
Objevte náš svět hraček

Objevte svět hraček

KATALOG DŘEVĚNÝCH
DIDAKTICKÝCH HRAČEK A PRVKŮ
PRO ZDRAVÝ MOTORICKÝ ROZVOJ



Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+



BELEDUC - Dřevěná skládačka puzzle o velikosti 290 
x 205 x 20 mm obsahuje 40 jednotlivých vkláda-
cích dílků. Seznamuje děti s jednotlivými fázemi 
lidského života od narození, dětství, mládí, přes 
produktivní věk k věku postproduktivnímu.

Vrstvené puzzle 
BABIČKA & DĚDEČEK

Vrstvené puzzle MOTÝL
BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 205 x 205 x 20 mm obsahuje 
28 jednotlivých dílků. Tato skládačka ukazuje názorným způsobem dětem 
životní cestu motýla od narození do dospělosti. 

Vrstvené puzzle ŽÁBA
BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 205 x 205 x 20 mm 
obsahuje 28 jednotlivých dílků. Tato skládačka ukazuje 
názorným způsobem dětem životní cestu žabky od 
narození do dospělosti.

40

28

28

955,-

653,-

653,-

4+

4+

Vrstvené puzzle 
KAČENKA
BELEDUC - Dřevěná skládačka 
o velikosti 205 x 205 x 20 mm 
obsahuje 28 jednotlivých dílků. 
Tato skládačka ukazuje názorným 
způsobem dětem životní cestu ka-
čenky od narození do dospělosti.

28653,- 4+

4+

Vrstvené puzzle
Vývojové puzzle

Koloběh života



BELEDUC - Dřevěné puzzle o velikosti 145 
x 145 x 18 mm obsahuje 30 jednotlivých 
dílků. Puzzle ukazuje dětem, co všechno 
se musí stát než vyroste rýže.

Vrstvené puzzle PĚSTOVÁNÍ RÝŽE

BELEDUC - Dřevěné puzzle o velikosti 145 x 145 x 18 mm 
obsahuje 30 jednotlivých dílků.
Puzzle ukazuje dětem cestu pěstování čaje.

Vrstvené puzzle PĚSTOVÁNÍ ČAJE

30

30

4+

4+

426,-

426,-

Vrstvené puzzle
Pěstování



BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 145 x 145 x 18 mm obsahuje 30 
jednotlivých dílků. Puzzle ukazuje dětem, co všechno se musí stát než 
rostlinka vyroste a plodí. Cena za 1 skládačku.

Vrstvené puzzle
BANÁN, JABLKO, BRAMBORA, 
JAHODA, DÝNĚ, MRKEV

Ovoce, zelenina, poznej jak roste!

30 4+426,-

Vrstvené puzzle
Ovoce a zelenina



Edukativní Puzzle
Písmenka a čísla

HAPE - Dřevěná skládačka je vhodná pro 
děti starší 3 let. Skládačka může sloužit 
jako pomůcka do výuky angličtiny.

HAPE - Barevné počítání...... Vaše děti si mohou 
hrát s čísly od 1 do 20 .... sčítání, odčítání. 
Rozměr: 28,5 x 27,5 x 2 cm.

Dřevěné puzzle HODINY 

Dřevěné puzzle s ČÍSLY 

Hravě na písmenka a čísla

28

319,-

368,-

368,-

13 3+

3+

HAPE - Dřevěná skládačka je vhodná pro děti starší 3 let. 
Obsahuje 27 vkládacích dílků. 
Rozměr: 27 x 28 cm.

Dřevěné puzzle ABECEDA 
verze velká písmena, verze malá písmena 

368,- 27 3+

HAPE - Úchyty na jednotlivých obrázcích slouží pro lepší manipulaci 
pro menší děti. Sada obsahuje 1 základní desku a 10 vkládacích obrázků. 
Rozměr: 29 x 29 x 2 cm.

Knoflíkové puzzle TVARY

10 2+



Vhodné pro malé dětské ručky.

Edukativní puzzle
Knoflíkové

HAPE - Dřevěná vkládačka je vhodná pro děti starší 2 let. Úchyty 
slouží malým dětem ke snažší manipulaci s jednotlivými dílky. 
Sada obsahuje 1 základní desku a 10 vkládacích obrázků.  

HAPE - Dřevěná vkládačka je vhodná pro děti starší 2 let. Úchyty 
slouží malým dětem ke snažší manipulaci s jednotlivými dílky. 
Rozměr: 29 x 21 x 1,5 cm.

HAPE - Dřevěná vkládačka je vhodná pro děti 
starší 2 let. Úchyty slouží malým dětem ke snažší 
manipulaci s jednotlivými dílky. 

