


 s novým školským rokom Vám prinášame rozšírený 
katalóg didaktických pomôcok. Vydanie obsahuje rozšírenú 
ponuku produktov, teda spolu u nás nájdete už takmer 400 
didaktických pomôcok rozdelených podľa iŠVP a k nim až 50 
metodických námetov pripravených našim odborným lektorským 
tímom Ing. Lukáčová, PaedDr. Krempaská, Mgr. Chovancová, 
PhDr. Sobotová.

K ďalším novinkám, ktoré sme pre Vás pripravili je nový, 
moderný eshop www.Hravaskolka.sk. Nájdete tu prehľadnú 
ponuku produktov,  jednoduché vyhľadávanie podľa kódu 
produktu, alebo názvu a hlavne výhodné akciové ponuky. Ak 
chcete mať vždy ako prví informácie o aktuálnych zľavách, 
nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettera.

Navyše odteraz nákupom u nás zbierate kredity, ktoré 
môžete využiť na zľavy alebo špeciálne produkty z bonus klubu.

A teraz hlavná novinka! Počas roka sme sa osobne stretli 
s mnohými z Vás a vypočuli si rôzne podnety na zlepšenie 
ponúkaných služieb. Vieme, čo Vás trápi najviac - najčastejší 
problém, o ktorom nám učitelia vravia, je fi nancovanie. Preto 
sme sa rozhodli pre ústretový krok, a tým je individuálne 
fi nancovanie. V prípade, ak Vás zaujala naša ponuka 
a chceli by ste urobiť väčšiu objednávku, ktorá presahuje Váš 
rozpočet, nevadí! Kontaktujte nás a dohodnite si individuálne 
fi nancovanie, a to formou odloženej splatnosti faktúry (aj 
o niekoľko mesiacov!) alebo splátkového kalendára.

Samozrejme, ostatné bonusy a výhody, ktoré Vám ponú-
kame, stále platia. Ich zoznam nájdete na 4. strane.

Veríme, že Vás naša ponuka sortimentu a nadštandard-
ných služieb zaujme a bude Vám nápomocná pri Vašej práci 
v materskej škole.

Vydavateľstvo TAKTIK - Váš partner vo vzdelávaní.

Aby sa deti učili hrou.

Tomáš Divinec
konateľ

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
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Akákoľvek objednávka v súlade s ob-
chodnými podmienkami (poštová, te-
lefonická, elektronická) je záväzná. 
Objednávateľ sa zaväzuje túto objed-
návku pri doručení prebrať a uhradiť 
sumu uvedenú na faktúre v termíne 
splatnosti. 

Objednávkový formulár musí obsa-
hovať všetky kontaktné údaje.

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., sa zaväzuje prijať a spracovať 
každú platnú objednávku. O spraco-
vaní objednávky informuje objedná-
vateľa na e-mailovej adrese, ktorú 
uviedol pri objednávke.

Všetky ceny v tomto katalógu sú plat-
né do vydania nového katalógu a sú 
vrátane DPH. 

Orientačná doba dodania je 30 dní 
v závislosti od dodávateľa a dostup-
nosti na sklade.

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu 
ponuky produktov a ich cien z dô-
vodu dostupnosti od dodávateľov. 
Aktuálne platná ponuka produktov 
a cien je vždy na eshope 
www.hravaskolka.sk.

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11  Košice

POŠTOU

TELEFONICKY

ELEKTRONICKY

tel.:  0800 140 006
7.30 - 16.00 hod.

e-mail: info@hravaskolka.sk

ESHOP: www.hravaskolka.sk

OBJEDNÁVKY
AKO 
NAKUPOVAT
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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.

Pri objednávke v minimálnej 
hodnote 800 € dostanete 

kompletnú metodiku 
v tlačenej verzii pre všetky 

vzdelávacie oblasti zdarma.

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.

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 nad 1500 € 
pre Vás v prípade potreby 
pripravíme individuálne 
fi nancovanie, a to či už 

formou odloženej splatnosti 
faktúry alebo vytvorenia 
splátkového kalendára.

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.
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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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 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.

Metodické námety 
k plneniu výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách prostredníctvom didaktických pomôcok uvedených v katalógu TAKTIK
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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: 

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, PaedDr. Elena Krempaská, Mgr. Eva Chovancová, PhDr. Jarmila Sobotová

Práva detí Trvalo udržateľný  
rozvoj so záberom 

na prostredie a 
vzťahy

Rozvoj mozgu 
ako vytváranie 

potenciálu dieťaťa 
pre jeho ďalší, 
optimálnejší 

rozvoj

Ing. Katarína Lukáčová, PaedDr. Elena Krempaská, Mgr. Eva Chovancová, PhDr. Jarmila Sobotová
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA            

4013

4014

4015

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.

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. 

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.                 

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

4016

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.

zima - plastové puzzle | Rozmer: 21x21 cm | Vek: +2 roky
12 kusov l Materiál: hrubší odolný plast                                                    

jeseň - plastové puzzle | Rozmer: 21x21 cm | Vek: +2 roky 
12 kusov l Materiál: hrubší odolný plast 

jar - plastové puzzle | Rozmer: 21x21 cm | Vek: +2 roky 
12 kusov l Materiál: hrubší odolný plast

leto - plastové puzzle | Rozmer: 21x21 cm | Vek: +2 roky 
12 kusov l Materiál: hrubší odolný plast   

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

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

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

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.

Plastické puzzle Ročné obdobia – 4 set

€ 29,60
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA            

1036

1037

1038

1039

Obsah: 30 kartičiek (6 tém, na každú 5 kartičiek)
Rozmer: škatuľa 28x20x5 cm | Vek: +4 roky
Každé dieťa sa môže kedykoľvek nečakane ocitnúť v núdzi. Ale čo treba v takýchto 
situáciách robiť? Koho môžeš požiadať o pomoc?

Obsah: 30 kartičiek (6 tém, na každú 5 kartičiek)
Rozmer: škatuľa 28x20x5 cm | 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.

Prasa

Krava

Kôň

Kohút

Karty - Povedz mi Nehody
Objavuj, uč sa a sprostredkuj. Jednotlivé kartičky s témami sa jednoducho rozlišujú 
vďaka špecifi ckým 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. 

