
jednoducho nakresliť požadovaný tvar dreveným rydlom a veľkolepý výtvor Schratch Art je na svete!
Obsah: 4 hárky s rôznym podkladom, drevené rydlo | Rozmer: 24,4x15,75x0,5 cm | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV -Spontánny výtvarný prejav
2. UK - VV -Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Vyškrabávacie listy Scratch Art - Dúha
Obsah: 4 dosky, šablónový hárok s 30 výrezmi,
drevené rydlo

Maxi balenie

€ 5,99

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Používa rôzne kresliarske nástroje
1.2 Opíše obsah kresby.
2.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.

9024

€ 5,99

9023
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UMENIE a KULTúra
Vyškrabávacie dosky Scratch Art Ružové trblietky pre princezné
Obsah: vyškrabávacia doska s
trblietavým podkladom, 30 šablón,
drevené rydlo

€ 5,99

Sada Scratch Art záložka do knihy - párty balenie
Obsah: 12 knižných záložiek,
drevené rydlo

9025

Sada Scratch Art - prívesok
na kľúče párty balenie
Obsah: 6 plastových
kľúčeniek, drevené rydlo

€ 5,99

9027

€ 5,99

9026

Scratch art deluxe sada
Obsah: 16 dosiek na
vyškrabávanie s rôznym
podkladom, šablóna s viac
ako 30 vzormi, 2 x drevené
rydlo, 3 x rám, 2 x stuha na
zavesenie

€ 14,99

9066

Stabilný maliarsky stojan – De luxe
Centrum tvorivosti! Tento obojstranný, drevený stojan je vybavený tabuľou na kriedy
aj tabuľou na suché zotieranie. S nastaviteľnou výškou tiež zahŕňa blokovací držiak
kotúča papiera, rezačku papiera, ktorá je bezpečná aj pre deti, štyri klipy a plastový
zásobník na každej strane pre ľahké dosiahnutie výtvarných potrieb (nie je súčasťou)
a priestorom na skladovanie, ktorý sa jednoducho čistí. S jednoduchou montážou,
načo čakať na ďalšie majstrovské dielo!
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV -Výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. UK - VV -Výtvarné činnosti s farbou

€ 89,99

9127

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
2.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.2 Ovláda niekoľko techník maľovania.

Obojstranný drevený stojan na stôl
Inšpirujte nekonečnú tvorivosť s týmto obojstranným dreveným stojanom na stôl, na
jednej strane obsahuje magnetickú, na sucho zmazateľnú tabuľu a tabuľu na písanie
kriedou, na strane druhej. Priložený držiak na kotúč papiera s vodítkom na vkladanie
papiera a trhacou lištou pojme 30,5 cm široký kotúč papiera a ponúka ešte viac
spôsobov ako urobiť majstrovské dielo! Masívny drevený stojan sa dá zložiť na plocho
pre lepšie uskladnenie.

€ 42,00
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9028

Obsah: nasucho zmazateľné fixky, filcová stierka, 5 farebných kried, kotúč
papiera, 36 magnetiek - písmená a číslice, zásobník na umelecké potreby.
Rozmer: 57x47,8x8,9 cm | Vek: 3 – 6 rokov

UMENIE A KULTúRA
Sada príslušenstva k maliarskemu stojanu
Príslušenstvo k produktu 9028 - Obojstranný drevený stojan na stôl
Obsah: 4x237 ml žiarivých farieb (žltá, červená, modrá, zelená), 4 nádobky
na farby, 4 štetce, rolka papiera, 10 ks dúhovo sfarbených kried, zmizík, hubka
na suché utieranie.

€ 42,00

9029

Pracovný plášť pre malých umelcov
Šikovný plášť obsahuje náprsné vrecko, ktoré sa dá personalizovať, má ľahko čistiteľný
povrch, priestranné vrecká na skladovanie a nastaviteľné popruhy, ktoré zaručujú
jednoduché nastavenie veľkosti.

€ 9,99

9048

Skladačka s drevenými kolíkmi Farby rýb
Pestrá skladačka upúta deti nielen deviatimi roztomilými rybičkami, ale aj svojou
úžasnou farebnosťou. Deväť vyberateľných farebných častí skladačky možno
ľubovoľne kombinovať s obrázkami na drevenej predlohe a vytvárať tak pestrofarebné
húfy rýb od výmyslu sveta. Popusťte uzdu kreativite a tvorte spoločne s deťmi.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a príroda - Živočíchy

€ 6,99

9182

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
2.2 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.
2.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Surprize INK! - Džungľa, Vozidlá
Maľovanky obsahujú fixu s neviditeľným atramentom, ktorá sa ukladá do maľovanky priamo v prednom kryte. Sledujte obrázky
Surprize Ink ako sa vynárajú počas toho, ako maľujete! Maľovanka zahŕňa 24 stránok s tematikou džungle alebo vozidiel,
viazaných v kompaktnom formáte tabletu s pevným zadným krytom na podporu pohodlného vyfarbovania maľovanky.
Obsah: maľovanka, fixa s neviditeľným atramentom | Rozmer: 25,1x17,5x2 cm Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
3. Matematika a práca s informáciami Geometria a meranie
4. Človek a príroda - Živočíchy
5. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
1.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.3 Používa rôzne maliarske nástroje.
1.4 Opíše obsah kresby.
2.1 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku
správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na
podložku.
3.1 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov,
kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku,
na jednoduchej mape).
4.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
5.1 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.

Vozidlá

€ 7,99

9062

Džungľa

€ 7,99

9232

157

UMENIE a KULTúra
Tvorenie na cesty - Maľovanie tvárí
Jednoduché tvorenie, krok za krokom ukazuje presný postup, ako vytvoriť vzhľad
tváre, ktorý deti milujú! Viac ako 35 dizajnov zahŕňa celotvárové masky, rovnako ako
symboly, akcenty a ikony priateľské k dieťaťu. Sada obsahuje šesť náterových farieb na
báze vody, ktoré sa ľahko nanášajú, rýchlo vyschnú a jednoducho sa umyjú. Zásobník
farieb, kefka a špongia sa dajú uložiť úhľadne v priestore krytu na prednej strane knihy.
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - Výtvarné činnosti s farbou

€ 8,99

9088

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
1.2 Ovláda základy miešania farieb.
1.3 Ovláda niekoľko techník maľovania.
1.4 Hravo experimentuje s farbami.
1.5 Používa rôzne maliarske nástroje.
1.6 Opíše obsah kresby.

Magnety
Veľké kusy uľahčujú uchopenie a manipuláciu so silnými vnútornými magnetmi, ktoré vytvoria silné spojenie medzi jednotlivými
kusmi. Prispieva k poznávaniu farieb a priestorovej orientácii, ako aj k hravému experimentovaniu s magnetizmom. Atraktívne
a zábavné.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore,
výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.
1.2 Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

€ 25,50

4095

€ 53,60

4096

Magnety - set Junior 24 ks
Obsah: 50 dielov, 1 sprievodca aktivitami | Rozmer: 9 cm
Vek: 3 – 6 rokov

Magnety - set 36 ks
Obsah: Obsah: 36 dielov. 1 sprievodca aktivitami
Rozmer: 13 cm | Vek: 3 – 6 rokov

Umelecký kufrík - mozaiky - 180 ks
Môžete stavať v 2 dimenziách na robustnom držiaku, ktorý je súčasne vrchnou časťou
kontajnera, kde je obsah uložený.
Obsah: 180 kusov (s nástrojmi), 12 herných kariet | Rozmer: šírka 20 cm
Vek: 3 – 7 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 17,80
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4099

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
1.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.

UMENIE A KULTúRA
Prevliekanie zvieratká 8 ks
Zábavné hrubé plastové obrysy zvierat a predmetov používané na prevliekanie. Môžu byť tiež použité ako šablóny na
kreslenie a vyfarbenie.
Obsah: 10 pletených šnúrok, 8 dielov, 10 šnúr | Rozmer: výška 17 cm
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Človek a príroda - Zvieratá
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
1.2 Kreslí postavu.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

€ 8,70

4101

Prevliekanie 8 ks
Zábavné hrubé plastové obrysy z rôznych predmetov používané na navliekanie. Môžu byť tiež použité ako šablóny na
kreslenie a vyfarbenie.
Obsah: 10 pletených šnúrok, 8 dielov, 10 šnúr | Rozmer: výška 17 cm
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV
2. Človek a svet práce - Materiály a ich vlastnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
2.1 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.2 Kreslí postavu.

€ 8,70

4102

Jumbo tabuľa
Tabule na kreslenie a písanie bez zastavenia sa. Sú ideálne na hranie sa pri cestovaní
alebo doma. Kresby sa zobrazujú v rôznych farbách. K dispozícii je stierka na tabuľu
a tvary. K dispozícii sú rôzne modely na kopírovanie.
Obsah: 1 tabuľa, 3 tvary + 1 pero, 6 herné karty | Rozmer: 44 cm | Vek: 3 – 6 rokov

€ 19,50

4129
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UMENIE a KULTúra
Tabuľa s 2 kovovými stranami
Súprava je tvorená kovovou tabuľou (plastový rám). Pero s plsteným hrotom sa
používa na bielej strane tabule a kriedy sa používajú na čiernej strane. Magnetické
čísla a písmená z nášho katalógu je možné použiť na oboch stranách.
Obsah: 1 obojstranná tabuľa, 1 pero s plsteným hrotom, 1 guma, 3 kriedy
Rozmer: 30x26 cm | Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - Spontánny výtvarný prejav
2. Jazyk a komunikácia - Písaná reč
3. Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy

€ 13,90

4127

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
1.2 Používa rôzne maliarske nástroje.
1.3 Opíše obsah kresby.
2.1 Identifikuje niektoré písmená z abecedy.
2.1 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie
jednoduché príklady.
3.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

Tabuľa s 2 kovovými
stranami + písmená
Veľká tabuľa. Deti môžu písať a kresliť na bielej strane s plsteným
perom alebo kriedami na modrej strane. Na použitie s magnetickými
číslami a písmenami. Doska by mala byť čistená priloženou
stierkou alebo handričkou. Môže byť použitá vo vertikálnej alebo
horizontálnej polohe.
Obsah: 1 obojstranná tabuľa, 36 veľkých písmen, 27 čísel,
1 pero s plsteným hrotom, 1 stierka, 3 kriedy
Rozmer: 47x36 cm | Vek: 3 – 6 rokov

€ 30,40

4128

Geomozaika 250 ks
Šikovná nádoba s rukoväťou, s kompletným obsahom 250 geometrických tvarov z nerozbitného pevného plastu, v 6 rôznych
vybraných farbách. Podporujú priestorovú orientáciu a vizuálnu koordináciu. Môžu byť použité pri vytváraní sérií a pri triedení
do skupín, a tiež ako kusy pre zloženie mozaiky.
Obsah: 250 ks | Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche, s tvarom v priestore
2. Matematika a práca s informáciami - Geometria a meranie
3. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
1.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
2.1 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na
danú tému.
3.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

€ 22,20
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4140

UMENIE A KULTúRA
Súprava pre skupinu 25 detí na
celý rok
Súprava obsahuje:
Kartón farebný A3 (15 farieb) - 60 hárkov
Vlnitá lepenka zlatá a strieborná A3 - 12 hárkov
Papier na kreslenie biely A4 - 750 hárkov
Plastelína sada pre triedu - 2,4 kg
Výkres A4 - 250 hárkov
Krepový papier - 10 roliek
Pásy papiera na vystrihovanie - 300 kusov
Krepový papier Tiger - 1 rolka
Krepový papier Leopard - 1 rolka
Krepový papier Krava - 1 rolka
Vlnitá lepenka béžová - 50 hárkov
Temperové farby 1 liter - 6 farieb
Lepidlo univerzálne 1 liter - 1 liter
Pastelky - hrubé (12 farieb) - 25 balení
Výkres biely A3 - 100 hárkov
Papier na vystrihovanie A4 - 130 hárkov
Výkres farebný A4 - 100 kusov
Papier na kreslenie farebný A3 - 150 hárkov
Krepový papier hladký - 30 hárkov
Vlnitá lepenka farebná - 10 hárkov
Farbičky sada pre triedu 60 kusov - 5 balení
Fľaše s dávkovačom - 25 kusov
Samolepiace hárky penovej fólie - 10 hárkov
Farebné pohyblivé oči - 100 kusov
Drôtiky kreatívne farebné - 100 kusov
Pompony zvieracie - 100 kusov
Žinilkový drôt okrúhly 4 mm - 7 kusov
Žinilkový drôt okrúhly 8 mm - 11 kusov
Žinilkový drôt plochý 9 mm - 7 kusov
Vysekávacie kliešte a 4 kazety - 1 sada
Obal na výkresy - 25 kusov
Nožnice klasické - 5 kusov

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie)
a pomenuje ho.
1.2 Spája časti obrázkov lepením.
1.3 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
1.4 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2.1 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
2.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu,
pomenuje ju.
3.1 Pomenuje základné a zmiešané farby.
3.2 Ovláda základy miešania farieb.
3.3 Ovláda niekoľko techník maľovania.
3.4 Farbami vyjadruje pocit.
3.5 Hravo experimentuje s farbami.
4.1 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
4.2 Kreslí postavu.
4.3 Pozná rôzne maliarske nástroje.
4.4 Opíše obsah kresby.
5. Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore
3. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
4. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
5. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)

€ 355,00

6081
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UMENIE a KULTúra
Textilné fixky
Sada 10 popisovačov na textil
Rozmer: 1,6x11 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).