HAPE - Dřevěná vkládačka je vhodná pro děti 
starší 2 let. Úchyty slouží malým dětem ke snažší 
manipulaci s jednotlivými dílky. 

Knoflíkové puzzle DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

Knoflíkové puzzle STAVEBNÍ STROJE

Knoflíkové puzzle OVOCE

Knoflíkové puzzle ZVÍŘÁTKA

368,-

197,-

368,-

368,-

10 2+

10 2+

10

10

2+

2+

HAPE - Dřevěná vkládačka je vhodná pro děti starší 2 let. Úchyty 
slouží malým dětem ke snažší manipulaci s jednotlivými dílky. 
Rozměr: 29 x 21 x 1,5 cm.

Knoflíkové puzzle DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

234,-  9 2+



Beleduc XXL puzzle MŮJ DEN
Naše naučná puzzle doplňují dětem vědomosti 
při jejich hře. Veselé barvy, v nichž jsou puzzle 
provedena a vyobrazená témata podporují 
u malých dětí komunikační schopnosti. 
Naše nové naučné puzzle “Můj den” provází 
děti průběhem celého dne od rána do noci 
a seznamují je s hodinami (vyjádření analogové 
i digitální). Všechny nové vědomosti mohou děti 
integrovat do běžného života.

Skládanka podporuje u dětí koordinaci očí 
a rukou, vizuální vnímání a komunikační 
dovednosti.

Obsahuje: 48 dílků skládačky, 1 hodiny 
a 1 držáček
Velikost skládanky: průměr 490 x 6 mm

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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481030,-

Beleduc XXL puzzle MŮJ ŽIVOT
XXL naučné dřevěné puzzle „Můj život“ ukazuje 
dětským způsobem důležité životní etapy v životě 
člověka a nabádá děti k vyprávění a objevování.

Velikost skládanky: průměr 490 x 6 mm

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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491030,-

XXL puzzle



Beleduc XXL puzzle PLANETY
Kde je vlastně Mars? Co dělají ve vesmíru 
vesmírné stanice? Jak se to stane, že padá 
hvězda? S naším naučným puzzlem budete 
umět odpovědět na všechny všetečné 
otázky Vašich malých astronautů. Vaše 
děti objeví tajemství sluneční soustavy, 
naučí se pojmenovat jednotlivé planety 
a proniknou do tajů vesmíru.

Toto puzzle naučí a procvičí u Vašich 
dětí: pojmenování planet, koordinaci, 
motoriku, sociální komunikaci, barvy, 
tvary a množství

Velikost skládanky: průměr 490 x 6 mm

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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491030,-

Beleduc XXL puzzle 4 ROČNÍ OBDOBÍ
Naše naučná puzzle doplňují dětem vědomosti při jejich hře. 
Veselé barvy, v nichž jsou puzzle provedena a vyobrazená 
témata podporují u malých dětí komunikační schopnosti. 
Naše nové naučné puzzle „4 roční období“ dává dětem 
možnost seznámit se v průběhu hry se všemi ročními 
obdobími, jednotlivými měsíci a jejich sousledností. Všechny 
nové vědomosti mohou děti integrovat do běžného života.

Skládanka podporuje u dětí koordinaci očí a rukou, vizuální 
vnímání a komunikační dovednosti.

Obsahuje: 48 dílků skládačky a 1 hodiny s vyobrazením 
měsíců
Velikost skládanky: průměr 490 x 6 mm

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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481030,-

XXL puzzle



SKLÁDÁNÍ POSTAVIČEK
Puzzle obsahuje 10 obrázků dětí různých národností. 
Úkolem dětí je sestavit postavičku dítěte z dílků, které 
k sobě patří. Puzzle je možné použít i jako pexeso.  

Rozměr: 336 x 289 x 9 mm

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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30 2+

SKLÁDÁNÍ ZVÍŘÁTEK
Každé zvířátko je rozděleno na tři dílky 
o velikosti 46 x 32 x 4 mm a úkolem dětí je 
poskládát správně obrázek zvířátka.

334,-

SKLÁDÁNÍ ZVÍŘÁTEK
Puzzle pro nejmenší skýtá několik možností, 
jak si hrát. Děti mohou skládat zvířátka 
tak, jak k sobě patří nebo dle své fantazie 
vymýšlet nová zvířátka a ze stávajících 
pojmenování vymýšlet nové názvy. Puzzle 
je možné použít i jako klasické pexeso. 