Karty - Povedz mi Povinnosti

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 explicitného významu textu - slovná zásoba     

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba                                                     

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu
2. Človek a príroda - živočíchy

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

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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-
pohybových činnostiach.
2.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver, 
domáce zvieratá, vodné živočíchy atď.).
2.2 Identifi kuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, 
starnutie a pod.).
2.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

1022

1023

€ 39,90

€ 39,90

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50
99



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

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 - gramatická správnosť a spisovnosť                                                                                      
2. Človek a príroda - človek                                                  
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti                                                    

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania                                                    

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.

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.

1029

1030

€ 55,90

€ 89,00

1010



JAZYK A KOMUNIKÁCIA            

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

čísla 1 - 5

čísla 6 - 0

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

Sada 8 maňušiek - 
rozprávkové postavy
Rozmer: 25-35 cm l 8 kusov l Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania                                                      

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

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).

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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
2.1 Identifi kuje pozitívne ľudské vlastnosti.
2.2 Identifi kuje negatívne ľudské vlastnosti.

1035€ 99,90

4051

1044

1045

€ 16,30

€ 43,00

€ 43,00

1111



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 l 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

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.

5005€ 21,20
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Obrie puzzle: Farma, Džungľa
Extra veľké podlahové puzzle s farebnými ilustráciami predstavuje 
zábavnú farmu a džungľu. Každé puzzle má 30 kusov a 8 šablón 
v tvare zvierat.

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.

Obrie podlahové puzzle: Džungľa

Obrie podlahové puzzle: Farma

5003

5004

€ 19,70

€ 19,70

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.

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

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

Ázijský typ: dievča | Rozmer: 21 cm | Vek: +1 rok

• 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.

4039

4040

4041

€ 14,80

€ 14,80

€ 14,80
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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

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.

6015€ 72,50

Mapa sveta - Národy
Mapa znázorňujúca umiestnenie 
rôznych národov prostredníctvom 
maňušiek Deti sveta. 

Rozmer: 100x70 cm

6016€ 12,50

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

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.

6017€ 67,50

1414



JAZYK A KOMUNIKÁCIA            

Kocka s vreckami
Penová kocka potiahnutá PVC, priehľadné vrecká na 
každej strane.

Rozmer: 20 cm | Vek: +3 roky

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.

Obsah: 24 kusov | Rozmer: 11x11 cm | Vek: +3 roky

Pracovný hárok III pre pre didaktickú pomôcku kocka  
s vreckami.
Obsahuje 4 sady po 6 kariet, ktoré znázorňujú hračky, rodinu 
z maňušiek, Vianoce, emócie.

Obsah: 24 kusov | Rozmer: 11x11 cm | Vek: +3 roky

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.

6019

6020

6020

6019

6018

€ 10,30

€ 10,30

€ 30,50
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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

Grafická dielňa

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.

Zelená

Modrá

Červená

Grafická dielňa 1 Grafická dielňa 2

6023

6024

6025

6026 6027

€ 27,30

€ 27,30

€ 27,30

€ 37,50 € 37,50
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická 
správnosť a spisovnosť

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

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.

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.

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 

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

7001

1072

€ 21,00

€ 23,00
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Magnetky

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.

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

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

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

4074

4077

4078

€ 33,50

€ 18,60

€ 18,60
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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.

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

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

Magnetické veľké písmená abecedy JUMBO 74 ks
Rozmer: výška 4,4 cm l Počet: 74 kusov l Vek: +3 roky

4075

4076

4079

€ 18,60

€ 20,60

€ 20,60
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7020

4022

4024

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania
2. UK - VV - syntézia (medzizmyslové vnímanie)

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - poznávanie funkcií písanej reči                                                                                                       
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií

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
1.1 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.

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.

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.    

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

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 

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

€ 28,00

€ 16,20

€ 19,70
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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.    

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

6056

6083

€ 58,00

€ 18,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia 
a  výslovnosť
2. Jazyk a komunikácia - písaná reč 
- koncept tlače a knižných konvencií                                                                                                              
3. Človek a príroda - neživá príroda                                                                    
4. Človek a spoločnosť - orientácia v okolí 

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 
a hláskové skupiny.                                                                                 
1.2 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 
vety a súvetia.          
1.3 Rozumie spisovnej podobe jazyka.              
2. Identifikuje niektoré písmená abecedy.                                      
3. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.     
4. Orientuje sa v základných verejných inštitúciách 
a službách - obchod, polícia, pošta, lekárska 
ambulancia. 

Puzzle - vesmírne mesto 3D
3D puzzle vesmírne mesto.
Po zložení obrázka si dieťa pomocou špeciálnych okuliarov pozrie ako obrázok ožije.

Obsah: 43 kusov
Rozmer: 90x60 cm I Vek: +3 roky
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6072

6074

6075

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

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

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 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.).  

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.  

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.

Hroch
Tabuľa s malým počítadlom, magnetickým bludiskom a triedením tvarov.

Rozmer: 91x4,5x32 cm I Vek: +2 roky

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.

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

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

€ 61,00

€ 175,00

€ 341,30
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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

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 - geometria a meranie, logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

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.

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.

Farebné guličky                                                                                                                                          

Tento abakus zahŕňa pevné farebné diely zaoblených tvarov. Hračka pomáha rozvíjať 
priestorovú orientáciu, logické myslenie a koordináciu pohybu. Model hry z 24 aktivít 
rozvíja schopnosť klasifikácie a radenia.
Obsah: 28 guličiek, 24 modelových kariet l Rozmer: 21 cm l Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

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.

8008

8009

4028

€ 14,40

€ 47,40

€ 12,70
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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

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

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

Farebné tvary
2 polygóny, z ktorých môžete vytvoriť nekonečný rad 3-rozmerných mnohostenov 
a telies. 

84 kusov | Vek: +5 rokov

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika

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

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

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

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.

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.

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.

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.

4031

4032

4033

4034

€ 8,70

€ 27,40

€ 30,90

€ 34,90
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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

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

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 - logika

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

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

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

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.  

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.     

4037

4036

4035

€ 25,20

€ 7,00

€ 25,10
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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

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

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

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

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.

4038

1019

€ 18,20

€ 29,00

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 identifi kuje (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.