€ 7,90

1060

Penové nálepky
Penové nálepky “Motívy”
400 dielov, samolepiace
Materiál: EVA pena
Rozmer: balenie 11x15 cm l Vek: +3 roky

€ 11,90

1066

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť
a spisovnosť
3. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a knižných
konvencií
4. Matematika a práca s informáciami - čísla a
vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie)
a pomenuje ho.
1.2 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché vety a súvetia.
3. Identifikuje niektoré písmená abecedy.
4.1 V obore do 10 vytvorí skupinu z predpísaných objektov s určeným
počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určitým počtom.
4.2 Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov
podľa zisteného počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov v skupine).
4.3 Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinku predmetov
na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

Zázračný magický, tekutý piesok
Magický piesok je hebký, mäkký a veľmi príjemný na dotyk. Je
dobre tvarovateľný a ak je stlačený, drží pevne svoj tvar - ako mokrý
piesok. Ak piesok rozmelníme, unikátne spojivo spôsobí, že piesok
sa nerozsype, ale rozdelí sa na mäkké nadýchané chumáčiky, ktoré
držia pri sebe a zabraňujú rozsypania piesku.
Obsah balenia: 1 kg
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
1.2 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu,
pomenuje ju.
2. Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku,
valec.

€ 9,40
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8028

cena 1 kg

UMENIE A KULTúRA
Flauta Sovička
Detská flauta patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti zoznamujú už
v predškolskom veku.
Materiál: drevo | Rozmer: 2,5x20 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 12,00

2001

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

Dažďová palička Sovička
Detský hudobný nástroj s veľmi príjemným zvukom, ktorý pripomína padajúci dážď.
Materiál: drevo | Rozmer: 4,5x26,5 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

2002

€ 19,30

Hudobný stolček 3 v 1 Rybička
3 hudobné nástroje v jednom - to je hudobný stolček Rybička. Hudobný stolček na
nožičkách je určený pre najmenšie deti, ktoré tak môžu hrať na xylofóne, bubienkoch
a činelách.
Materiál: drevo | Rozmer: 35,5x26x11 cm | Vek: +1 rok
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 49,90

2003

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

Tamburína Sovička
Detská tamburína patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti zoznamujú už
v predškolskom veku.
Materiál: drevo | Rozmer: 16x4,5 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 15,50

2008

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.
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UMENIE a KULTúra
Xylofón Rybička
Xylofón Rybička je určený pre najmenšie deti, ktoré sa s hudobnými nástrojmi ešte len
zoznamujú.
Materiál: drevo | Rozmer: 16,5x27,5x2,5 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 15,90

2004

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

Citarka
Táto citara je hudobným nástrojom navrhnutým špeciálne pre deti - je kombináciou
vysoko kvalitného masívneho dreva a troch kovových strún rôznej hrúbky. Zvuk je jasný
a jemný, pre citlivý sluch dieťaťa. Podporuje koordináciu očí a rúk, jemné motorické
zručnosti, vnímanie rytmu, tónu a melódií.
Obsah: 1 citara, 2 brnkadlo, 3 drôtené struny (rezervné), 1 francúzsky kľúč,
1 pokyny | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - HV

€ 49,95

1109

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
1.2 Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.

Bubienok Rock&Roll
Detský bubienok patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti stretávajú
už v predškolskom veku.
Súčasťou je popruh cez rameno a dve drevené paličky.
Materiál: drevo | Rozmer: 24x15 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 42,30

2006

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

Rumba gule Sovička
Rumba gule sú hudobným nástrojom, ktorý je vhodný i pre najmenšie deti. Sú príjemné
a ľahké do ruky a majú príjemný, nie príliš hlasný zvuk.
Hudobné nástroje vzbudzujú v deťoch záujem o hudbu a podporujú nácvik rytmu.
Materiál: drevo | Rozmer: 4,5x16 cm | Vek: +1 rok
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

€ 10,70
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2007

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

UMENIE A KULTúRA
Hudobné nástroje

Kastanety
S pútkom pre uchytenie na palci.
Ľahko použiteľné. Jemný, decentný
zvuk. Materiál: drevo
Rozmer: 5x6x4,5 cm | Vek: +3 roky

€ 4,60

8017

Hrkálka vajíčko
Jemný decentný zvuk.
Materiál: drevo | Rozmer: 6x4 cm
Vek: +3 roky

€ 4,00

8020

Rytmické paličky
Jemný, výrazný, ale nevtieravý zvuk.
Rozmer: priemer 2 cm,
dĺžka 18 cm | Vek: +3 roky

€ 5,00

8018

Sada inštrumentálnych nástrojov
Materiál: plast | Rozmer: obal na
nástroje 40x40 cm | Vek: +3 roky

€ 77,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

6037

Zvonkohra
8 zvonivých tyčiniek, jednoradové
v drevenom ráme s drevenou paličkou
pre mäkké, jemné melódie.
Materiál: drevo
Rozmer: 22x16x2 cm | Vek: +3 roky

€ 31,40

8019

Sada - zvončeky
8 kusov farebných zvončekov
Vek: +2 roky

€ 36,00

6038

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.
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UMENIE a KULTúra
Hudobné pracovné listy
Hudobné pracovné listy - vianočné piesne
Hudobné pracovné listy - vianočné piesne. Každá pieseň je zapísaná notami,
farbami/číslami.

€ 14,40

6040

Hudobné pracovné listy - populárne piesne
Hudobné pracovné listy - populárne piesne. Každá pieseň je zapísaná notami,
farbami/číslami.

€ 14,40

6041

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru,
nálady piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

Ceruzky a pastelky
Farebné ceruzky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 0,7 cm, dĺžka 17,6 cm l 300 kusov

€ 45,00

6048

Farebné ceruzky 60 ks
12 farieb x 5 kusov | Rozmer: priemer 0,7 cm, dĺžka 17,6 cm l 60 kusov

€ 18,50

6049

Voskové ceruzky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 1,1 cm, dĺžka 9 cm l 300 kusov

€ 36,50

6050

Olejové pastelky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 1,1 cm, dĺžka 7 cm l 300 kusov

€ 32,50

6051

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
2. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
1.2 Kreslí postavu.
1.3 Používa rôzne maliarske nástroje.
1.4 Opíše obsah kresby.
2.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
2.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.
2.3 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí
od podložky je primeraná.
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UMENIE A KULTúRA
Prefíkaná veverička
Hra na priradzovanie farieb. Staň sa prefíkanou veveričkou v tejto bláznivej hre na priradzovanie farieb! Zatoč šípkou a zbieraj,
strácaj alebo kradni farebné žalude pomocou rafinovaných klieští! Polož žaluď správnej farby do diery na svojom pníku a vyhraj!
Jedinečné kliešte v tvare veveričky podporujú rozvíjanie jemnej motoriky. Pre 2 až 4 hráčov.
Rozmer: škatuľa výška 36 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a príroda - živočíchy
3. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť
4. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť
a spisovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pomenuje základné a zmiešané farby.
2.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje
lesnú zver, domáce zvieratá, vodné živočíchy atď.).
2.2 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb,
dýchanie, starnutie a pod.).
2.3 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky
a hláskové skupiny.
4. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety
a súvetia.

€ 28,00

7017

Farby na tvár
Súprava na maľovanie tváre pre každú príležitosť – karneval, diskotéku alebo
športový zápas.
Obsah: paleta so 6 kazetami farieb na tvár, trblietavý gél, nálepky na tvár,
štetec, špongia a návod | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
2. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
3. UK - HV - hudobno-dramatické činnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Farbami vyjadrí pocit.
1.2 Hravo experimentuje s farbami.
2. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových
činnostiach.
3. Piesne, riekanky a hudobné skladby vyjadruje prostriedkami hudobnej dramatiky.

€ 9,60

5001

Farby pre princeznú

€ 9,60

5002

Farby na karneval
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UMENIE a KULTúra
Kniha pre kúzlenie s vodou

Kniha pre kúzlenie s vodou - Farma
6 opakovane použiteľných obrázkov na hrubej tabuli na kreslenie s vodným
perom. Naplň pero vodou a použi ho na odhalenie skrytých obrázkov.
Rozmer: balenie 26x14,7 cm | Vek: +3 roky

€ 11,80

5006

Kniha pre kúzlenie s vodou - Zvieratá
6 opakovane použiteľných obrázkov na hrubej tabuli na kreslenie s vodným
perom. Naplň pero vodou a použi ho na odhalenie skrytých obrázkov.
Rozmer: balenie 26x14,7 cm | Vek: +3 roky

€ 11,80

5007

Kniha pre kúzlenie s vodou - Džungľa
Odhaľ 6 ukrytých obrázkov zvierat v 3 častiach s vodným perom.
Naplň pero vodou a použi ho na maľovanie obrázkov a potom prevrátením
častí vytvor zábavné zvieratá z džungle zamiešaním a priradením. Farebné
obrázky zvierat sa objavia a neskôr zmiznú, a tak stále dokola. Ideálne na
cestovanie.
Rozmer: balenie 26x14,7 cm l Vek: +3 roky

€ 11,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou
2. Jazyk a komunikácia - komunikačné
konvencie
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a
výslovnosť
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie
implicitného významu textu
5. Jazyk a komunikácia grafomotorické predpoklady písania
6. Človek a príroda - živočíchy
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5008

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Hravo experimentuje s farbou.
2.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i
dospelými.
2.2 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.
3.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
3.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
4. Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže
predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v
prenesených situáciách a pod.
5. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí
od podložky je primeraná.
6.1 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
6.2 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver, domáce
zvieratá, vodné živočíchy atď.).
6.3 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, starnutie
a pod.).