Rozměr: 336 x 289 x 9 mm

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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30 2+

SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ
Puzzle pro nejmenší skýtá několik možností, jak si 
hrát. Děti mohou skládat dopravní prostředky tak, jak 
k sobě patří nebo dle své fantazie vymýšlet nové a ze 
stávajících pojmenování tvořit nové názvy. Puzzle je 
možné použít i jako klasické pexeso.  

Rozměr: 336 x 289 x 9 mm

474,-

Puzzle hry

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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30 2+

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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COGNITO - SOUVISLOSTI
Cílem této hry je seřadit vždy 3 k sobě pasující 
kartičky tak, aby vzniklý obrázek dával souvislost, 
např. plot bez barvy - natěrač - barevný plot.

Sebekontrola: pokud kartičky nepasují, nejsou 
vybrané správné obrázky

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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30 3+

Puzzle hry

COGNITO - ČÍSLA A POČÍTÁNÍ
Na třech různých dohromady pasujících dílkách 
puzzle je vyobrazen počet třemi různými způsoby. 

Sebekontrola: pokud kartičky nepasují, nejsou 
vybrané správné obrázky

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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COGNITO - PROTIKLADY
Děti mají za úkol přiřadit k sobě vždy dvě kartičky, 
které vyjadřují opačné emoce, polohu v prostoru, denní 
dobu či jiné situace z běžného života.

Sebekontrola: pokud kartičky nepasují, nejsou vybrané 
správné obrázky

418,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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20 3+

COGNITO - PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ
Za použití běžných předložek jsou děti schopné popsat umístění 
předmětů na obrázku a díky tomu najít dva obrázky, které se 
k sobě hodí. Hra podporuje prostorové vnímání.

Sebekontrola: pokud kartičky nepasují, nejsou vybrané 
správné obrázky

418,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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TŘÍDÍCÍ PUZZLE 
- ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Děti se naučí pojmenovat 4 roční období, 
objeví jejich odlišnosti a naučí se aktivity 
vztahující se ke každému z nich. 

Rozměr: 245 x 245 x 8 mm

362,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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Puzzle třídění

TŘÍDÍCÍ PUZZLE - NÁŠ DŮM
Děti se naučí poznávat a pojmenovat nábytek 
či vybavení jednotlivých pokojů v domě. 

Rozměr: 245 x 245 x 8 mm

362,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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TŘÍDÍCÍ PUZZLE - ŽIVOTNÍ PROSTOR
Děti se naučí rozpoznávat 4 různé životní prostředí a jejich 
zvířecí obyvatele. 

Rozměr: 245 x 245 x 8 mm

362,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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TRÍDÍCÍ PUZZLE - SAVANA
Úkolem dětí je najít správné kartičky, které 
vyjadřují specifické znaky zvířátek, které žijí 
v savaně. Každá kartička má na zadní straně 
kontrolu, tzn. dítě si může samo zkontrolovat, 
zda pacovalo správně.

U dětí puzzle podporuje: přiřazovací schopnost, 
rozpoznání a pojmenování jednotlivých 
skutečností, situací a objektů, rozvoj koordinace 
a motoriky.

Rozměr puzzle: 260 x 260 x 8 mm

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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Puzzle třídění

TŘÍDÍCÍ PUZZLE - DŽUNGLE
Děti mají za úkol roztřídit jednotlivé kartičky do 
připravených oblastí, kam patří. Na zadní straně 
každé kartičky je kontura zvířete, kterému náleží, 
aby si děti mohly provést samy kontrolu své práce. 

Rozměr: 260 x 260 x 8 mm

474,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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Puzzle 
motorické tabulky

120-335
Motorická hra s velkými dřevěnými 
kuličkami, která podporuje kreativitu 
a logické myšlení. 

Obsahuje: 25 dřevěných kuliček v 5 barvách, 
sešit s 32 předlohami dvoj a trojrozměrných 
předmětů rozdělených do 3 stupňů 
náročnosti. 

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 38 × 10 cm

2900,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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120-337
Každé z 12 barevných dílků puzzle má své určité místo 
na dřevěné podložce. Děti jej poznají podle předtištěné 
barevné kontury. V této hře si děti procvičují logické 
myšlení, rozpoznávání barev a tvarů. 

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 38 × 2,5 cm

1323,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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120-334
U skládání tohoto kulatého puzzle musí děti 
dávat velký pozor, neboť mnoho dílků je velmi 
podobných. Předtištěné barevné plochy pomáhají 
dětem najít snáze řešení. Starší či pokročilejší 
děti mohou skládat puzzle bez podložky. Hra 
podporuje jemnou motoriku, soustředěnost 
a rozpoznávání barev a tvarů.