3002€ 44,00
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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

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

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie                                                         
2. Človek a svet práce - konštruovanie

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.

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.  

1020

1024

€ 25,90

€ 99,90

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 

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.    

7018€ 28,00
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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      

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.

6076€ 220,00

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

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. Matematika a práca s informáciami - logika

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    

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

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.

7022

1032

€ 28,00

€ 25,00 Farebné cukríky
Rozmer: cukrík 7x2,5 cm, podložka (priemer 45 cm)
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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. 

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

Magnetická hra

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

Bloky s perličkami

Bloky s pieskom

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

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.  

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.

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

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

8010

8010

8011

8011

8013

8014

€ 79,80

€ 79,80

€ 41,80

€ 44,00
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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

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 - logika

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 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.  

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.

8015

5010

€ 26,60

€ 11,80

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

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.7002€ 28,00
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Skladacie tvary 
Obsah: 10 transparentných plastových telies a ich siete.
Rozmer: cca 7,5 cm | Vek: +3 roky

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

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 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 
vlastnosťou.                                                                                 
1.3 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.      

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.  

Logické pracovné listy navliekania gombíkov
Logické pracovné listy navliekania gombíkov - 12 dielov                                                                                                                                           
Rozmer: 30x21 cm | 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.   

6031

6032

3005

€ 42,50

€ 32,50

€ 9,40

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.

3004€ 15,80
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SQUIGZ
                                                                                                                                            
Zatlačte na dve prísavky Squigz. Pripájajte ich k sebe alebo k akémukoľvek 
pevnému neporóznemu povrchu. Ohýbajú sa. Priliepajú sa. Squigz 
podporujú kreativitu, jemné motorické zručnosti, interakciu, hravú 
experimentáciu a zároveň sú relaxom a zmyslovou stimuláciou.

24 kusov | Rozmer: balíček 19x11 cm l Vek: +3 roky

SQUIGZ - logické karty
                                                                                                                                            
12 ks | Rozmer: 30x21 cm | Vek: +3 roky

Hra s číslami  (magnetické doplňovačky + obrázky) 

Učte sa hravou formou pomocou sady fi gúrok od 1 do 10. Počítajte smerom nahor 
aj nadol, po dvoch s fi gúrkami od 1 do 10.  

Rozmer: škatuľa 34x23x3 cm | Vek: +4 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie                                                         
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie                                                         
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. 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.   

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. 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.        

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.

3006

3007

3013

€ 48,20

€ 9,40

€ 40,80

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

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

1002€ 17,00
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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

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, logika
2. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

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 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.  

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.

7004

7003

€ 68,60

€ 40,60

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.

1001€ 15,00
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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

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.

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.

7005

7006

€ 70,00

€ 39,20

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.

6033€ 25,50
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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

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.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy, logika

balenie 60 kusov

balenie 120 kusov

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.

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.

4030

4005

4006

4004

€ 9,20

€ 12,60

€ 20,10

€ 13,00
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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

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. 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 

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Matematika a práca s informáciami - logika, 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 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.

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.           

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.    

7019

7021

6030

€ 28,00

€ 22,20

€ 14,80
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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

Korytnačka s labyrintom
Dekoratívna korytnačka podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk.

Rozmer: 25x19x16 cm
Vek: +1 rok

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie                                                           
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti  

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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.                                                                        
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 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.                                                                                                       
2. Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.          

6085

6086

€ 14,00

€ 12,00
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Sopka - súprava
                                                                                                                                           

Podzemný objaviteľ
                                                                                                                                           

Zemeguľa deň a noc                                                                                                                                           

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, prírodné javy                                                   
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, 
rastliny, neživá príroda, prírodné javy                                                                                                           
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti

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 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. 

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. 

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.

Set obsahuje 15 prvkov a manuál s inštrukciami. 

Vek: +6 rokov

Priehľadná nádoba umožňuje sledovanie rast rastlín smerom hore 
aj dole. 

Rozmer: 40x18x6 cm | Vek: +3 roky

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

6052

6053

6054

€ 29,50

€ 22,30

€ 190,00

Človek A Príroda            
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Ľudské telo | Stetoskop

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 - človek
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda

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 Identifi kuje typické znaky ochorenia a zdravia.

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.

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: príručka s kopírovateľnými tabuľkami | Vek: +5 rokov

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

7007

7008

7009

29,40

€ 14,00

€ 51,80
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4061

4061

4063

4063

4062

4062

4064

4064

4065

4065

4060

4060

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.

Rozmer: max. 13 cm

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

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

Zvieratá na farme | 11 fi gúrok | Vek: +3 roky

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

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

Lesné zvieratá | 8 fi gúrok | Vek: +3 roky

Morské živočíchy | 8 fi gúrok | Vek: +3 roky

Hmyz | 12 fi gúrok | Vek: +3 roky

€ 33,60

€ 37,20

€ 45,10

€ 29,70

€ 29,10

€ 14,10
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4026

4027

Hra na asociácie     
                                                                                                                                            
Cieľom oboch hier je pomáhať rozvíjať pozorovacie schopnosti, sústredenosť, 
rozširovanie slovnej zásoby a základných vedomostí o hlavných témach.
Veľké diely vyrobené z hrubého plastu, ktoré zahŕňajú cvičenia na vlastnú opravu.

Magnetická tabuľka - zvieratá   
                                                                                                                                         
Magnetická hra, v ktorej deti musia ukladať zvieratká do lesného prostredia, v ktorom 
žijú. Deti takto získavajú identifi kačné a klasifi kačné zručnosti a rozvíjajú svoj záujem 
spoznávať prírodu. Na druhej strane magnetickej tabule je čierny povrch na kreslenie 
a písanie kriedou.

Rozmer: 30x26 cm | Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

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

Kde zvieratá žijú? | 20 kusov | Rozmer: 15x8 cm | Vek: +3 roky

Čo zvieratá jedia? | 20 kusov | Rozmer: 15x8 cm | Vek: +3 roky

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

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 identifi kovaných 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.  