UMENIE A KULTúRA
Kreslené príšery
Drak Július a jeho priatelia nájdu záhadnú knihu v zámockej knižnici. V nej sa dočítajú
o čudných kreslených príšerách…
Ako by mohli také príšery vyzerať? Deti sa ich pokúsia nakresliť, napodobňovaním
príšer na kartách alebo podľa vlastnej fantázie.
Obsah: 7 voskoviek, 4 predlohy príšer, 1 karta príšery, 20 hracích kariet príšery,
20 žetónov | Rozmer: balenie 32x24x5 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
3. Človek a príroda - živočíchy

€ 25,00

1064

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vystrihuje časti obrázkov.
1.2 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
1.3 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od
podložky je primeraná.
3. Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Emócie: Vankúše, Lopty
Penová výplň, obal z PVC. Obsah: 6 kusov (každý predstavuje inú emóciu).
Rozmer: priemer 30 cm, výška 8 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
3. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného
významu textu
5. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
6. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou), pomenuje výsledok.
1.2 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2. Kreslí postavu.
3.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými
osobami - deťmi i dospelými.
3.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava
očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
3.3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám
a vzťahom.
4. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických
a hudobno-pohybových činnostiach.
5.1 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo
príbehu - pozitívne i negatívne.
5.2 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne
prejavy emócií - pozitívne i negatívne.
6.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj,
drep, kľak, sed, ľah.
6.2 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie,
odrážanie, preskakovanie atď.

€ 71,00

6022

Vankúše - 6 kusov

€ 14,30

6047

Lopty - 6 kusov
Rozmer: priemer 15 cm l Vek: +2 roky

Sada 5 pásových koliesok
Pomocou sady 5 pásových koliesok je možné budovať cesty alebo skrášľovať zámky
z piesku rôznymi vzormi. Takto sa deťom poskytne dostatočný priestor na tvorivosť.
Rozmer: každý 14,5x18x8 cm l Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.

€ 25,00

1049

169

UMENIE a KULTúra
Samolepiace oči
Jednoducho zábavné a viacúčelové – vytvor rôzne tváre a iné výtvory s týmito
“samolepiacimi očami”.
6 štýlov (500 párov) | Materiál: plast | Rozmer: priemer 9,5 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
1.2 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché vety a súvetia.

€ 4,50

1065

Karnevalové masky
Zo zošita si deti vyberú masku, ktorá sa im páči, vytrhnú vybraný list, odstránia
prebytočný papier okolo výrezu, masku si vymaľujú a hurá na karneval!
Obsah: 36 masiek (10 druhov masiek v troch kópiách a 6 listov, na ktoré môžu
deti vytvoriť masku podľa svojej fantázie).
Rozmer: 21x1x20,5 cm | Materiál: pevný kartón | Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. UK - HV - hudobno-dramatické činnosti
3. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vystrihuje časti obrázkov.
1.2 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
2. Piesne, riekanky a hudobné skladby vyjadruje prostriedkami hudobnej dramatiky.
3. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových
činnostiach.
4. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

Zošit s predtlačenými
karnevalovými maskami obsahuje
36 kartónových listov s výrezmi
rôznych chlapčenských masiek.

€ 16,50
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2009

Zošit s predtlačenými
karnevalovými maskami obsahuje
36 kartónových listov s výrezmi
rôznych dievčenských masiek.

€ 16,50

2010

Zošit s predtlačenými
karnevalovými maskami obsahuje
36 kartónových listov s výrezmi
rôznych zvieracích masiek.

€ 16,50

2011

UMENIE A KULTúRA
Sada pečiatok
Vek: +3 roky

Listy
Obsah: 6 kusov | Rozmer: 6,5x7 cm

€ 13,50

6001

Dopravné prostriedky
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

€ 13,50

6003

Zelenina
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

€ 13,50

6005

ZOO
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

€ 13,50

6007

Pečiatky emócie
Obsah: 6 kusov | Rozmer: 6,5x7 cm

€ 15,10

6009

Čísla
Obsah: 10 kusov | Rozmer: 5x4,5 cm

€ 13,50

6002

Abeceda
Obsah: veľké tlačené písmená 26 kusov
Rozmer: 1,5x2,4 cm

€ 28,40

6004

Ovocie
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

€ 13,50

6006

Zvieratá okolo nás
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

€ 13,50

6008

Pečiatky zvieracie textúry
Obsah: 4 kusy | Rozmer: 6x5x5 cm

€ 7,60

6010
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UMENIE a KULTúra
Atramentové podušky k pečiatkam
€ 3,80

6011

Atramentová poduška žltá
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

€ 3,80

6012

Atramentová poduška červená
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

€ 3,80

6013

Atramentová poduška zelená
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

€ 3,80

6014

Atramentová poduška modrá
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných
konvencií
3. Jazyk a komunikácia - fonologické procesy a fonologické
uvedomovanie
4. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy
5. Človek a príroda - rastliny
6. Človek a príroda - živočíchy
7. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vystrihuje časti obrázkov.
1.2 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
2. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.
3.1 Rozčlení zvolené slová na slabiky.
3.2 Vyčlení začiatočnú hlásku slova.
4. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov
v skupine.
5. Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
6. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú
zver, domáce zvieratá, vodné živočíchy a pod.).
7. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

Šablóny emócie
Obsah: 6 tvarov | Rozmer: 15x15 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche
2. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
3. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie
4. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
5. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

€ 5,40

6021

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
1.2 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
2. Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
3.1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami deťmi i dospelými.
3.2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržiava očný kontakt,
hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
3.3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
4. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach.
5.1 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu pozitívne i negatívne.
5.2 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy
emócií - pozitívne i negatívne.

Čarodejnícka kuchyňa
Čarodejnícki experti hľadajú pod hríbikmi rovnakú farbu aká padne na hodenej kocke.
Pokiaľ je farba pod hríbikom rovnaká ako je farba na hodenej kocke, môže hráč dať hríbik
do kotla. Hráč, ktorý ako prvý zaplní kotol 7 hríbikmi je majster čarodejnícky kuchár.
Obsah: 1 herný plán 37x37x0,2 cm, 1 otočná doska,
28 drevených húb, výška 4,5 cm, 1 kocka s farbami
Vek: +4 roky l 2-4 hráči
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s farbou
2. Matematika a práca s informáciami
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pomenuje základné a zmiešané farby.
2. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.
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€ 29,90

1070

Čarodejnícka kuchyňa
Rozmer: 37x37x0,2 cm

€ 99,90

1071

Čarodejnícka kuchyňa XXL
Rozmer: 60x60x0,2 cm

UMENIE A KULTúRA
Rám na fotografiu
Sada 3 rámčekov na fotografie pasového formátu.
Rozmer: 9x9x6 cm l Vek: +3 roky
Potrebujete:
akrylové farby, papierové vreckovky, papier
Dekoračný materiál:
farebné pásky (z vrecoviny, lyka…), trblietky, gombíky,
perličky, peniažteky, prírodné materiály (vtáčie perá,
mušle atď.)...
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

€ 2,20

1056

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).

Textilná maňuška
Máte bábkové divadlo, ale bez bábok? Použite naše bábky s nasúvaním na ruku
a vytvorte rôznorodé postavy.
Textilné maňušky sú bez potlače.
Sada 24 ručných bábok | Rozmer: 24x20 cm | Materiál: bavlna l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).

€ 27,00

1057

Kovový vozík
Pomocou tohto kovového vozíka je všetko výborne zorganizované. Ponúka 16
zásobníkov na maľovanie, remeselné predmety a hračky. Okrem toho má kovový
vozík dve kolieska. Unesie 120 kg hmotnosti. Kovový vozík pozostáva zo 16
zásobníkov, 4 koliesok pre ľahký pohyb, má uzamykateľné kolieska pre bezpečné
státie.
Obsah: 1 kovový vozík (vrátane 16 zásobníkov) | Rozmer: 83x64x80 cm

€ 329,95

1134

Stojan na sušenie výkresov
Stojan má 25 plôch na sušenie a môže sa naň dať 25 listov vo formáte A3 alebo 50
listov vo formáte A4. So štyrmi praktickými a dvoma uzamykateľnými kolieskami sa
môže flexibilne pohybovať v miestnosti a zabezpečiť bezpečné státie.
Obsah: 1 kovový stojan Rozmer: 46x33x98 cm

€ 149,95

1135

173

UMENIE
ZDRAVIEaAKULTúra
POHYB
Kreatívne kartičky
Deti rozvíjajú svoje umelecké schopnosti pomocou našich špeciálne navrhnutých
kartičiek. Pomocou šnúrok v rôznych farbách a tvaroch ich následne jemne zatláčajú
na velcro povrch. Potom ich môžu jednoducho odstrániť.
Obsah:
• 4 špeciálne čierne tabuľky na kreslenie
• 50 šnúrok
• 12 duplexných logických listov
Rozmer: 30x22x2,5 cm | Počet: 12 ks | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarné činnosti s tvarom na ploche
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

€ 36,40

3014

Stojan na čajovú sviečku “Húsenička”
Je úžasné stráviť voľný čas kreatívne, čím zároveň pomôžete deťom získať prvé
skúsenosti ich zapojením do tvorivých aktivít. Tvorivé prvky sú dôsledne zvolené
a zoradené podľa detských potrieb. Poskytujú široký priestor na ich kreativitu
a nekonečnú zábavu pri ručných prácach.
Rozmer: húsenica 46x1,9x9,5 cm l 5 častí l Materiál: drevo l Vek: +3 roky

€ 4,00

1053

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Hravo experimentuje s farbami.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie,
perie, vlna a pod.).

Masážne loptičky
Masážna loptička je určená na stimulovanie hmatu, podporuje sústredenie a utíši emócie.
Rozmer: priemer 15 cm, 9 cm, 8 cm, 7 cm I Materiál: PVC bez ftalátov I Vek: +1 rok
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb
a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
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NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie,
odrážanie, preskakovanie atď.
1.4 Má správne držanie tela v stoji a v sede.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne
prejavy emócií - pozitívne i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.

€ 11,60

8039

priemer 15 cm

€ 4,70

8040

priemer 9 cm

€ 4,80

8041

priemer 8 cm

€ 3,80

8042

priemer 7 cm

ZDRAVIE A POHYB
Masážne lopty set 25 ks
Materiál: plast l Rozmer: priemer 10 cm l Vek: +3 roky
Vrátane pumpičky.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
1.2 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.3 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi.
2. Opíše aktuálne emócie.

€ 31,00

1059

Masážny kruh
Masážne kruhy majú rôzne stupne pevnosti.
Obsah: 3 x kruh (1 x žltý, 1 x zelený, 1 x modrý)
Rozmer: priemer 15 cm, hrúbka 3 cm I Materiál: termoplastický
plast, kaučuk I Vek: +3 roky

€ 28,00

8037

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb
a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie,
odrážanie, preskakovanie atď.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne
prejavy emócií - pozitívne i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.

Masážny valec
Využiteľné na masáže, terapiu rúk a relaxačnú terapiu.
Rozmer: priemer 5 cm, dĺžka 15 cm I Materiál: PVC bez ftalátov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

€ 7,90

8038

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne
i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.