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 38 × 2,5 cm

1793,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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12 2+
120-336
Každé puzzle = jedna barva. Když děti spočítají puzzle 
dílky od každé barvy a počet tvarů v prohlubních 
dřevěné destičky, snadno poznají, kam které barva 
puzzle patří. Hra podporuje jemnou motoriku, 
soustředěnost a rozpoznávání barev a tvarů. 

Obsah: dřevěná tabulka s kolíčky a 4 geometrické 
tvary v různých barvách

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 38 × 2,5 cm

1622,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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18 2+



Puzzle 
motorické tabulky

120-338
Který geometrický tvar pasuje na 
vyznačené místo s kolíčky na dřevěné 
destičce? Hra podporuje jemnou motoriku 
a rozpoznávání barev a tvarů.

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 12 × 6,5 cm

1067,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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11 2+

120-339
Který dílek puzzle patří do které prohlubně na 
dřevěné destičce? Nápovědu Vám poskytne 
barevné puntík. Díky velkým knoflíkovým 
úchopům jsou puzzle dílky snadno uchopitelné 
a manipulovatelné i pro malé děti. 

Hra podporuje logické myšlení, rozpoznávání 
barev, tvarů a velikostí a zároveň i  jemnou 
motoriku.

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 12 × 5,8 cm

1067,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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6 2+

120-346
Není vůbec jednoduché, umístit všech 
12 dílků puzzle do správné prohlubně 
v dřevěné destičce. Procvičování dělá mistry 
a trénuje logické myšlení, jemnou motoriku, 
rozpoznávání barev, tvarů a velikostí.

Materiál: březová překližka a bukové dřevo
Rozměr: 38 × 38 × 5,3 cm

2010,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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13 3+



Beleduc Podlahové XXL puzzle 
DINOSAUŘI
Dinosauři – i když žili na naší planetě před mnoha milióny 
let, stále jsou pro naše děti velmi zajímavým tématem.

Balení obsahuje: 4 destičky s 10 dílky puzzle (každá 
destička má velikost 298 × 145 × 6 mm), které se dají 
složit do velkého obrázku dlouhého 1,2 m

Rozměr složeného obrázku: 1200 × 145 × 6 mm

726,-

Beleduc Podlahové puzzle 
KOŇSKÁ FARMA
Na statku je stále něco nového k objevování. 
Dřevěná skládačka puzzle obsahuje 45 jednotlivých 
dílků. Jednotlivé dílky jsou dostatečně velké a tudíž 
lehce uchopitelné pro malé děti. Tato hra podporuje 
dětskou paměť a slovní zásobu.

Velikost skládanky: 750 × 250 × 6 mm

726,-

XXL puzzle
Vrstvené puzzle

Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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40 3+

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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45 3+

1200 mm

145 m
m

750 mm

250 m
m



Vkládací puzzle ZVÍŘÁTKA
Úkolem dětí je poznat charakteristický znak 
daných zvířátek a přiřadit je. 

Velikost puzzle: 375 × 160 × 16 mm

614,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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9 3+

Vkládací puzzle

Vkládací puzzle KACHNÍ RODINKA
Děti se v rámci hry naučí rozeznávat velikosti 
a seřazovat je. 

Velikost puzzle: 375 × 160 × 16 mm

614,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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9 3+

Vkládací puzzle 
POČÍTACÍ HOUSENKA
Housenka seznámí děti nejen 
s prvním počítáním v rozsahu 
od 1 do 10, ale i s různými druhy 
vyjadřování množství.  

Velikost puzzle: 375 × 160 × 16 mm

614,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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Vkládací puzzle VLÁČEK S TVARY
Každý vagónek vláčku má jiný geometrický tvar. 
Ten samý geometrický tvar ale v jiném provedení 
je i na vkládací destičce. Děti mají za úkol najít 
geometrický tvar, pojmenovat jej a správně 
přiřadit na destičku.  

Velikost puzzle: 375 × 160 × 16 mm

614,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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9 3+



Jednovrstvé dřevěné puzzle 
Vhodné pro děti starší 24 měsíců.

Rozměr: 20 × 20 × 2 cm

196,-

Dřevěné puzzle

E6502 Rybička

E6500 Kočička

E6501 Kačenka

E6505 Slon

E6503 Žabka

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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2+

Cena za 1 puzzle



Dřevěné puzzle

Třívrstvé dřevěné puzzle 
Vhodné pro děti starší 3 let.

Rozměr: 23 × 16 × 2,5 cm

246,-

E6508 Krokodýli

E6509 Sloni

E6510 Kuřátka a přátelé

E6511 Kočičky

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+

Cena za 1 puzzle



Pětivrstvé dřevěné puzzle 
Vhodné pro děti starší 3 let. 