4025

1012

€ 15,90

€ 16,30

€ 16,30

€ 21,90
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Vrstvené puzzle Mrkvička
                                                                                                                                            
5 vrstiev l Rozmer: 14,5x14,5x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +3 roky

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 - rastliny

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Žaba

Motýľ

Kačica

1009

1008

1010

1011

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 17,00
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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

Vrstvené puzzle Telo - dievča
                                                                                                                                            
Puzzle sa neukladajú len vedľa seba, ale aj jedny na druhé. Sú usporiadané vo 
vrstvách a rôznorodé témy sa prezentujú vo forme farebných obrázkov. Trénujú 
schopnosť vnímania textu, schopnosť asociácií a kombinácie. Najnáročnejšie varianty 
sú označené číslami na zadnej strane.

5 vrstiev l Rozmer: 14,5x29,5x2 cm l Materiál: drevo l Vek: +3 roky

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 - neživá príroda                                                    
2. Človek a svet práce - konštruovanie                                         
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.                                      
2. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.                                                                           
3. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

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.

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.

1003

1006

1007

€ 39,90

€ 21,90

€ 37,00
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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

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Jazyk a komunikácia - písaná reč - koncept tlače 
a znalosť knižných konvencií

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - vnímanie prírody, neživá príroda, prírodné javy
2. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti

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

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.

Puzzle - Farma

Puzzle - Safari

Puzzle - Les

Puzzle - More

8023

8025

8012

8024

8026

€ 7,80

€ 7,80

€ 39,80

€ 7,80

€ 7,80
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Zvuky zvierat
                                                                                                                                            
Až 30 zvierat ožije s týmito skvelými fotografi ami a reálnymi zvukmi. Priraď zvuk 
zvieraťa z nahrávky ku fotografi i na hracej doske.

Obsah: CD s nahrávkami 30 druhov zvierat, 4 hracie dosky, 40 kartičiek
Vek: +4 roky

Hra - kde je moja mama
                                                                                                                                            
Zábavná priraďovacia hra pre deti v útlom veku, ktoré radi hľadajú 
a priradzujú zvieracie mamičky ku svojim mláďatkám, ktoré sú na hracích 
doskách. Ku hre pristupujte ako ku pexesu pre staršie deti.

Obsah: 4 hracie dosky | Rozmer: 22x16 cm, 24 kartičiek zvieracích 
mamičiek o veľkosti 6,5x6,5 cm | Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy                
2. UK - VV - percepčné činnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Jazyk a komunikácia - písaná reč - koncept tlače 
a znalosť knižných konvencií
3. Matematika a práca s informáciami - logika

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.                 
1.2 Identifi kuje niektoré životné prejavy živočíchov.       
1.3 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 
2. Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.                 
1.2 Identifi kuje niektoré životné prejavy živočíchov.       
1.3 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov 
a pomenúva ich.                                                                  
2. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.                                                                                       
3. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

5009

5011

€ 12,40

€ 17,20

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, ruka-
oko-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).

1073€ 59,90

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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Slnečná sústava - model                                                                                                                                            

Slnečná sústava                                                                                                                                           

Les                                                                                                                                          

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť   

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - rastliny, živočíchy                                                                                      
2. Matematika a práca s informáciami - geometria 
a meranie

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.   

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.  

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 ...).

6055

6057

6060

€ 56,00

€ 12,50

€ 62,50

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

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.

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.
Rozmer: tabuľa 91x91 cm I Vek: +3 roky
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Ďalekohľad | Mikroskop | Sada na pestovanie
                                                                                                                                           

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.

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

Môj prvý 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.

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

7010

7011

7012

€ 15,40

€ 25,20

€ 26,60

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - artikulácia a výslovnosť   
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Svetelný panel so zvukom
                                                                                                                                           

Optický mikroskop
                                                                                                                                           

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. 

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

Optický mikroskop, zväčšenie 630x.

Obsah: 30 prvkov I Vek: +6 rokov

6084€ 195,00

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.

6097€ 76,00
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Dopravné značky
                                                                                                                                            
12 dopravných značiek na použitie v interiéri alebo vonku. Ideálne na oboznámenie sa 
s pravidlami cestnej premávky.

Rozmer: 85x32 cm | Vek: +3 roky

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

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 - dopravná výchova
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človeka spoločnosť ľudské vlastnosti a emócie, dopravná výchova 
2. Matematika - čísla a vzťahy

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

1.1 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.

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. 

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
2. Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

3018

4001

4002

€ 159,80

€ 54,40

€ 15,50
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Lokomotíva                                                                                                                                            

Raketa                                                                                                                                           

Vozeň                                                                                                                                          

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť  

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť                                                                              
2. Človek a príroda 

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.

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.       

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.

6058

6059

6071

€ 66,50

€ 78,50

€ 20,30

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.

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

Rozmer vagóna: 40x23 cm I Vek: +3 roky
Súčasťou je 15 mrakov.
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť  

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť  

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

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.

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).

4042

4043

4044

Africká rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

Ázijská rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

Latinskoamerická rodina | 8 kusov | Vek: +3 roky

€ 30,40

€ 30,40

€ 30,40

4045€ 43,60
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Figúrky s postihnutím
                                                                                                                                            
Zaujímavý súbor fi gúrok, 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

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

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 - prosociálne správanie, ľudské vlastnosti
2. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Poskytne iným pomoc.

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.

1005

1004

4046

€ 39,90

€ 39,90

€ 34,70
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie, ľudské vlastnosti
2. Človek a príroda - človek

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Poskytne iným pomoc.

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

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí - multikultúra - obsahový 
štandard - prosociálne správanie 

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - geografia okolia, história okolia,  národné 
povedomie
2. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie

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

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.

1014

1016

6029

€ 13,00

€ 35,00

€ 88,50
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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

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.

Sada 3 cestných značiek | Rozmer: každá 58x90 cm | Vek: +3 roky

Zebra - doprava
                                                                                                                                            
Sada obsahuje jeden priechod pre chodcov.

Priechod pre chodcov | Rozmer: 130x78 cm | Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne 
i negatívne.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 
týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 
týkajúce sa chodcov.

1052

1051

1021

€ 25,00

€ 49,00

€ 29,90
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Parkovisko - magnetický labyrint                                                                                                                                          

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

6082€ 38,50

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.

Obsah: 6 kusov obojstranných pracovných hárkov s úlohami rôznej obtiažnosti
Rozmer: 35,5x1,5x33,5 cm I Vek: +3 roky

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.       

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.

4020€ 40,90
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6070€ 173,50

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 

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).