Tréner hádzania - kôš na lopty
S trénerom hádzania sa deti naučia, ako zamerať cieľ a hodiť loptu. Pomáha rozvíjať
hrubé motorické zručnosti a koordináciu rúk a očí. Tento kôš je obzvlášť praktický tým,
že ak sa hráč trafí do koša, lopta sa k nemu vráti vďaka zahnutej sieti. Kôš podporuje
hrubé motorické zručnosti, predstavivosť a koordináciu rúk a očí.
Obsah: 1 kôš na lopty I Rozmer: 74x76x88 cm I Vek: +3 roky

€ 99,95

1128

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
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ZDRAVIE A POHYB
Bábky
Nový spôsob, ako môžu malé deti nadobúdať vedomosti a samostatnosť. Prispievajú
k rozvoju manuálnych zručností. Dieťa sa naučí samo sa obliecť a vyzliecť formou hry
s bábikami. Hračka pomáha rozvíjať jemnocit a rešpekt k ostatným ľuďom: mäkučké
bábiky s novým príjemným dizajnom, zastúpené sú rôzne rasy.
Rozmer: 40 cm | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - hygiena a sebaobslužné činnosti
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
CHLAPEC

DIEVČA

4008

4067

Európsky typ

4009

4068

Africký typ

4010

4069

Ázijský typ

€ 15,80

Hra Imitácia
Na scénu nastupuje hra Imitácia. V tejto hre hráči hádžu kockou a ich úlohou je zahrať,
imitovať alebo opisovať rôzne ilustrácie (36) znázornené na hracej tabuľke. Okrem
toho musia hráči zvládať aj športové úlohy.
Obsah: 1 kartónová hracia tabuľa (51x36x0,2 cm), 6 hracích figúrok,
1 farebná kocka, 1 kocka so symbolom
Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

€ 23,00

1017

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
1.2 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.4 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi.
1.5 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Hýb sa a krúť
Veselá aktivačná hra. Malá lienka sa chce vyšplhať po stonke ku krásnemu plnému
kvietku. K tomu jej musia pomôcť hráči pomocou rôznych pohybov od lietania po
plazenie.
Obsah: 24 kartičiek so stonkami a vyznačenou úlohou v spodnej časti,
8 kartičiek s okvetím a vyznačenou úlohou v spodnej časti, 5 lienok vyrobených
z dreva, ktoré vykonávajú rôzne úlohy a pohyby, 1 rezervná lienka
Vek: +5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a telesná zdatnosť

€ 32,00
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1018

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
1.2 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.4 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi.
1.5 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

ZDRAVIE A POHYB
Výživa
Magnetická hra na oboznamovanie sa s potravinovou pyramídou a dôležitosťou
jednotlivých potravín v našej strave. Hra preverí, či má dieťa každý deň prístup
k zdravej strave.
Rozmer: 56x22 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - zdravie a zdravý životný štýl
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

€ 18,10

4052

Inteligentná lavička
Učitelia sa môžu pohodlne posadiť a sú schopní pomôcť deťom, ktoré si s pomocou
inteligentnej lavičky obliekajú bundy a obúvajú topánky. Ponúka aj bočnú rukoväť,
ktorá dieťaťu zabezpečuje bezpečný držiak.
Obsah: 1 lavička | Rozmer: 83x60x78 cm

€ 199,95

1133

Ruky, nohy - sada
Túto sadu 8 stabilných pružných (umývateľných) plastových rúk a nôh v skutočnej
veľkosti je možné využiť pri rôznych cvičeniach. Sú vhodné na cvičenie udržania
rovnováhy a cvičenie do strán.
Vek: 3 - 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb
a telesná zdatnosť

€ 19,30

4066

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia
a preliezania.
1.2 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Gymnastická stuha
S gymnastickými stuhami je cvičenie zábavou.
S touto veselou gymnastickou stuhou vo farbách
dúhy tvoj tanec alebo cvičenie urobí dojem. Prehlbuje
koordináciu oka a ruky.
Materiál: taftová stuha na plastovej tyčke.
Rozmer: stuha 200 cm dlhá, 4 cm široká I Vek: +3 roky
3 kusy

€ 7,10

8034

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb
a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. UK - HV a VV - hudobno-pohybové činnosti, hudobnodramatické činnosti, výtvarné činnosti s tvarom v priestore,
spontánny výtvarný prejav
4. Jazyk a komunikácia - písaná reč - chápanie obsahu,
významu a funkcií písanej reči, chápanie formálnych
charakteristík písanej reči - grafomotorické predpoklady písania

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie,
odrážanie, preskakovanie atď.
1.2 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.3 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.4 Rytmicky správne využíva základné lokomočné
pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.
1.5 Má správne držanie tela v stoji a v sede.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.
3.2 Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.
3.3 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby
prostriedkami hudobnej dramatiky.
4. Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.

177

ZDRAVIE A POHYB
Set 6 chodúľ
S týmto produktom si deti rozvíjajú motorické zručnosti a venujú sa zábavnej pohybovej
aktivite. Pre použitie vnútri i vonku. Náradie je vyrobené s veľkou precíznosťou pre
všestranné využitie.
Rozmer: dĺžka 10x10 cm l Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
1.2 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
1.3 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.4 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

€ 12,60

3021

Kartónové tehličky
Ľahké ako pierko, ale pritom robustné veľké tehly na stavbu.
Tehly na stavbu, ktoré vyzerajú ako skutočné, sú z pastelových farieb a vyrobené
z pevného kartónu: deti si na ne môžu aj sadnúť. Stavanie s týmito tehlami je veľmi
ľahké kvôli ich minimálnej váhe. Tehly si musí zložiť zákazník.
Obsah: 20 dielov, 4 farby: modrá, červená, zelená a oranžová.
Materiál: kartón s potlačou | Rozmer: 15x30x7 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
1.2 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
2. Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa
predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

€ 39,80

8021

Spoločenská stolová hra
Pozor! Z cesty! Jedna kovová gulička nasleduje ďalšiu. Hra je o dobrej reakcii, rýchlych
reflexoch a zručnosti. Používaním sklzov a kovových guličiek sa hráči snažia poháňať
drevený puk do cieľového priestoru. Hráč dostáva bod za každý zásah, ktorým vstúpil
do cieľovej oblasti. Víťazom sa stáva ten hráč, ktorý vykoná päť úspešných hodov.
Rozmer: 71x71x3 cm l Vek: +5 rokov l 2-4 hráči
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

€ 199,90

1074

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.2 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Pohyb

Bežecký pás I
Rozmer: 83x60x80 cm l Vek: +4 roky

€ 119,00
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6042

Bežecký pás ll
Rozmer: 90x75x85 cm l Vek: +4 roky

€ 125,00

6043

ZDRAVIE A POHYB
Pohyb

Bicykel
Rozmer: 75x38x90 cm l Vek: +4 roky

Chodítko
Rozmer: 78x65x80 cm l Vek: +4 roky

€ 109,00

€ 120,00

6044

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

6045

Twister
Rozmer: 40x45x89 cm l Vek: +4 roky

€ 95,00

6046

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.2 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat
okolo výškovej osi.
1.3 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Loptička so stužkami
Hádzanie, chytanie, žonglovanie, otáčanie... S touto loptou je možné takmer všetko. Lopta má viacfarebný dúhový chvost zo
šifónových stužiek. Vhodné tiež pre deti so spomalenými reflexami. Podporuje schopnosť reagovať a koordináciu oka a ruky.
Materiál: guma
Rozmer: lopta priemer 4 cm, chvost: 8 stúh po 45 cm
Vek: +3 roky
Vo vybraných farbách.

€ 2,30

8033

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. UK - HV a VV - výtvarné činnosti s farbou
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.3 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3. Farbami vyjadruje svoje pocity.

Lopta overball
Populárna klasika, ktorá sa vojde do vrecka. Polyesterová mäkká loptička sa nafukuje pomocou pribalenej rúrky. Vhodná pre deti,
ktoré sa stále boja chytať loptu - táto mäkká lopta letí pomaly a hladko pristane v rukách. Dodávané v 3-dielnej sade vo farbách
červená, modrá a žltá.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
Rozmer: priemer 23 cm I Vek: +1 rok 1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
3. UK - HV a VV - hudobno-pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti

€ 11,10

8032

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.2 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný
sprievod.
1.3 Má správne držanie tela v stoji a v sede.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
3.1 Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.
3.2 Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.
3.3 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.
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ZDRAVIE A POHYB
Padák
Padák umožňuje realizovať rôzne skupinové hry.
Rozmer: priemer 1,75 m, 3,5 m a 6,0 m l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie
3. Umenie a kultúra - výtvarná výchova
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak,
sed, ľah.
1.3 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe,
obrat okolo výškovej osi.
1.4 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky
na hudobný sprievod.
1.5 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
2. Opíše aktuálne emócie.
3. Pomenuje základné a zmiešané farby.
Padák priemer: 1,75 m

€ 11,80

6034

Padák priemer: 3,50 m

€ 21,00

Padák priemer: 6,00 m

6035

€ 59,00

6036

Padák – aktivity
Padák je rozdelený na 12 farebných častí. Na každom sú 2 otvory (priemer
12 cm a 19 cm) a úchyt. Umožňuje realizovať rôzne skupinové hry.
Rozmer: priemer: 3,0 m l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
2. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

€ 54,00

8016

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
2.1 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.
2.2 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
3.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií
- pozitívne i negatívne.
3.2 Opíše aktuálne emócie.

Nylon tunel
Rozmer: 175x60 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.

€ 36
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3019

ZDRAVIE A POHYB
Naťahovacia guma
Naťahovacie gumy na cvičenie - 3 kusy. Farebne odlíšiteľné 3 stupne
obtiažnosti. Umožňujú ľahké preťahovanie, tónovanie a posilňovanie väzov,
šliach a svalových skupín.
Materiál: odolný, prírodný latex l Rozmer: 120 cm dĺžka, 10 cm šírka
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep,
kľak, sed, ľah.
1.3 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe,
obrat okolo výškovej osi.
1.4 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné
kroky na hudobný sprievod.
1.5 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

€ 40,00

10001

Double chodítko
Double chodítko je určené pre 1-2 deti. Zlepšuje koordináciu, kooperáciu a komunikáciu
medzi deťmi.
Rozmer: 66,5x50,5x72,5 cm l Materiál: plast l Nosnosť: 100kg
Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.2 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
1.3 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

€ 355,00

8027

Puzzle Maľovanie - Gymnastika - Jedáleň
Materiál odolný proti roztrhnutiu. Na zadnej strane každého dielika puzzle je vytlačený
iný vzor, aby bolo možné dieliky jednoduchšie roztriediť a zložiť.
Každé puzzle: 15 kusov | Rozmer: 27,5x19 cm | Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie, hygiena
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a výslovnosť
NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre človeka.

€ 56,00

3001
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ZDRAVIE A POHYB
Ovocie a zelenina
Senzorická hra na stimuláciu dotyku a rozvoj asociačného myslenia.
Hra obsahuje 36 kusov potravín skrytých v taške. Deti ich musia dotykom rozoznať
a položiť na papier. Dve úrovne náročnosti: 6 farebných hárkov (jednoduchších)
a 6 čiernych hárkov (vyššia náročnosť).
Obsah: 1 taška (37,5x25 cm) | 36 dielov | 6 duplexových hárkov | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie, hygiena
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a výslovnosť

€ 16,20

3003

Ovocie a zelenina

€ 18,50

3038

Mäso a syry

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

€ 21,90

3037

Koláčiky

Kôš na lopty basketball
Samonosný basketbalový kôš bol špeciálne vyvinutý pre deti: vďaka nízkej výške budú
čoskoro strieľať svoje prvé koše. Vďaka pocitu úspechu je trénovanie koordinácie očí
a rúk skvelou zábavou. Vyžaduje sa jednoduchá montáž. Široké nožičky sú vyrobené
z lakovaných oceľových rúrok, ktoré zaručujú stabilitu počas hrania. Kôš je ľahko
prenosný a preto okamžite pripravený na hru na rôznych obľúbených ihriskách vnútri
alebo vonku.
Rozmer: kôš priemer 40 cm, výška 86 cm I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a telesná zdatnosť

€ 75,00

8043

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie
atď.
1.2 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.3 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.

Kolesá (sada 10 ks)
Sada 10 kolies (4 ks s priemerom 40 cm, 4 ks s priemerom 60 cm a 2 ks s priemerom
76 cm) na vytváranie dlhých ciest s rôznymi možnosťami stavby. Vyrobené z tuhého,
pevného, polotvrdého a zároveň ľahkého plastového materiálu. Kolesá do seba
navzájom zapadajú, čo umožňuje jednoduché uloženie.
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť

€ 626,20
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3020

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.2 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.
1.3 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

ZDRAVIE A POHYB
Prekážková dráha
Sada obsahuje 6 tvarov, 6 stojanov.
Materiál: plast | Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť, zdravie
a zdravý životný štýl
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

€ 100,00

6077

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.3 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.
1.4 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
2.1 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
2.2 Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti aj na obrázku)
odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň,
pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek
merania (v obore do 10).