Rozměr: 23 × 16 × 2,5 cm

320,-

Dřevěné puzzle

E6517 Polární krajina

E6514 5 kočiček

E6515 5 zajíčků

E6516 Safari

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+

Cena za 1 puzzle



Dřevěné puzzle

Dvouvrstvé dřevěné puzzle 
Vhodné pro děti starší 5 let.

Rozměr: 20 × 25 × 1,5 cm

418,-

E6520 Africká zvířata

E6521 Asijská zvířata

E6522 Arktická zvířata

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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5+

Cena za 1 puzzle



Taktilní puzzle
Taktilní puzzle má u každého zvířátka látku 
představující srst či pokožku jednotlivého 
zvířete. Dřevěná skládačka je vhodná pro 
děti starší 2 let. Obsahuje 5 vkládacích dílků.

Rozměr: 29 × 21 × 2,6 cm

442,-

Dřevěné puzzle

E1621  Zvířátka z lesa

E1620  Arktická zvířátka

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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6 2+

Stínové puzzle
Puzzle je oboustranné a na každé straně 
je vyobrazena jiná scenérie. Dřevěná 
skládačka je vhodná pro děti starší 2 let. 
Obsahuje 8 vkládacích dílků

Rozměr: 29 × 24 × 2,5 cm

368,-E1454 FARMA

E1455 SAFARI

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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9 2+

Cena za 1 puzzle

Cena za 1 puzzle



Dřevěné puzzle

Stínové puzzle s úchopem
Dřevěná skládačka je vhodná pro 
děti starší 2 let.

Obsahuje 9 vkládacích dílků.

Rozměr: 29 × 21 × 2 cm

246,-

E1405 FARMA

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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10 2+

E1408  SAFARI

E1406  ZÁCHRANÁŘI

E1407  STAVEBNÍ STROJE

Cena za 1 puzzle



 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Grafomotorické hry
Nácvik psaní

 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Kosmos         
Magnetické bludiště s tématikou vesmíru.

Rozměr: 29 × 30 × 2 cm

711,- 2+

 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Louka         
Magnetické bludiště s tématikou 
zvířátek na louce.

Rozměr: 25 × 25 × 2 cm

491,- 2+

 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Auta         
Magnetické bludiště s tématikou autíček.

Rozměr: 25 × 25 × 2 cm

491,- 2+



Grafomotorické hry
Nácvik psaní Grafomotorické hry

Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Rybka         
Magnetické bludiště ve tvaru rybičky.

Rozměr: 20 × 16 × 2 cm

264,- 2+

 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+
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Lokomotiva         
Magnetické bludiště ve tvaru lokomotivy.

Rozměr: 20 × 16 × 2 cm

281,- 2+

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+

Motýl         
Magnetické bludiště ve tvaru motýlka.

Rozměr: 25 × 24 × 2 cm

509,- 1

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+

Želva         
Magnetické bludiště ve tvaru želvy.

Rozměr: 25 × 22 × 2 cm

527,- 1



 Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Hra rozvíjí koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku a kon-
centraci. Obsah hry: dřevěná krabička s víčkem, 5 dřevěných destiček 
s různými vzory. Počet hráčů: 1+

TANDEMOVÉ TABULKY

3 271,-

368,-

2 263,-

4+

BELEDUC - Obsah hry: 1 dřevěná krabička s psacími tabulkami, 5 dřevěných destiček s různými 
liniemi, 5 různých psacích vyučovacích potřeb. Cíl hry: Psací tabulky nabízejí možnost vyzkou-
šet předškolním dětem pohyb rukou, který bude později vyžadován při psaní ve škole. 
Počet hráčů: 1+

PSACÍ TABULKY

4+1

1

PSACÍ POTŘEBY 
Pro nácvik správného úchopu tužky.
Součástí psacích tabulek.

Podporuje rozvoj koordinace 
ruka-oko a propojení obou 

mozkových hemisfér.

+



Grafomotorické hry
Nácvik psaní

BELEDUC - Naše inovativní nástěnné hry pro děti od třech let trénují 
svalstvo, podporují motorické schopnosti, zlepšují schopnost koordinace. 
Cena za 1 kus. Velikost: 600 x 500 x 30 mm.