6065

6066

€ 212,50

€ 104,00

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

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.

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 

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.

6061€ 137,50
56



ČLOVEK a SVET PRÁCEČlovek A SVET PRÁCE

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce 

6067

6068

6069

€ 110,00

€ 109,00

€ 109,00

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

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

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

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

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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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.

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 

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce 

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.

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€ 76,00

6062€ 95,50

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.

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.

7039

7040

€ 28,00

€ 91,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce

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.

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.58
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce 

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce 

Jedlá                                                                                                 

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

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

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

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

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

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

Vrecko mäso 12 kusov
Vek: +2 roky

Rozmer: kuracia noha 
dĺžka 13 cm, hovädzí 

rezeň dĺžka 22 cm

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

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

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

Vrecko vybrané 
jedlo 48 kusov

Vek: +2 roky 
 Rozmer: od 4,5 cm 

do 21,5 cm

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

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.).

3031 3032

3028 3029 3030

302730263025

3022 3023 3024

€ 54,60 € 60,80

€ 10,00 € 12,40 € 15,20

€ 18,40€ 10,00€ 16,00

€ 23,80 € 23,80 € 30,40
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Predajný stánok
                                                                                                                                           
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

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 Identifi kuje 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).6064€ 130,00

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.).

Košík zeleniny - 11 ks

Ovocie - 15 ks

Pečivo - 15 ks

4054

4055

4056

€ 19,20

€ 14,40

€ 18,60
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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.).

Sada náradia
                                                                                                                                            
Kufrík s náradím a príslušenstvom, s jednou priehľadnou stranou. Výborná kvalita. 

Obsahuje: 17 dielov | Vek: +3 roky

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

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.

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.

3033

4072

4059

€ 21,60

€ 39,60

€ 11,90

61



ČLOVEK a SVET PRÁCEČlovek 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

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 profesie
2. Človek a príroda - človek

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, 
šofér, učiteľ, policajt).

4057

4058

€ 22,60

€ 39,60

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.

8022€ 197,00
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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

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.

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

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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

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
                                                                                                        
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

4007

7016

1069

€ 24,10

€ 28,00

€ 49,90
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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

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

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 - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby
2. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 
1.2 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných  bežne 
používaných výrobkov.

Vzorové hárky

4053

4012

4011

€ 18,30

€ 35,70

€ 154,00
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby
2. Človek a príroda - živočíchy

Farebné kontajnery
                                                                                                        
Zoznámte sa s rôznymi kategóriami odpadu, ktorý ľudia produkujú pri svojej 
každodennej činnosti, roztrieďte ho do príslušných nádob a naučte deti, ako chrániť 
životné prostredie. Účelom hry je napĺňať 5 odpadkových kontajnerov správnym 
druhom odpadu: sklo, plast, papier a kartón, kov, bioodpad.

Obsah:
• 6 magnetických kartónových tabuliek (32x25 cm)
• 75 magnetických kartičiek (4,8x8 cm)
• 1 sprievodca
Rozmer: 32,5x27x4 cm | Vek: +4 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

3012€ 56,60

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.

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

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 .

8002

8003

€ 90,00

€ 120,00
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8004

8005

8006

8007

Ľudské telo                                                                                                                                            

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

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

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

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

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

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.

8007

8006

8005

8004

€ 61,00

€ 22,60

€ 27,00

€ 118,00
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Medveď
                                                                                                                                           
Tabuľa so zrkadlom, magnetickým bludiskom a ozubenými kolesami.

Rozmer: 58x5x37 cm I Vek: +2 roky

Stôl s náradím
                                                                                                                                           
Súprava obsahuje stôl s náradím pre malých majstrov.

Obsah: 18 prvkov
Vek: +2 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce 

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce  

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.

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).

6073

6087

€ 61,00

€ 11,00

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.

1043€ 199,90
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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

Hra pizza
                                                                                                                                           
Cieľom tejto hry je poukladať na pizza základ všetky prísady 
ako prvý alebo zozbierať čo najrýchlejšie štyri pizza kartičky.
Spôsobov, ako hrať „Pizza Fiesta“ je viacej a každý z nich 
vyžaduje sústredenú pozornosť a pohotovú reakciu. Každý 
spôsob zaručí dostatok zábavy.

Obsah: 4 základy na pizzu, 6 rýb, 6 štipľavých 
papričiek, 6 húb, 6 plátkov salámy, 6 plátkov 
syra, 14 pizza kartičiek, 1 kocka so symbolmi
Rozmer: balenie 32×24×5 cm I Vek: +4 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce      

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - technológie výroby, užívateľské 
zručnosti
2. Pohyb a zdravie - zdravie a zdravý životný štýl    

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 
vybraných bežne používaných výrobkov.
1.2 Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov 
dennej potreby v domácnosti a aj elementárnych 
pracovných nástrojov v dielni či záhrade.
1.3 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných 
výrobkov.
2. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

6088€ 105,00

1075€ 30,00

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

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.

8030€ 75,00
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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
Aktovka - 25 kusov
Nožnice klasické - 5 kusov

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)      

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.     

6081€ 355,00
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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.

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.).

8028 cena 1 kg

1060

€ 9,40

€ 7,90

Penové nálepky                                                                                                                                      

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.

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

1066€ 11,90
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s tvarom v priestore
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

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

Dažďová palička Sovička
                                                                                                                                           
Detský hudobný nástroj s veľmi príjemným zvukom, ktorý pripomína padajúci dážď.

Materiál: drevo | Rozmer: 4,5x26,5 cm | Vek: +2 roky

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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova -  inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

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.

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.

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.

2001

2002

2003

€ 12,00

€ 19,30

€ 49,90

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

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.

2008€ 15,50
71
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Bubienok Lúka
                                                                                                                                            
Tento detský bubienok je vhodný už pre deti od 2 rokov. Je naklonený na jednu stranu, 
aby bolo bubnovanie ľahšie. Súčasťou bubienka sú dve drevené paličky.

Materiál: drevo | Rozmer: 18,5x10,5 cm | Vek: +2 roky

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

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.

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.

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

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.

2004

2005

2006

€ 15,90

€ 20,20

€ 42,30

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

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.