Stojany na prekážkovú dráhu
6 ks pre produkt prekážková dráha
Vek: +2 roky

€ 8,00

6078

Gymnastická sada - veľká
Gymnastická sada obsahuje:
• 4 kužele (výška 50 cm)
• 4 kužele (výška 30 cm)
• 8 debien (21,5 cm, výška 20 cm)
• 4 kruhy (priemer 38,5 cm)
• 4 kruhy (priemer 59 cm)
• 4 kruhy (priemer 77,5 cm)
• 4 mosty (15x81,5 cm)
• 8 tehličiek (15x15 cm, výška 9,5 cm)
• 8 tehličiek (15x36 cm, výška 9,5 cm)

€ 700,00

6079

• 8 tyčiek 40,5 cm dlhých
• 8 tyčiek 70,5 cm dlhých
• 8 tyčiek 98,5 cm dlhých
• 12 stôp chodidiel (6 párov)
• 12 stôp dlaní (6 párov)
• 20 farebných spojok
• 24 čiernych svoriek/spojok
• 8 modrých svoriek

Vek: +2 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.3 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.4 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej
nohe, obrat okolo výškovej osi.
1.5 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a
tanečné kroky na hudobný sprievod.
1.6 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
1.7 Má správne držanie tela v stoji aj sede.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy
emócií - pozitívne i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.
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ZDRAVIE A POHYB
Gymnastická sada
Gymnastická sada obsahuje:
6 kruhov priemer 50 cm
Svorky 24 ks
6 kužeľov
10 tyčiek dĺžka 70 cm
Vek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

€ 85,00

6080

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
1.2 Má správna držanie tela v stoji aj sede.
1.3 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
1.4 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.5 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe,
obrat okolo výškovej osi.
1.6 Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné
kroky na hudobný sprievod.
1.7 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
2.1 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy
emócií - pozitívne i negatívne.
2.2 Opíše aktuálne emócie.

XXL POMELA
Hráči si vezmú do rúk jeden alebo dva zberače jabĺk, v závislosti na
tom, či budú hrať sami alebo vo dvojiciach. Za každé jablko, ktoré sa im
podarí dostať do koša, dostanú nádoby na džem.
Obsah: 1 jabloň, 2 zberače jabĺk, 10 jabĺk, 20 džemových
pohárov, 1 košík Rozmer: jabloň 70x52x3 cmVek: +2 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - uživateľské zručnosti
3. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

€ 150,00

1083

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

Zdravotný chodník
Zdravotný chodník je namierený na stimuláciu nervového systému
a umocnenie hmatového vnímania.
Obsah: 4 chodníky
Rozmer: 148x36x3 cm I Materiál: termoplastický plast, guma
Maximálne zaťaženie: 60 kg I Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a
telesná zdatnosť

€ 260,00
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8036

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
1.3 Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok,
lezenie, plazenie, kotúľanie.
1.4 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

ZDRAVIE A POHYB
XXL Rybárska horúčka
Zábavná, ale dômyselná hra na precvičenie šikovnosti! Ryby sa „chytajú“ a ukladajú do
jednotlivých stánkov pomocou rybárskych prútov.
Obsah: 4 udice, 1 podložka, 4 stojany, 12 rýb l Rozmer: udica 65 cm l Vek: +4 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - uživateľské zručnosti
3. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

€ 199,95

1082

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
3.1 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
3.2 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa
zisteného počtu v skupinách.
3.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
3.4 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

Odrážadlo Quaddy
Odrážadlo dáva najmladším deťom možnosť pohybovať sa na štyroch kolesách. Vďaka
odrážadlu sa deti naučia posúvať sa nohami, aby sa mohli pohybovať dopredu a súčasne
ho riadiť. Bezpečný základ je zaručený štyrmi kolesami.
Obsah: 1 odrážadlo l Rozmer: 53x32x35 cm l Vek: +18 mesiacov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova

€ 129,95

1129

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi.
2.1 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce
sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.
2.2 Pozná význam vybraných dopravných značiek.

Odrážadlo Drifter
So svojimi tromi kolesami ponúka Drifter nielen bezpečný jazdný komfort, ale aj bezpečnú
základňu. Dieťa si môže bez problémov urobiť pauzu a vymyslieť novú pretekársku trasu.
Podporuje hrubé a jemné motorické zručnosti.
Obsah: 1 odrážadlo l Rozmer: 80x41x50 cm l Vek: +2 roky

€ 209,95

1130

Malá trojkolka
Teraz je načase, aby najmladšie deti šliapali a ušli preč! Malá trojkolka ponúka skvelý úvod
do šliapania pedálov. Deti si môžu zlepšiť koordináciu a rozvíjať hrubé a jemné motorické
zručnosti.
Obsah: 1 trojkolka l Rozmer: 75x44x52 cm l Vek: +2 roky

€ 239,95

1131

185

ZDRAVIE A POHYB
Trojkolka Rookie
Trojkolka Rookie je dokonalým spoločníkom pre deti z materskej školy a predškolákov.
S dlhým a pohodlným sedadlom je možné sa ľahšie prepravovať na väčšie vzdialenosti.
Počas prestávky nepredstavuje pozorovanie a objavovanie počas sedenia žiaden problém
vďaka trom kolesám. Podporuje hrubé a jemné motorické zručnosti.
Obsah: 1 trojkolka l Rozmer: 93x55x64 cm l Vek: +4 roky

€ 249,95

1132

Kamene na kráčanie
Veľké, malé, vysoké, nízke... Kamene na kráčanie s protišmykovým povrchom
môžu byť kombinované a rozmiestnené do rôznych vzorov. Rozvíjajú rovnováhu,
koordináciu a koncentráciu detí. Úrovne výziev môžete zmeniť z chôdze až na
skákanie. Maximálne zaťaženie: 70 kg.
Obsah: 2 veľké (30x30x15 cm) a 3 malé (19x19x5 cm) kamene na kráčanie
Materiál: syntetický materiál l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Pohyb a telesná zdatnosť

€ 65,00

8050

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda správnu techniku chôdze a behu
1.2 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku
1.3 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi

Vyvažovacia doska
Máte pocit, ako by ste boli na povrazovom moste... Deti si môžu zlepšiť svoju
rovnováhu pri chôdzi na balansujúcej doske. Zelená plocha sa bude pohybovať pri
chôdzi. Deti zlepšia svoju koncentráciu a koordináciu pričom sa zabavia! Maximálne
zaťaženie: 70 kg.
Materiál: syntetický materiál l Rozmery: 90x15x15 cml l Vek: +3 roky

€ 49,00

8051

Sada 4 autíčok s konektormi
Sada sa skladá zo štyroch autíčok na kolieskach v rôznych farbách (žltá, modrá, červená a zelená) a konektorov na ich
vzájomné spojenie. Autíčka pomáhajú rozvíjať ovládanie motoriky, rovnováhy a pri prepojení aj tímovú spoluprácu.
Obsah: 4 autíčka, 4 konektory l Rozmer: 48x28x18 cm l Vek: +3 roky
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Pohyb a telesná zdatnosť
2. Matematika a práca s info - Geometria meranie
3. Človek a spoločnosť - Dopravná výchova.
4. Človek a spoločnosť - Ľudské vlastnosti a emócie

€ 105,10
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3042

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo
výškovej osi.
2.1 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za,
medzi, na (čom, kom) , v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka ...) opíše polohu objektu,umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na
umiestnenie predmetu na určené miesto.
3.1 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky
týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.
4.1 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.

ZDRAVIE A POHYB
Tunel
Doma i vonku...kdekoľvek! Dieťa si zamiluje plazenie sa cez tieto veselé tunely - buď cez ružový tunel s motýlim vzorom
alebo cez chrobáčika v dúhových farbách. Vyrobené sú z odolného, ľahko umývateľného materiálu. Ľahko sa skladajú i
rozkladajú. Pevná oceľová konštrukcia vo vnútri má mäkké obloženie kvôli pohodliu a bezpečnosti.
Rozmer: dĺžka 1,5 m l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť

Motýlik

€ 36,99

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.

Chrobáčik

€ 36,99

9158

9166

Kniha s nálepkami
na opätovné použitie - Obliekanie
„Samolepky“ na opätovné použitie v tejto knižke kreatívnych aktivít pevne priľnú
na robustné stránky, odstránite ich ľahko, keď budete chcieť urobiť zmenu. Desať
lesklých, plne farebných strán obsahuje 80 ilustrovaných modelov na obliekanie
sukní, šiat a všetky možné doplnky, ktoré si viete predstaviť!
Obsah: 1 kniha, 5 strán, 165 samolepiek l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti
2. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

€ 6,99

9052

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Spája časti obrázkov lepením.

Medvedík základných zručností
Tento drevený medveď sa síce usmieva vždy, ale najšťastnejší je vtedy, keď je
úplne oblečený! Obliekanie sa už nebude taká ťažká úloha, keď budú zipsovanie,
zapínanie, uťahovanie, šnurovanie, viazanie a ďalšie obliekacie zručnosti zvládnuté.
Každá zručnosť je obsiahnutá na samostatnom, drevenom puzzle diely pre ľahkú
prax. Rozvíjajte jemné motorické a životné zručnosti s touto skvelou činnosťou.
Vek: 3 – 5 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 22,99

9046

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
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ZDRAVIE A POHYB
Drevená topánka na zaväzovanie šnúrok
Len pár vecí ponúkne dieťaťu väčšie uspokojenie ako zvládnutie zručnosti šnurovania
a viazania topánok. Táto drevená teniska so zvýšeným členkom spraví z cvičenia
šnurovania zábavu a pomôže vášmu dieťaťu dosiahnuť tento veľký vývojový míľnik. Oproti
bežným topánkam má väčšie dierky, takže prevliekanie a tiež samotné viazanie je pre dieťa
jednoduchšie a samozrejme - hygienickejšie.
Vek: 3 – 6 rokov

€ 9,99

9149

Moja prvá šnurovacia bábika
Oblečenie na párty či len tak na hranie? S touto skvelou prevliekacou sadou je to vždy
zábava! Roztomilá bábika, ktorú môžeš obliekať a šnurovať. Sada zahŕňa 16 kúskov
oblečenia a tri dlhé šnúrky, ktorými ich „zviažeš“ dokopy. Jedinečná a pútavá aktivita
rozvíjajúca jemnú motoriku a kreatívne myslenie.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti

€ 14,99

9069

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
3.1 dentifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
3.2 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.
3.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

Drevené panely so šnúrkami - Zvieratá z farmy
S rozkošným umením zobrazujúcim zvieratká na farme, domácich miláčikov alebo zvieratá divočiny, je zábavné si skúšať
zručnosti potrebné pre zaväzovanie a nájdenie správnej dierky. Tento drevený set obsahuje 5 masívnych, obojstranných
panelov na prevliekanie šnúrok a 5 šnúrok zodpovedajúcich farieb! Rozvíjajte koordináciu očí a rúk a schopnosť udržania
pozornosti pomocou tejto skvelej aktivity.
Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti
2. Človek a svet práce - Užívateľské zručnosti
3. Človek a príroda - Živočíchy

€ 9,99

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
3.1 dentifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
3.2 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.
3.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

9081

Drevené panely so šnúrkami Domáci miláčikovia

€ 9,99
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9082

Drevené panely so šnúrkami Divoké zvieratká

€ 9,99

9083

ZDRAVIE A POHYB
Moogy - základné zručnosti
Moogyho jasné farby a očarujúci vzhľad z neho robia skvelého priateľa s hrami, o ktoré sa
podelí s deťmi. Dieťa sa postupne učí, ako zvládnuť zipsy, gombíky, spony a šnúrky. Deti sa
týmito mimoriadne užitočnými aktivitami naučia obliecť a obuť.
Obsah: 1 Moogy l Rozmer:Výška: 47 cm
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - Hygiena a sebaobslužné činnosti
2. Človek a svet práce - Užívateľ ské zručnosti, konštruovanie