HAPE - S touto hrou procvičují Vaše děti koordinaci očí a rukou, učí 
se trpělivosti a vytrvalosti a zároveň slouží hra k uvolnění ruky pro 
pozdější nácvik psaní. Hra obsahuje: 4 oboustranně potištěné hrací 
desky, 4 transparentní kryty na kuličku (2 velké a 2 malé), 4 kuličky 
ve 2 barvách, 1 červená látková podložka. Úkolem dítěte v této hře 
je opsat přesně vyobrazenou křivku pomocí krytu a kuličky umístěné 
uvnitř tak, aby kulička v žádném případě nespadla ani do jednoho 
otvoru. Pokud dítko zvládne „projet“ cestičku jednou rukou, je na 
řadě druhá ruka. Dále je možné uspořádat závody, kdy se na hrací 
desky umístí více kuliček a děti se „honí“ po herním plánu. Pro malé 
děti a začátečníky jsou určeny malé kryty kuliček, protože je s nimi 
hra jednodušší. Větší kryt umožňuje kuličce větší pohyb, takže je 
nutné se více soustředit.

Nástěnné motorické hry,
HORY, VLNKA, MOTÝLEK

Dřevěná motorická hra BLUDIŠTĚ

1 383,- 

491,-3+1

3+3

EDUPLAY - Tabulka pro nácvic psaní A, B.
Při nácviku psaní je velmi důležité držení tužky. 
Je nutné dbát na to, aby děti nedržely tužku přiliš 
pevně, ale zároveň ani příliš volně v ruce. Destička 
je vhodná pro předškolní děti a podporuje rozvoj 
koordinace ruka-oko, jemné motoriky a procvičuje 
soustředěnost. Připravené řádky slouží pro “suchou 
přípravu”, za pomoci dřevěné tužky děti obtahují vy-
hloubené trajektorie. Tabulky je možné otočit o 90°, 
180° nebo 270°, čímž získají děti novou trajektorii 
k procvičování. Pokud mají děti procvičeno pomocí 
dřevěné tužky, je možné použít vodou stíratelný fix 
(není součástí balení) a procvičovat psaní na lince 
pod připravenou trajektorií.
Materiál: MDF.
Velikost destičky: 26,5 x 22 x 1,2 cm.
Cena za 1 kus.

PSACÍ TABULKY PRO NÁCVIK PSANÍ

427,-3+1

A
B



Balanční hry
Držíme balanc

Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
 

MASÁŽNÍ ŽEBŘÍČEK

NÁŠLAPNÉ KAMENY

BALANČNÍ OBLÁČKY
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KM2015 Sada pro motorický rozvoj
Sada se skládá ze 6 desek, které mohou být použity 
buď odděleně nebo v propojení. Desky mají dva různé 
povrchy. Cílem této hry je procvičování rovnováhy 
a obratnosti, rozvoj dětské motoriky a stimulace 
plosek nohou. 

Sada obsahuje: 6 desek (3 světle modré + 3 modré) 
o rozměru 75 × 23 × 5,5 cm, 18 spojek (9 červených 
+ 9 zelených) o rozměru 10,3 × 5,5 × 4,5 cm

Vhodné pro děti starší 18 měsíců. 

6120,-

Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
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18+
m

KT0004 Balanční chodníček rovný
Sada se skládá z 8 chodníčků o rozměru 49 × 13,5 × 7 cm. 
Cílem této hry je stimulace plosek nohou, trénování 
rovnováhy a koordinace. Tato sada se dá velmi dobře 
kombinovat se sadou KT0005. Vhodné pro děti starší 2 let.

Materiál: vysoce zatížitelný plast s nosností až 80 kg

2859,-

Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
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2+

KT0005 Balanční chodníček zaoblený
Sada se skládá ze 8 chodníčků o rozměru 40 × 13,5 × 7 cm. 
Cílem této hry je stimulace plosek nohou, trénování 
rovnováhy a koordinace. Tato sada se dá velmi dobře 
kombinovat se sadou KT0004. Vhodné pro děti starší 2 let.

Materiál: vysoce zatížitelný plast s nosností až 80 kg

3272,-

Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
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2+



Balanční hry
Držíme balanc

5120,-

KT0016 Medové plástve
….chodit, hledat rovnováhu a vnímat všemi 
smysly… to všechno mohou zažít děti při používání 
této sady. Z pláství můžete vytvořit jakkoli 
rozmanitou balanční dráhu nebo můžete jednotlivé 
plástve naplnit a vytvořit senzorický stimulační 
chodníček. Existuje spousta způsobů použití 
a využití této herní pomůcky. 