2007€ 10,70
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Kastanety
S pútkom pre uchytenie na palci. 
Ľahko použiteľné. Jemný, decentný 
zvuk. Materiál: drevo 
Rozmer: 5x6x4,5 cm | Vek: +3 roky

Hrkálka vajíčko
Jemný decentný zvuk.  
Materiál: drevo | Rozmer: 6x4 cm 
Vek: +3 roky

Rytmické paličky
Jemný, výrazný, ale nevtieravý zvuk. 
Rozmer: priemer 2 cm, 
dĺžka 18 cm | Vek: +3 roky

Sada inštrumentálnych nástrojov 
Materiál: plast | Rozmer: obal na 
nástroje 40x40 cm | Vek: +3 roky

Zvonkohra
8 zvonivých tyčiniek, jednoradové 
v drevenom ráme s drevenou paličkou 
pre mäkké, jemné melódie. 
Materiál: drevo 
Rozmer: 22x16x2 cm | Vek: +3 roky

Sada - zvončeky 
8 kusov farebných zvončekov 
Vek: +2 roky

Hudobné nástroje                                                                                                                                          

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.

8020
6037 6038

8017 8018
8019

€ 4,00
€ 77,00 € 36,00

€ 4,60 € 5,00
€ 31,40
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Hudobné pracovné listy                                                                                                                                          

Ceruzky a pastelky
                                                                                                                                         

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova -  inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - spontánny výtvarný prejav
2. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania

Hudobné pracovné listy - vianočné piesne
Hudobné pracovné listy - vianočné piesne. Každá pieseň je zapísaná notami, farbami/
číslami.

Farebné ceruzky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 0,7 cm, dĺžka 17,6 cm l 300 kusov 

Farebné ceruzky 60 ks
12 farieb x 5 kusov | Rozmer: priemer 0,7 cm, dĺžka 17,6 cm l 60 kusov 

Voskové ceruzky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 1,1 cm, dĺžka 9 cm l 300 kusov

Olejové pastelky 300 ks
12 farieb x 25 kusov | Rozmer: priemer 1,1 cm, dĺžka 7 cm l 300 kusov 

Hudobné pracovné listy - populárne piesne
Hudobné pracovné listy - populárne piesne. Každá pieseň je zapísaná notami, farbami/
číslami.

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.   

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.

6040

6041

6048

6049

6050

6051

€ 14,40

€ 14,40

€ 45,00

€ 18,50

€ 36,50

€ 32,50
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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.

5001

5002

€ 9,60

€ 9,60

Farby pre princeznú

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.

7017€ 28,00

Farby na karneval
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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

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

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

Kniha pre kúzlenie s vodou 

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

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.).

5006

5007

5008

€ 11,80

€ 11,80

€ 11,80
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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

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. Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

1064€ 25,00

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.

Lopty - 6 kusov
Rozmer: priemer 15 cm l Vek: +2 roky

Vankúše - 6 kusov

6047

6022

€ 14,30

€ 71,00

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.

1049€ 25,00
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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

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. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť

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 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.

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.

Zošit s predtlačenými 
karnevalovými maskami obsahuje 
36 kartónových listov s výrezmi 
rôznych dievčenských masiek.

Zošit s predtlačenými 
karnevalovými maskami obsahuje 
36 kartónových listov s výrezmi 
rôznych zvieracích masiek.

1065

2009 2010 2011

€ 4,50

€ 16,50 € 16,50 € 16,50
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Sada pečiatok
                                                                                                                                           
Vek: +3 roky

Listy
Obsah: 6 kusov | Rozmer: 6,5x7 cm

Abeceda
Obsah: veľké tlačené písmená 26 kusov
Rozmer: 1,5x2,4 cm

ZOO
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

Čísla
Obsah: 10 kusov | Rozmer: 5x4,5 cm

Zelenina
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

Zvieratá okolo nás
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

Dopravné prostriedky
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

Ovocie
Obsah: 12 kusov | Rozmer: 5x4 cm

Pečiatky zvieracie textúry
Obsah: 4 kusy | Rozmer: 6x5x5 cm

Pečiatky emócie
Obsah: 6 kusov | Rozmer: 6,5x7 cm

6009 6010

6004

6002

6003

6001

60066005

60086007

€ 15,10 € 7,60

€ 28,40

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50€ 13,50

€ 13,50€ 13,50
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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. 

Čarodejnícka kuchyňa XXL
Rozmer: 60x60x0,2 cm

Čarodejnícka kuchyňa
Rozmer: 37x37x0,2 cm1070

1071

€ 29,90

€ 99,90

Atramentová poduška žltá
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

Atramentová poduška modrá
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

Atramentová poduška červená
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

Atramentová poduška  zelená
Rozmer: priemer 15 cm | Vek: +3 roky

Atramentové podušky k pečiatkam
                                                                                                                                           

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.

6011

6012

6013

6014

€ 3,80

€ 3,80

€ 3,80

€ 3,80

6021€ 5,40

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

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 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.
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Rám na fotografi u
                                                                                                                                            
Sada 3 rámčekov na fotografi e 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

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.).

1056

1057

€ 2,20

€ 27,00

Listnatý strom Ročné obdobia
                                                                                                                                         
Rozmer: priemer 75x92 cm | Materiál: kartón l Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - VV - výtvarné činnosti s farbou

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Hravo experimentuje s farbou.

1055€ 25,90

Potrebujete:
perá alebo akrylovú farbu, papier, 
vlnu, vatu na vypĺňanie, trblietky, 
lepidlo, pracovné nožnice
Dekoračný materiál:
napríklad jabĺčka, listy, gaštany, 
lojové guličky, hniezda

81



ZDRAVIE A POHYB ZDRAVIE A POHYBUMENIE a KULTúra

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 

Geoflex
                                                                                                        
Základom pomôcky je nástenný prvok a 12 kartičiek so vzormi spolu so 60 farebnými 
magnetickými tvarmi v 15 rôznych formátoch. Dvanásť kartičiek so vzorom navrhnutých 
pre dve úrovne náročnosti. Úroveň 1 a úroveň 2 používajú rovnaké motívy, ale líšia sa 
kombináciou tvarov. Ak je napríklad na úrovni 1 použitý kruh pre znázornenie hlavy, na 
úrovni 2 je kruh nahradený dvomi polkruhmi alebo štyrmi kvadrantmi.