€ 21,70

4094

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
2.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Šikovné série: Hygienické návyky
Kartičky zobrazujúce rôzne oblasti každodennej hygieny, ktoré sa ukladajú do poradia,
v akom sa činnosti vykonávajú. Kartičky pomáhajú rozvíjať logické myslenie a slovné
vyjadrovanie. Okrem toho upevňujú a zjednocujú návyky potrebné pre budovanie
samostatnosti.
Obsah: 1 základňa, 36 plastových kariet, 1 vyučovací návod
Rozmer: základňa 36x45x55 cm, karty 5x5 cm l Vek: 3 – 6 rokov
NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl
2. Zdravie a pohyb - hygiena a sebaobslužné činnosti
3. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba

€ 14,50

4084

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
2.1 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
2.2 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či záhrade.
2.3 Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Šikovné série: Správanie sa
a každodenné úlohy
Kartičky podporujú nácvik samostatnosti za pomoci obrázkov zobrazujúcich každodenné
činnosti. Po vykonaní činnosti je možné ju odškrtnúť. Kartičky nabádajú k zodpovednosti
a spolupráci v rodine a školskom prostredí.
Obsah: 1 základňa, 36 plastových kariet, 1 vyučovací návod
Rozmer: základňa 36x45x55 cm, karty 5x5 cm l Vek: 3 – 6 rokov

€ 14,50

4085
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angličtina
angličtina
Bzučiaky s nahrávaním

€ 27,00

7102

Príďte s vlastnými veselými zvukmi bzučiakov s týmito Bzučiakmi pre zodpovedanie otázok
s možnosťou nahrania zvuku! Ľahko nahráte svoj hlas, hudbu, správy alebo zvuky pre
každý bzučiak, alebo povzbuďte deti, aby nahrali svoje vlastné upozornenia ako zvuk
bzučiaka a predĺžite tak zábavu. Každý bzučiak môže nahrať až sedem sekundový zvuk.
Stačí kliknúť, nahrať, kliknúť a počúvať! Bzučiaky pre zodpovedanie otázok s možnosťou
nahrania zvuku udržia pozornosť aj tých najmenších detí, ktoré sa zapoja do činnosti alebo
hry! Obsahuje štyri pestrofarebné bzučiaky s možnosťou nahrávania. Pre všetky bzučiaky
platí:
Rozmer: priemer 9 cm, vyžaduje 2 x AAA batérie (nie je súčasťou balenia)
Vek: +3 roky

Bzučiaky sada 4 ks
Obsah: 4 pestrofarebné bzučiaky, každý s unikátnym zvukom pre jednoduché
odlíšenie - trúbiaci klaksón, zvonenie z boxerského ringu, zvonček a zvuk odrazenej
pružiny

€ 21,60

7103

Bzučiaky so zvukom a svetlom
Obsah: 4 pestrofarebné bzučiaky, ktoré sa pri stlačení rozsvietia. Každý bzučiak
vydáva unikátny zvuk pre jednoduché odlíšenie - siréna, súťažná hra, laser a náboj

€ 24,30

7104

Bzučiaky maxi balenie
Obsah: 12 pestrofarebných bzučiakov, každý s unikátnym zvukom pre jednoduché
odlíšenietrúbiaci klaksón, zvonenie z boxerského ringu, zvonček a zvuk odrazenej
pružiny

€ 81,00

7105

Bzučiak farma
Zvuky kohúta, kravy, koňa a psa.
Súprava 4 ks
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€ 22,40

7027

angličtina

+

=
Set na výučbu angličtiny
Kompletný set na výučbu anglického jazyka:
Začíname s angličtinou + Hlavný kurz výučby angličtiny + Stánok
čas na angličtinu

€ 457,50

Stánok čas na angličtinu

6089

€ 150,00

6090

Rozmer: 73x40x120 cm
Bez obsahu.
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angličtina
Začíname s angličtinou
Set obsahuje:
Osnovy 10 lekcií
Inštrukcie pre 42 hier a aktivít
Žetóny v tvare ovocia
Plagát s ovocím
Veľká výuková kocka s vreckami
Kartičky vhodné do vreciek kocky
2 úpravy pečiatok ovocia
2 veľké farebné atramentové podušky
CD s nahrávkami slov a inštrukcií
4 pesničky, ktoré upevňujú jazyk
Kartónový zoraďovač s učebnými osnovami a inštrukciami
Všetky produkty sú dodané vo veľkej kartónovej krabici s vekom.

€ 185,00

6091

Témy:
Pozdravy a pred
stavovanie
Čísla
Farby
Ovocie
Pohybové slov
esá
Tvary

ie pre učebné

Inštrukc
pomôcky:
hier a aktivít
♦ obsahuje 42
iteľom a deťom
♦ poskytuje uč
hry na
možnosť hrať sa
ch
ná
hodi

Pokyny pre výučbu
angličtiny:
♦ zameranie na jazykové ciele
♦ obsahuje bohatú paletu
jazykových úloh
♦ učí hovoriť formou hier a
pohybových aktivít
♦ poskytuje hotové učebné
plány pre učiteľov

CD s piesňami obsahuje 4 skladby na témy:
pozdrav, farby, ovocie, pohyb a výslovnosť slovnej zásoby
a inštrukciami
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angličtina
angličtina
ČAS NA ANGLIČTINU

Univerzálna kocka,
v ktorej vďaka
vreckám môžeš meniť
kartičky.

ho jazyka pomocou
glické
n
m
a
ult
čba
u
ý
i-z
V ivít, pohybom, h
myslových
r
t
a
k
m
a
ia
pie
anie detskej zru
sňa
čno
zvíj
o
!
mi.
sti,
R
Žiadne učebnice
kog
nit
ívny
c

h sc

hopn
ostí a
angličtiny.

Pečiatky ovocie

Ovocie
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Hlavný kurz výučby angličtiny
Hlavný kurz výučby angličtiny obsahuje:
Osnovy 20 lekcií (nadväzujú na Začíname s angličtinou)
Inštrukcie pre 80 hier a aktivít
Žetóny v tvare ovocia
18 veľkých kariet s obrázkami
Stavebnica Morphun - zvieratá
Zoo koráliky
Hra: Obleč mačičku
Súprava kartičiek do kocky
Výpravné kartičky: režim dňa
Drevené bábky: členovia rodiny (2 súpravy)
Plstené maňušky: emócie
Pečiatky: hračky (2 súpravy)
CD 1, 10 piesní
CD, audio s výslovnosťou slov a s inštrukciami
Kartónový zoraďovač s učebnými osnovami a inštrukciami
Všetky produkty sú dodané vo veľkej kartónovej krabici s vekom.

€ 250,00

6092

Témy:
emócie
zvieratá z farm
y
safari zvieratá
oblečenie
členovia rodiny
hračky
Vianoce

ú v ich voľnom
ú deti radi hraj
edstavuje
To je hra, ktor
sko náhody pr
lie
ko
é
al
M
.
čase
vapenia, ktorý
, šťastia a prek
dy
ho
ná
k
vo
pr
pri učení sa
pozornosť detí
pomáha udržať
kých slov.
nových anglic

ZOO koráliky

Deti ich milujú a sú pomocou nich motivovaní k učeniu sa názvov zvierat zo ZOO,
ich farby a čísla. Veľké množstvo zvierat
v sade pomáha udržiavať záujem všetkých detí.
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Veľké kartičky s tém
ami: hospodárske
zvieratá, safari zvieratá,
oblečenie.
Kartičky sú základným
nástrojom pre
výučbu angličtiny pre
deti. Veľké farebné
obrázky pomáhajú deťom
spomenúť si na
slová a rozširovať si tak
slovnú zásobu.

Morphun bloky
poskytujú príležitosť vytvárať slovo, skupinu slov
a dlhšie výrazy.

angličtina

Bábky: emócie

Bábky vytvárajú príležitosti pre
rozvoj detskej emočnej inteligencie
a pomocou divadelnej hry sa deti
učia nové anglické slová.

Drevené bábky

Drevené bábky môžu byť zdobené a stať sa tak členmi rodiny, ktorá hovorí po anglicky. Táto aktivita
kombinuje úlohy s drámou pri výučbe anglického jazyka.

Výpravné
kartičky:
režim dňa

Tieto sady kariet
vytvárajú príležitosti
pre tvorbu príbehov
v angličtine pri každodenných činnostiach.

Hospodárske zvieratá
Hra: Obleč mačičku

72 týchto malých hospodárskych zvierat
môžete pomenovať, dotknúť sa ich, skryť
v dlani, spočítať, zoskúpiť do sád. Všetky
tieto aktivity sú vykonávané v anglickom
jazyku a za účelom učiť sa anglicky.
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Môj dom
Môj dom je učebná pomôcka a
všestranný nástroj, ktorý sa dá
využiť s celou triedou aj individuálne.
Rozmanitosť prvkov poskytuje voľnosť
pri výbere cvičení jazykových zručností.
Tabuľa sa dá použiť aj na
hranie doma aj ako kartičky na výuku
slovnej zásoby, prípadne ako
triedna dekorácia.
Súprava obsahuje: 1 veľkú magnetickú
tabuľu 70x50 cm, 17 prvkov so slovnou
zásobou na tému domov, 3 prvky s menami
detí, 17 prvkov s názvami zariadenia,
3 postavičky detí

€ 37,50

Naše domy
Úlohou hráčov je čo najskôr doplniť na
tabuľu domu chýbajúce elementy vo forme
ilustrácie alebo názvu.
Obsah: 4 karty domov o formáte A4,
56 žetónov o rozmere 4x4 cm

€ 12,50

Domino zvieratá

Oblečenie pre mačku

Obsah: 18 obojstranných elementov

Obsah: 4 karty, 16 prvkov na odievanie,
16 žetónov s názvami oblečenia

€ 5,40
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6094

6095

€ 10,00

6096

6093

angličtina
Popisovateľné vrecká
Šetrné k životnému prostrediu i k peňaženke! Priehľadné vrecká zmenia každý papier
na opätovne použiteľnú stierateľnú aktivitu: stačí vložiť akékoľvek pracovné hárky.
Obsahuje päť vreciek a päť za sucha stierateľných popisovačov s mazacími hrotmi,
ktoré sa uskladňujú v šikovnom priehybe navrchu každého vrecka.
Rozmer: 25x35 cm
Súprava 5 ks

€ 14,00

7025

Stierateľné tabuľky pre aktivity
Viacúčelové tabuľky určujú centrum pre aktivity v triede, pričom dokážu uskladniť až
30 pracovných hárkov v šikovnom zadnom vrecku. Použiteľné pre aktivity v malých
skupinách, denné úlohy, triedne oznamy a ďalšie. Čisté stierateľné tabuľky majú zelené,
oranžové, fialové, modré a červené orámovanie pre rozlíšenie. Tabuľky sú na stojane.
Rozmer: 23x30 cm
Súprava 5 ks
Súčasťou sú šikovné vrecká na zadnej strane.