Sada obsahuje: 6 pláství  o velikosti 49 × 26 × 11 cm 
a 3 sáčky k naplnění, hloubka jedné plástve: 5,5 cm

Materiál: termoplastická hmota a látka

Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
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2+



Nástěnné elementy
Zútulní váš prostor

BELEDUC - Šest jednotlivých stěnových prvků úlu společně tvoří mimo-
řádně krásnou stěnovou konstrukci, která vytváří klidnou a hravou 
atmosféru. Každý z prvků v sobě skrývá malý příběh, který se
odehrává na pozadí hry jednotlivých dílků elementu.
Vhodné pro děti starší 3 let.
Rozměr jednotlivých elementů: 577 x 500 mm.
Rozměr elementu 23750: 590 x 500 mm.
Cena za 1 element.

NÁSTĚNNÝ ELEMENT VČELÍ ÚL

2 516,-

14 040,-

9 360,- 2 516,-

3+

BELEDUC - Čtyři veselé nástěnné elementy vytvářejí krásnou scenérii s tématem cestování. 
Vláček podporuje nejen obecné principy vývoje v raném dětství jako kognitivních a moto-
rických dovedností a komunikace, ale zároveň podporuje zájem o specifická témata jako 
je např. porozumění času či zájem o cizí kultury. Vhodné pro děti starší 3 let. Celková délka 
nástěnného elementu je cca 190 cm.
Rozměr jednotlivých elementů: 480 x 395 mm.
Rozměr elemtentu 23640: 450 x 395 mm.

NÁSTĚNNÝ ELEMENT VLÁČEK

3+4

6

Skvělé do školek, 
heren, pro vytvoření 
edukativního koutku

Cena za celou sestavu Cena za 1 element

Cena za celou sestavu



Nástěnné elementy
Zútulní váš prostor

BELEDUC - Nástěnný element Housenka
Těchto pět jednotlivých prvků vytvoří společně 
veselou stěnovou dekoraci a nabízejí dětem různé 
způsoby, jak si hrát. Nástěnný element podporuje 
rozvoj motoriky, kreativity a komunikace.
Celková délka nástěnného elementu je cca 195 cm. 
Rozměr jednotlivých elementů: 450 x 480 mm.
Rozměr elementu 23630: 540 x 480 mm.

BELEDUC - 9 jednotlivých knoflíčků je možné posunovat 
po labyrintu a seřazovat je do mnoha různých variant. 
10 kartiček s různými motivy slouží jako příklad a předloha.
Velikost: 400 x 400 x 60 mm.

Nástěnný element Housenka

Nástěnný element 3 V JEDNÉ ŘADĚ

11 700,-
Cena za celou sestavuCena za 1 element

2 516,-

2 264,-

3+

3+

6

1

BELEDUC - Hra podporuje zručnost a koordinaci 
ruka-oko. Pomocí malého kolečka na pravé straně 
je pohybováno krabem doprava a doleva. Cílem hry 
je pomocí opatrného otáčení správným směrem, 
srovnat 6 volně se pohybujících kuliček do řady 
a provést je labyrintem.
Velikost: 400 x 400 x 70 mm.

Nástěnný element KRAB

2 264,- 3+1
Otáčej



Nástěnné elementy
Geometrické tvary

BELEDUC - 60 různě barevných magnetických tvarů 
v 15 různých provedeních tvoří společně s nástěn-
ným elementem a 12 předlohovými kartami základ-
nu pro Geoflex. 12 karet s předlohami je rozděleno 
do dvou skupin dle obtížnosti. Stupeň obtížnosti 1 
obsahuje stejné motivy jako stupeň obtížnosti 2, 
liší se pouze použitím tvarů. Např. v stupni ob-
tížnosti 1 je použito kolečko jako hlavu, ve stupni 
obtížnosti 2 jsou místo hlavy použity 2 půlkruhy 
nebo 4 čtvrtkruhy.
Rozměr: 600 x 600 x 18 mm.

Nástěnný element GEOFLEX

5 032,- 3+1

Hravou formou 

procvičí vnímání 

geometrických tvarů.

BELEDUC - Tento nástěnný element podporuje 
u dětí rozvoj jemné motoriky a zároveň učí děti 
pojmenovat geomentrické a jiné tvary. 
Velikost: 400 x 400 x 30 mm.

Nástěnný element TVARY

2 304,- 3+1



Nástěnné elementy
Procvičí počítaní

BELEDUC - Nástěnný element Dodávka
Řidič dodávky si musí před svou cestou naložit a 
narovnat všechny balíky do svého auta. Bude moc 
rád, pokud mu děti pomohou. Pod dvířky dodávky 
se skrývá řešení. Tento nástěnný element rozvíjí 
prostorové vnímání, rozlišování barev a komunikaci. 
Rozměr: 600 x 415 x 20 mm.