Obsah: 1 nástenný prvok s 12 kartičkami so vzormi (2 úrovne), 1 stôl na uchytenie 
na stenu, 60 magnetických tvarov v 15 rôznych štýloch, 1 príručka 
s pokynmi vrátane 30 doplňujúcich úloh na reprodukciu.

Rozmer: nástenný prvok 60x60x1,5 cm
Stôl na uchytenie na stenu: 60x19x12 cm
Vek: + 3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

3014

1041

€ 36,40

€ 199,90

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

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.).

1053€ 4,00
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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

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

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 Identifi kuje 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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Identifi kuje 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.

8042

8039

8040

8041

€ 3,80

€ 11,60

€ 4,70

€ 4,80

8037€ 28,00

priemer 15 cm

priemer 9 cm

priemer 8 cm

priemer 7 cm

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.

4052€ 18,10
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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 fi gúrok, 
1 farebná kocka, 1 kocka so symbolom
Vek: +4 roky

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 - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - 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 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.

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.   

1018

1017

€ 32,00

€ 23,00

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.

4008 4067

4009 4068

4010 4069

Európsky typ

CHLAPEC DIEVČA

Africký typ

Ázijský typ

€ 15,80
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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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia 
a preliezania.                                                                       
1.2 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.4066€ 19,30

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 

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, hudobno-
dramatické 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.

8034€ 7,10

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. 

1059€ 31,00

Vrstvené puzzle Nehoda
                                                                                                                                           
Rozmer: puzzle 29,5x20,7x1,8 cm l 66 kusov l Materiál: drevo | Vek: +4 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a ZŽŠ

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

1013€ 35,00
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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

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. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

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.

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.

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

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
1.2 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.1074

8021

3021

€ 199,90

€ 39,80

€ 12,60

Pohyb                                                                                     

Bežecký pás I
Rozmer: 83x60x80 cm l Vek: +4 roky

Bežecký pás ll
Rozmer: 90x75x85 cm l Vek: +4 roky

6042 6043€ 119,00 € 125,00
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Pohyb                                                                                     

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.

Chodítko
Rozmer: 78x65x80 cm l Vek: +4 roky

Bicykel
Rozmer: 75x38x90 cm l Vek: +4 roky

Twister
Rozmer: 40x45x89 cm l Vek: +4 roky

6044 6045 6046€ 109,00 € 120,00 € 95,00

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.

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.

Rozmer: priemer 23 cm I Vek: +1 rok

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

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, hudobno-dramatické činnosti

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.

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.

8032€ 11,10

8033€ 2,30
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Padák
                                                                                                                                           
Padák umožňuje realizovať rôzne skupinové hry. 

Rozmer: priemer 1,75 m, 3,5 m a 6,0 m  l Vek: +3 roky

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. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie                              
3. Umenie a kultúra - výtvarná výchova

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

Padák priemer: 1,75 m

Padák priemer: 3,50 m Padák priemer: 6,00 m

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.

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.

8016

60366035

6034

€ 54,00

€ 59,00€ 21,00

€ 11,80

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.

3019€ 36
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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

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. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
 1. Zdravie a pohyb - 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.

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.

8027

10001

€ 355,00

€ 40,00

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

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.

8038€ 7,90
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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

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. Zdravie a pohyb - zdravie, hygiena
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

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.

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.

3001

3003

3020

€ 56,00

€ 16,20

€ 626,20

                                                                                                                                           

Kôš na lopty                                                                                                                                     

Veľký kôš pre malé talenty na hádzanie. S výškou len 60 cm je basketbalový kôš na 
stojane vhodný pre najmenšie deti. Rám koša s hustou sieťovinou je čalúnený. Široké 
nožičky sú vyrobené z popieskovaných oceľových rúrok, ktoré zaručujú stabilitu počas 
hrania. Kôš je ľahko prenosný a preto okamžite pripravený na hru na rôznych obľúbených 
ihriskách vnútri alebo vonku. Rýchlo sa rozkladá.

Rozmer: kôš priemer 40 cm, výška 60 cm I Vek: +3 roky

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a telesná zdatnosť

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.

8035€ 9,40
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Prekážková dráha
                                                                                                                                           
Sada obsahuje 6 tvarov, 6 stojanov. 

Vek: +2 roky

Stojany na prekážkovú dráhu
                                                                                                                                           
6 ks pre  produkt prekážková dráha 

Vek: +2 roky

Gymnastická sada                                                                                                                                           

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)

Vek: +2 roky

• 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

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť, zdravie 
a zdravý životný štýl
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť, zdravie 
a zdravý životný štýl
2. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

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 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).

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).

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.

6077

6079

€ 100,00

€ 700,00

6078€ 8,00
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Gymnastická sada
                                                                                                                                           
Gymnastická sada obsahuje:
6 kruhov priemer 50 cm
Svorky 24 ks
6 kužeľov
10 tyčiek dĺžka 70 cm
Vek: +2 roky 

Koberec Twister
                                                                                                                                           
Všetko sa deje na tomto koberci.
... Šípka sa točí rýchlo. Ukáže ti, na ktoré farebné pole máš položiť ruku 
alebo nohu. S dvomi až štyrmi hráčmi nie je ľahké “udržať sa nohami 
na zemi”. Tí, ktorí stratia rovnováhu, vypadávajú. Twister rozvíja fyzickú 
obratnosť, koordináciu a rovnováhu. Ponúka radosť z hry a je vhodná aj 
pre deti, ktoré sa normálne zvyknú hýbať len nerady. Trvanie hry: cca. 
10 minút. 

Materiál: polyamid, latexový podklad
Rozmer: 145x133x0,5 cm I Vek: +6 rokov

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. Pohyb a zdravie - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a 
telesná zdatnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl - pohyb a 
telesná zdatnosť

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.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.
1.2 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.
1.3 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
1.4 Má správne držanie tela v stoji aj sede.

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.

6080

8031

8036

€ 85,00

€ 75,40

€ 260,00
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Set na výučbu angličtiny                                                                                                                                       
    
Kompletný set na výučbu anglického jazyka: 
Začíname s angličtinou + Hlavný kurz výučby angličtiny + Stánok 
čas na angličtinu

Stánok čas na angličtinu                                                                                                                                       
    
Rozmer: 73x40x120 cm
Bez obsahu.