€ 28,00

7026

Originálne hovoriace pero Hot Dots
Originálne pero Hot Dots so zábavnými zvukovými efektmi, frázami a audio/vizuálnou
spätnou väzbou jemne naznačí smer pri nesprávnej voľbe odpovede a zagratuluje pri
správnej. Zvuky sa dajú podľa potreby vypnúť. Potrebné 2 AAA batérie, nie sú súčasťou.
Rozmer: výška 16,5 cm I Vek: +5 rokov
Príklady hlášok: Perfect, Wow, That‘s
excellent, That‘s brilliant, Nope, Nice try

€ 9,80

7028

Hra Krokodíl Hop
Deti preskáču cez rieku, pričom sa učia farby, tvary a čísla 1-10. Pri spoločnej hre sa deti
učia riešiť problémy, kto je na rade i počúvať príkazy. Obrovská podložka je dokonalá
ako pre individuálnu hru, tak aj pre malú skupinu či celú triedu.
Obsah: pestrofarebná vinylová podložka 250x75 cm, 2 nafukovacie
12 cm kocky, 40 zvieracích značiek a príručka.
Vek: +3 roky
€ 43,40

7029

Súprava na učenie v kruhu
Poďme sa hrať v kruhu! Podložka pomáha zvyšovať sebavedomie, rozvíjať pozitívny
vzťah a zlepšovať matematické zručnosti a rozoznávanie farieb. Hra posilňuje hrubú
motoriku a povzbudzuje k tímovej spolupráci. Ľahká a ľahko ošetrovateľná skladacia
vinylová podložka.
Obsah: 5 nafukovacích kociek, 5 latkových vreciek a príručka.
Rozmer: priemer 122 cm I Vek: +3 roky

€ 43,40

7030
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Poháre na počítanie od 1 do 10
Zoznámte deti s počítaním, zmyslom počítania a triedením
počas triedenia ovocia a zeleniny s realistickými detailmi
do zodpovedajúcich pohárov. Obsah: 55 jedál, 10 odolných
kartónových pohárov a príručka.
Poháre sú označené číslom, slovom a obrázkom pre pomoc
a upevnenie.
Rozmer: pohár 8x10 cm, sú stohovateľné pre uskladnenie
Vek: +3 roky
Súprava 10 ks
7031
€ 54,60

Hra matematika
Hrá sa v tíme alebo s dvomi hráčmi na opačných koncoch
podložky s farebnými značkami. Hráči sa striedajú v hode kockou
a odpovedaní sumy. Jeden hráč z každého tímu sa snaží položiť
svoju značku na zodpovedajúce číslo ako prvý.
Vyhraj päť kôl a vyhráš hru! Hra upevňuje precvičovanie sčítania
a odčítania s číslami 1-6.
Obsah: podložka 152 cm, 2 číselné kocky 13 cm, kocka
s operáciami, 28 kartónových značiek a príručka.
Vek: +5 rokov
7032

€ 43,40

Obojstranné magnetické čísla
Vytvor číselné spojenia s magnetickými číslicami na jednej
strane a pestrými fotografiami počítateľných predmetov na strane
druhej. S rozmermi 10 cm sú vhodné pre predvádzanie na bielych
tabuliach alebo iných magnetických povrchoch.
Upevňuje rozpoznávanie čísel, počítanie a matematické operácie.
Obsah: číslice 1-20, operácie (sčítanie, odčítanie, väčšie ako,
menšie ako a rovná sa) a príručka. Súprava 26 ks.
Vek: +3 roky
7033

€ 33,60

Koberec s číslami od 1 do 20
Tento koberec deti pri učení rozhýbe!
Vyrobený z odolného, ošetrovateľného vinylu, číselný koberec
napomáha rozvoju hrubej motoriky detí a fyzicky upevňuje čísla od
1 do 20.
Rozmer: 350x30 cm I Vek: +3 roky

€ 36,40

7034

Krabica pre rečníka
Deti si vybudujú jazykové zručnosti, kritické myslenie a sebavedomie. Siahni
do krabice, vyber si kartu s podnetom a začni hovoriť! Farebne označené karty
s podnetmi zobrazujú na prednej strane fotografie zo života a na druhej strane
popis podnetu. Zameriavajú sa na rozhodovanie, obľúbené veci a činnosti, opis
obrázka a dávanie pokynov.
Obsah: 86 popisovacích kariet, 14 prázdnych kariet, príručka
Rozmer: kocka 12,5 cm I Vek: +5 rokov

€ 19,60
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7038

angličtina
Hot Dots karty
Tieto karty s reálnymi fotografiami a ilustráciami s kľúčovými slovami pre zaujímavý spôsob učenia sa novej slovnej zásoby.
Každý set obsahuje obojstranné aktivity karty, ktoré sú uložené v úložnej krabici.

Karty Škola a komunita
Súprava kariet I Vek: +3 roky

€ 14,00

7035

Hot Dots karty

Karty Domov a rodina
Členovia rodiny, časti domu, predmety v dome, hračky, šport, jedlo a nápoje.
Súprava kariet I Vek: +3 roky

€ 14,00

7036

Hot Dots Domov a rodina

Karty Zvieratá a ľudia
Domáce a hospodárske zvieratá, hmyz, divé zvieratá Británie, divoké zvieratá,
telo, tvár, oblečenie a emócie.
Súprava kariet I Vek: +3 roky

€ 14,00

7037

Hot Dots Zvieratá a ľudia

Obojstranná tabuľa na stôl
Robustná drevená tabuľa s rôznymi povrchmi dobre poslúži aktivitám všetkých
predmetov. Obsahuje magnetickú stieraciu tabuľu na jednej strane a flaušovú na
druhej strane. Na použitie s magnetmi a flaušovými výsekmi.
Rozmer: zložená tabuľa šírka 44,5 cm, výška 49 cm I Vek: +3 roky

€ 54,60

7024

Magnetické tabule
Ideálne pre individuálne učenie alebo demonštráciu v malej skupine. Zotierateľné
tabule sú obojstranné, s jednou magnetickou stranou.
Rozmer: šírka 29 cm, výška 23 cm
Súprava 10 ks I Vek: +3 roky

€ 68,60

7023
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laboratóriá
Obnoviteľné zdroje energie
Táto súprava ukazuje možné zdroje na získavanie energií. Deti majú možnosť
posúdiť efektívnosť daných zdrojov: voda, vietor a slnko na 4 výstupných
zariadeniach: zvonček, meter, svetlo a turbína.
Rozmer: výška 38 cm I Vek: +5 rokov

€ 149,50

6100

3D model sopky vytváranie topografických máp
3D model sopky je potrebné previesť do topografickej mapy. Stanovenie
parametrov sa vykonáva postupným dolievaním vody do plastového modelu
a označením jej hladiny popisovačom.

€ 44,50

6101

Obsahuje: priesvitný plastový model sopky Capulin (Nové Mexiko),
plastové veko, odmerka, špeciálny popisovač, mapa.
Súpravu môžu naraz využívať 4 deti.
Rozmer: 33x19x9 cm I Vek: +5 rokov

Vodný cyklus
Tento simulátor pomôže deťom lepšie pochopiť ako vzniká dážď, prečo tečú
rieky a ďalšie iné javy, ktoré súvisia s kolobehom vody v prírode. Vďaka
nemu môžeš vyvolať dážď vo svojej triede, pozorovať proces odparovania,
kondenzácie i dažďa.
Obsah: plastová nádobka s 3D maketou povrchu, veko, stojan, mrak, manuál.
Rozmer: 41,4x30x16 cm I Vek: +5 rokov

€ 135,50

6102

Model zeme
S týmto penovým modelom odkryješ tajomstvá Zeme. Model sa predeľuje
na 2 hemisféry a zobrazuje 4 základné vrstvy Zeme s ich teplotou a hrúbkou.
Každý kontinent i oceán je označený symbolom, ktorého pomenovanie
je k dispozícii v manuále. Ďalšou zaujímavosťou modelu je možnosť jeho
otvorenia, čo umožňuje výučbu stavby zeme.
Rozmer: priemer 15 cm I Vek: +3 roky

€ 21,50

7124

Váhy
Pomocou tejto váhy deti môžu merať váhu rôznych predmetov, ktoré majú
poruke, napr. papierové spony, mince, tekutiny a ostatné predmety, porovnávať
a sledovať rozdiely. Táto váha je ideálnou učebnou pomôckou na oboznámenie
detí s presnosťou váženia. Misky sa dajú ľahko vybrať, ak ich potrebujete
vyčistiť, odložiť alebo z nich vysypať obsah. Je vyrobená z odolného plastu.

€ 30,00
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Rozmer: dĺžka 33 cm, výška 11 cm I Vek: +3 roky
6105

výtvarné potreby
Obojstranná tabuľa
Veľká, obojstranná tabuľa, vhodná pre 6 detí.
Rozmer: 200x70x95 cm I Vek: +2 roky
Boxy nie sú súčasťou.

€ 245,00

6107

Mix štetce
Mix štetce s rôznou hrúbkou a drevenou
rukoväťou.
Obsah: 24 ks
Rozmer: 17 cm

€ 19,00

6112

Štetce
Obsah: 24 ks
Rozmer: 18,7 cm

€ 25,50

6113

Dvojitá tabuľa

Nylonové overaly

Obojstranná skladacia tabuľa, pre 2 osoby.

Obsah: 3 ks

Obsah: 2 boxy
Rozmer: výška 121 cm, tabuľa 65x65 cm
Vek: +2 roky

€ 117,00

€ 27,50

6109

6108

Temperové farby 1 l

Temperové farby 0,5 l

Temperové farby 1 l.

Temperové farby 0,5 l.

Obsah: 6 farieb I Objem: 6 l

Obsah: 6 farieb I Objem: 3 l

€ 28,50

6110

€ 21,50

6111
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OBCHODNÉ PODMIENKY
Čl. 1 Základné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)
sú zmluvnými podmienkami v zmysle ust. § 273 Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„Obch. Z.“) záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi
spoločnosťou: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96,
040 11 Košice, IČO: 45 258 767 ako dodávateľom tovarov
a fyzickou a/alebo právnickou osobou ako objednávateľom,
a sú neoddeliteľnou súčasťou:
a) kúpnej zmluvy,
b) zmluvy o dielo alebo
c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne
upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak
zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov.
(zmluvné typy uvedené v bode 1.1 písm. a), b), c) označené
ďalej aj ako „zmluvy“)
1.2.TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11
Košice, IČO: 45 258 767 v zmluvných vzťahoch vystupuje
najmä na strane predávajúceho, dodávateľa, zhotoviteľa a v
týchto VOP sa ďalej označuje ako „dodávateľ“.
1.3. Druhá zmluvná strana - fyzická osoba a/alebo právnická
osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc najmä na strane
kupujúceho, objednávateľa sa vo VOP ďalej označuje ako
„objednávateľ“
1.4. Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú
objednávateľ a dodávateľ spolu.
1.5. Objednávka - objednávateľ objednávkou doručenou
dodávateľovi (e-shop, e-mail, tel.) predkladá návrh zmluvy.
Objednávka musí obsahovať fakturačnú a dodaciu adresu ak
nie je totožná, mobilný telefonický kontakt, presný kód, názov
a množstvo tovaru (ďalej len „objednávka“).
1.6. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany
dodávateľa je písomné alebo e-mailové potvrdenie
objednávky dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa
dodávateľa byť viazaný objednávkou, pričom v tomto prípade
je prijatie objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon
urobil (ďalej len „potvrdenie objednávky“).
1.7. Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
dňom záväzného akceptovania objednávky zo strany
dodávateľa (ďalej len „uzavretie zmluvy“).
1.8. Tovar sú hnuteľné veci alebo zásielka alebo dielo
špecifikované v objednávke (ďalej len „tovar“).
1.9. Miesto dodania tovaru je sídlo dodávateľa ak sa zmluvné
strany nedohodli na inom mieste dodania tovaru (ďalej len
„miesto dodania“).
1.10. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky,
uzatváranie zmluvy, dohodnutie zmluvných podmienok
a aj prijatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená
osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je objednávateľ
povinný nahradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu tým
vznikne. Za oprávnenú osobu objednávateľa sa považuje
ktorýkoľvek zamestnanec/pracovník objednávateľa alebo
osoba používajúcu komunikačné prostriedky objednávateľa
(e-mail, telefón) alebo pečiatku objednávateľa. Pre vylúčenie
pochybností sa tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú
konať v mene a za objednávateľa v zmysle ust. § 15 alebo
ust. § 16 Obchodného zákonníka.
Čl. 2 Predajné ceny a platobné podmienky
2.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne
a včas, pričom cena za tovar vychádza z katalógových cien
dodávateľa, alebo ceny ako bola dohodnutá v zmluve. Všetky
ceny v tomto katalógu sú platné do vydania nového katalógu
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a sú vrátane DPH.
2.2. Všetky cenu sú uvádzané bez ďalších nákladov a to najmä:
expedičných nákladov, balenia tovaru, resp. akýchkoľvek
osobitných požiadaviek na tovar zo strany objednávateľa.
2.3. Ak je objednávateľom materská škola, základná škola
a iné štátne organizácie dodávateľ môže dodať dovar aj na
faktúru, pričom maximálna doba splatnosti je 14 dní.
2.4. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak
je objednávateľom súkromná fyzická osoba alebo právnická
osoba alebo iná mimoštátna organizácia, dodávateľ dodá
objednaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny a prípadne
ďalších nákladov, a to napríklad formou dobierky alebo
zaplatenej ceny za tovar na predfaktúru. Forma úhrady bude
vždy uvedená pri záväznom akceptovaní objednávky.
2.5. Peňažný záväzok objednávateľa sa považuje za splnený
momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový
účet dodávateľa.
2.6. Dodávateľ zasiela faktúry elektronickou poštou na
e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a /alebo poštou na
adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.
Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa
3.1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar, inak
sa zaväzuje uhradiť všetky hotové náklady dodávateľa.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje doručovaný tovar skontrolovať
za prítomnosti dopravcu, najmä či je obal tovaru nepoškodený.
3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne
a včas.
Čl.4 Dodacie podmienky
4.1. Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany
objednávateľa. Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ podľa
objednávky objednávateľa, tak platí, že tovar je dodaný
v čase, keď bol odovzdaný dodávateľom na prepravu prvému
prepravcovi. Objednávateľ potvrdí prijatie tovaru dopravcovi
spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže
objednávateľ fakticky nakladať s tovarom.
4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
z dodávateľa na objednávateľa prevzatím tovaru
objednávateľom. Pri preprave tovaru prostredníctvom
tretej osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody
z dodávateľa na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru
prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Škoda
na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva
na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
4.3. Objednávky sú realizované v termíne od 5 do cca
30 pracovných dní. Doba dodania je vždy orientačná. Pri
spolupráci so špedičnými spoločnosťami je nutné si k dodacej
lehote prirátať 1-2 dni, ktoré sú uvedené na stránkach
špedičných spoločností.
4.4. Pri možnosti výberu platby dobierkou sa automaticky
priráta dobierkový poplatok 1,35 € vrátane DPH.
4.5. V prípade dlhšej čakacej doby z dôvodu veľkého záujmu
alebo z dôvodu oneskorenia zo strany výrobcu môže dôjsť
k oneskoreniu dodania objednávky, Vami objednaný tovar
doručíme neskôr - dodatočne. Dodávateľ bude objednávateľa
priebežné informovať. Za oneskorenie dodania objednávky
sa ospravedlňujeme.
4.6. V prípade ak bude obal doručovaného tovaru alebo tovar
poškodený je objednávateľ povinný tieto zistenia uviesť do
prepravného listu. Bez záznamu v prepravnom liste nie je
možné uplatniť reklamáciu poškodenia počas prepravy.
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Čl. 5 Výhrada vlastníctva
Objednávateľ berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné
strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza
na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je
výlučným vlastníkom tovaru dodávateľ a tovar je objednávateľovi
iba zverený. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto
výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva tretím
osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade porušenia tejto
povinnosti zodpovedá objednávateľ dodávateľovi za vzniknutú
škodu. Objednávateľ akceptuje tento spôsob nadobudnutia
vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý
všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho
práva.
Čl. 6 Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok
6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude:
a) použiteľný na účel dohodnutý v zmluve a na účel, ktorý je pre
tovar obvyklý,
b) nový a zachová si vlastnosti dohodnuté v zmluve a vlastnosti
obvyklé s prihliadnutím na jeho užívanie.
6.2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodaný
tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, resp.
v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu
objednávateľovi. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady
tovaru.
6.3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi
skryté vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare.
6.4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že
k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním,
čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený,
pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou,
nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
6.5. Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného
tovaru je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru.
V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád
tovaru.
6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov
ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou.
6.7. Pri uplatnení písomnej reklamácie je objednávateľ povinný
postupovať nasledovne:
a) poslať na emailovú adresu: info@hravaskolka.sk oznámenie
o reklamácií, ktoré musí obsahovať nasledovné údaje: údaje
oodberateľovi s tel. číslom, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia
tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej
chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie.
b) písomné oznámenie o reklamácií poslať poštou. Na základe
tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník
našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
6.8. Dodávateľ môže kedykoľvek objednávateľa vyzvať na
predloženie fotodokumentácie reklamovaného tovaru.
6.9. V prípade, ak je objednávateľ fyzická osoba táto poníma
ochranu spotrebiteľa a okrem práv podľa zákonných ustanovení
o ochrane spotrebiteľa a občianskeho poriadku, má pri kúpe
tovaru cez e-shop právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu) podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v
lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
6.10. Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať
dodávateľovi na dobierku ak dodávateľ na to nedá objednávateľovi
písomný súhlas.
Čl. 7 Ochrana osobných údajov
7.1. Ochrana osobných údajov podľa tohto článku sa vzťahuje

len na objednávateľov ako fyzické osoby (nie právnické osoby,
nie fyzické osoby podnikateľov a pod.) podľa zákona o ochrane
osobných údajov.
7.2. Dodávateľ informuje fyzické osoby, ktoré si objednajú tovar,
že osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko,
dodacia adresa budú dodávateľom ako prevádzkovateľom
spracúvané len na účely plnenia zmluvných vzťahov
a marketingových akcií dodávateľa. Osobné údaje nebudú
zverejnené, poskytnuté tretej osobe za iným účelom.
7.3. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje
dobrovoľne na dobu neurčitú dodávateľovi za účelom splnenia
zmluvných záväzkov a marketingových akcií dodávateľa.
V prípade ak objednávateľ nesúhlasí s použitím jeho údajov na
marketingové akcie dodávateľa, má právo uplatniť si námietky
priamo u dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Dodávateľ vyhlasuje, že osobné údaje objednávateľa budú
dodávateľom spracované a uschované len na nevyhnutnú dobu
a v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, platnými
právnymi predpismi EU.
7.4. Objednávateľ dáva na spracovanie osobných údajov súhlas
na dobu neurčitú a súčasne súhlasí s použitím osobných údajov
pre marketingové účely predávajúceho (hlavne na zasielanie
obchodných oznámení, marketing). Súhlas platí až do doby jeho
písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným
na adresu zmluvného partnera, TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.,
Krompašská 96, 040 11 Košice. Za písomné vyjadrenie sa v tomto
prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom
kontaktného formulára na webovej stránke www.hravaskolka.sk.
Objednávateľ má právo prístupu k svojím osobným údajom
a právo na ich opravu (prostredníctvom kontaktného formulára
vrátane práva požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu
a ďalších zákonných právach k týmto údajom).
Čl. 8 Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na zmluvnú
pokutu za akékoľvek porušenie povinností objednávateľa
uvedených v zmluve a/alebo v VOP a to najmä pre nepravdivé
vyhlásenia, porušenia záväzkov, omeškanie zaplatenia splatných
faktúr, a to vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru.
Čl.9 Osobitné ustanovenia
9.1. Objednávateľ nemá právo postúpiť a ani jednostranne
započítavať pohľadávky dodávateľa.
9.2. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami
obchodného zákonníka, a to v prípade ak sú objednávatelia
podnikatelia, obchodné spoločnosti, štátne inštitúcie, príspevkové
organizácie, neštátne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú
štátne inštitúcie.
9.3. V prípade ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá poníma
ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s dodávateľom sa riadia
týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo
ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom,
sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými,
a účinnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa.
9.4. Katalóg nie je cenová ponuka slúži len ako propagačný
materiál dodávateľa.
Čl.10 Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej
stránke dodávateľa ak v nich nie je ustanovené inak.
10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu
týchto VOP.
10.3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením
týchto VOP.
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10.4. Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa
týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:
a) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako
nedoručená;
b) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo
odmietnutia;
c) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú
v príslušnom registri dňom kedy je adresátom prevzatá alebo
kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v
odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy,
adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného
významu.
10.5. Zaslaním objednávky objednávateľa, objednávateľ
pristupuje k týmto VOP dodávateľa a sú pre objednávateľa
záväzné dňom potvrdenia objednávky dodávateľa. V prípade
ak dôjde k rozporu medzi objednávkou, týmito VOP a VOP
objednávateľa, tak platí čo bolo písomne dohodnuté v objednávke,
potom VOP dodávateľa.
10.6. Objednávateľ zaslaním objednávky dodávateľovi pristupuje
k týmto VOP.
10.7. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zavedenia technických
a farebných odchýlok výrobkov. Dodané výrobky a fotografie
v katalógu sa preto môžu líšiť.
10.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby tlače.
Čl.11 Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov
11.1 Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: TAKTIK
vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45
258 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I , oddiel: Sro, vložka č.: 24508/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“
v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom
Registračného
formulára,
formulára
na
aktualizáciu
registrovaných údajov a Objednávkového formulára), a to v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne
číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom
gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje
Objednávateľa spracúvať na účely:
- realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností,
ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom
prostredníctvom Obchodu,
- skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa,
- prezentácie a propagácie Prevádzkovateľa, programov, ním
predávaných Produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa
týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk,
- reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj
prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení).
Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.
Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na
dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov
a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov
Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu pred odvolaním
súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek
bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie
súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na
e-mailovú adresu info@hravaskolka.sk alebo formou listu
(obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho
sídla. Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného
Objednávateľa na stránkach Obchodu ako aj jeho účasť vo
vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.
Prevádzkovateľ smie osobné údaje Objednávateľa spracúvať, až
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kým súhlas nebude odvolaný. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho
spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , a to právo:
- na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov,
informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu
nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak
pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní
k porušeniu zákona,
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne
žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,
- na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných
údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj
v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov
poškodené,
- v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných
údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť
aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie
doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi. Osobnými
údajmi Objednávateľa sa na účely rozumejú jednak osobné
údaje samotného Objednávateľa, a jednak aj osobné údaje
osôb konajúcich za Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou,
ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté Objednávateľom a/
alebo samotnými osobami konajúcimi za Objednávateľa ktorý
je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých
podmienok udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na
využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
11.2. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi osobitný súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.
na účely priameho marketingu (zasielanie informácií o novinkách
a ponukách telefonicky, mailom, poštou, faxom, osobne), a to
najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na
aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára.
Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na
vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne
odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu
so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu
info@hravaskolka.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie
súhlasu so zasielaním informácií) doručeného Prevádzkovateľovi
na adresu jeho sídla. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií
podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so
spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 1. (tento je v prípade
záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu
1.). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov podľa bodu 1. nemá za následok odvolanie súhlasu
so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade
záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa tohto
bodu). Objednávateľ má v súvislosti so zasielaním informácií
všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu
byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne
záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti
orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak
je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré
vznikajú v súvislosti s predajom Produktov.
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 obsahuje situačné rozprávky, zamerané na rôzne výchovné problémy,
 ponúka zoznámenie sa s pani Zlosťou, unaveným hláskom, neposlušným zúbkom
a ďalšími veselými postavičkami,
 prináša fotograﬁe skutočných detí, ktoré sa zmenili na rozprávkových hrdinov vo svojich príbehoch,
 každá rozprávka obsahuje morálny alebo edukačný odkaz.
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