6089

6090

€ 457,50

€ 150,00

+ =
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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.

6091€ 185,00

Témy:
Pozdravy a predstavovanieČísla
Farby
Ovocie
Pohybové slovesá 
Tvary

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

Inštrukcie pre učebné 

pomôcky:

 ♦ obsahuje 42 hier a aktivít

 ♦ poskytuje učiteľom a deťom 

možnosť hrať sa hry na 

hodinách

CD s piesňami obsahuje 4 skladby na témy:

pozdrav, farby, ovocie, pohyb a výslovnosť slovnej zásoby 
a inštrukciami

angličtinaangličtina angličtina
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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.

angličtina

ČAS NA ANGLIČTINU

Univerzálna kocka, 
v ktorej vďaka 
vreckám môžeš meniť 
kartičky.

Pečiatky ovocie

Ovocie

kartičky.

Pečiatky ovocie

Výučba anglického jazyka pomocou multi-zmyslových 
aktivít, pohybom, hrami a piesňami. Žiadne učebnice!Rozvíjanie detskej zručnosti, kognitívnych schopností a  angličtiny.
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Témy:
emócie

zvieratá z farmy
safari zvieratá
oblečenie

členovia rodiny
hračky

Vianoce

To je hra, ktorú deti radi hrajú v ich voľnom 

čase. Malé koliesko náhody predstavuje 

prvok náhody, šťastia a prekvapenia, ktorý 

pomáha udržať pozornosť detí pri učení sa 

nových anglických slov.

Veľké kartičky s témami: 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 príleži-
tosť vytvárať slo-
vo, skupinu slov 
a dlhšie výrazy.

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.

6092€ 250,00

To je hra, ktorú deti radi hrajú v ich voľnom Veľké kartičky s témami: hospodárske zvieratá, safari zvieratá, oblečenie.

Všetky produkty sú dodané vo veľkej kartónovej krabici s vekom.

ZOO koráliky
Deti ich milujú a sú pomocou nich motivo-
vaní k učeniu sa názvov zvierat zo ZOO, 
ich farby a čísla. Veľké množstvo zvierat 
v sade pomáha udržiavať záujem všet-
kých detí.
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Bábky: emócie
Bábky vytvárajú príležitosti pre 
rozvoj detskej emočnej inteligencie 
a pomocou divadelnej hry sa deti 
učia nové anglické slová.

Výpravné 
kartičky: 
režim dňa
Tieto sady kariet 
vytvárajú príležitosti 
pre tvorbu príbehov 
v angličtine pri kaž-
dodenných činnos-
tiach.

Drevené bábky
Drevené bábky môžu byť zdobe-
né a stať sa tak členmi rodiny, kto-
rá hovorí po anglicky. Táto aktivita 
kombinuje  úlohy s drámou pri vý-
učbe anglického jazyka.

Hra: Obleč mačičku

Hospodárske zvieratá
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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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

Domino zvieratá                                                                                                                                         
  
Obsah: 18 obojstranných elementov

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

6095

6093

€ 5,40

€ 37,50

Oblečenie pre mačku                                                                                                                                           

Obsah: 4 karty, 16 prvkov na odievanie, 
16 žetónov s názvami oblečenia

6096€ 10,00

6094€ 12,50
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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

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.

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

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

Bzučiak farma                                                                                                                                         

Zvuky kohúta, kravy, koňa a psa.
Súprava 4 ks

7025

7026

7028

7029

7027

€ 14,00

€ 28,00

€ 9,80

€ 43,40

€ 22,40

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 7030€ 43,40
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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 

7034€ 36,40

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

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

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

7031

7032

7033

€ 54,60

€ 43,40

€ 33,60

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

7038€ 19,60
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Členovia rodiny, časti domu, predmety v dome, hračky, šport, jedlo a nápoje. 

Súprava kariet I Vek: +3 roky

                                                                                                                          
Domáce a hospodárske zvieratá, hmyz, divé zvieratá Británie, divoké zvieratá, 
telo, tvár, oblečenie a emócie. 

Súprava kariet I Vek: +3 roky

7036

7037

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.

Súprava kariet I Vek: +3 roky

7035€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

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 

7024€ 54,60

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

7023€ 68,60

Hot Dots karty

Hot Dots Domov a rodina

Hot Dots Zvieratá a ľudia

Karty Škola a komunita

Karty Domov a rodina

Karty Zvieratá a ľudia
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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

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. 

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

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

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.

Rozmer: dĺžka 33 cm, výška 11 cm I Vek: +3 roky

6100

6101

6102

6103

6105

€ 149,50

€ 44,50

€ 135,50

€ 21,50

€ 30,00

výtvarné potreby
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Obojstranná tabuľa   
                                                                                                                                           
Veľká, obojstranná tabuľa, vhodná pre 6 detí.

Rozmer: 200x70x95 cm I Vek: +2 roky
Boxy nie sú súčasťou.     

6107€ 245,00

Dvojitá tabuľa   
                                                                                                                                           
Obojstranná skladacia tabuľa, pre 2 osoby.

Obsah: 2 boxy 
Rozmer: výška 121 cm, tabuľa 65x65 cm  
Vek: +2 roky   

Temperové farby 1 l  
                                                                                                                                           
Temperové farby 1 l. 

Obsah: 6 farieb I Objem: 6 l  

Nylonové overaly   
                                                                                                                                           
Obsah: 3 ks    

Temperové farby 0,5 l   
                                                                                                                                           
Temperové farby 0,5 l.

Obsah: 6 farieb I Objem: 3 l  

6108

6110

6109

6111

€ 117,00

€ 28,50

€ 27,50

€ 21,50

Mix štetce 
                                                                                                                                           
Mix štetce s rôznou hrúbkou a drevenou 
rukoväťou.

Obsah: 24 ks
Rozmer: 17 cm

Štetce                                                                                                                                           

Obsah: 24 ks
Rozmer: 18,7 cm

6112

6113

€ 19,00

€ 25,50

výtvarné potreby
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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 
špecifi kované 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 

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 fotografi e. 
b) písomné oznámenie o reklamácií poslať poštou. Na základe 
tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník 
našej fi rmy 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 fotografi e 
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 

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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