BELEDUC - S tímto nástěnným elementem se stane počítání 
tou neoblíbenější dětskou zábavou. Magnetický kolíček po-
hybuje 55 kuličkami, které jsou tříděny dle barev a množství.
Doporučený věk: 3+
Velikost: 400 x 400 x 35 mm.

Nástěnný element DODÁVKA

Nástěnný element POČETNÍ STROM

2 264,-

2 516,-

3+

3+

1

1

Hravou formou počítání, sčítáni,

rozpoznání barev a množství.

Magnetická tyčinka



Stolní hry bambus
Zábavné hraní

HAPE - Nejprve dobře zamířit a potom hoďte veselého 
pavoučka do sítě. Cílem je, aby se pavouček na síti 
zachytil a udržel.

Bambusová hra PAVOUČCI

772,-

772,- 614,-

3+

3+ 3+

HAPE - Vyrovnejte všechen náklad na loď tak, aby nespadl ani 
jediný kousek přes palubu do moře. Menší děti mohou hrát hru 
bez použití kostky, pouze si samy vyberou, jaký náklad chtějí na 
loď opatrně naložit.

HAPE - Vytvořte řadu 4 stejně barevných kroužků v jakém-
koli směru, hlavně ať to Váš protihráč neudělá jako první.
Malé děti mohou začít s variantou řady tvořenou pouze 
třemi kroužky.

Bambusová hra ROZBOUŘENÉ MOŘE Bambusová hra QUATTRO

2

2 2

HAPE - Rybolov nebyl nikdy tak zábavný jako v této hře. 
Děti si skvěle procvičí motoriku, soustředěnost a koordinaci 
ruka - oko. 

Bambusová hra LOVENÍ RYBIČEK 

614,- 3+2

737,- 3+

HAPE - Postavte opatrně obří parohy pro kamaráda 
losa. Hra je vyrobena z bambusu a trénuje u Vašich 
dětí především trpělivost a koncentraci.

Bambusová hra OBŘÍ LOS

2



Stolní hry bambus
Zábavné hry

HAPE - Dokážeš vytáhnout barevnou tyčinku, 
aniž by spadla kulička? Kdo nevyzkouší, nezjistí.

HAPE - S touto hru si děti krásně procvičí pamět 
a ještě vytvoří nádhernou housenku.

HAPE - Naučtě se s touto hrou rychle myslet a jednat. 
Uvidíte kolik zábavy Vám „chňapání“ kroužků přinese.

HAPE - Věž je rozdělena na 24 jednolivých bam-
busových kroužků, které mohou děti na základě 
vlastní kreativity různě stavět dohromady.

Bambusová hra PALLINA

Bambusová hra HOUSENKOVÉ PEXESO

Bambusová hra KROUŽKY

BAMBUSOVÁ VĚŽ

877,-

650,-

772,-

HAPE - Hra je založena na strategii a soustředění. 
Vítězem se stane ten, komu vyroste kytička jako 
prvnímu. Hra je určena pro 2 - 4 hráče.

Bambusová hra SEMINO

614,-

3+

4+

2

2

3+

4+

4

2

772,- 3+2



Stolní hry edukativní
Zábavné hraní

BELEDUC - Hra obsahuje: 41 dřevěných bonbonků (délka 7 cm, šířka 2,5 cm), 
hrací podložka (průměr 45 cm), 3 barevné kostky. Pravidla hry: 41 bonbonků 
leží zamíchaných na podložce. Hráči hází všemi třemi kostkami. Barevná kom-
binace, která padne na kostkách, určuje, jaký bonbonek je potřeba najít. 
Hra procvičuje znalost barev a schopnost pozorování.

BONBONKY

628,-

2 538,-

3+

3+

BELEDUC - Děti skládají z jednotlivých geometrických tvarů 
různé obrázky dle předtištěné předlohy. Hra podporuje u 
dětí vizuelní a hmatové rozeznávání tvarů a představivost. 
Obsah hry: 1 dřevěnou krabičku s víčkem (375 x 288 x 75 
mm), 2 rámečky, 48 magnetických dřevěných tvarů, 28 
předtištěných fólií.

FORMENTERA

8

1

BELEDUC - Hra obsahuje: 1 papírový plán, 1 otočné kolečko, 28 dřevěných 
houbiček, 1 barevná kostka. Pravidla hry: Kuchařští mistři hledají pod hou-
bičkou dle hozené barvy. Pokud se shoduje barva pod houbičkou s barvou 
hozenou na kostce, může si hráč tuto houbičku vzít do svého čarodějnické-
ho kotle. Vyhrává ten, kdo jako první naplní svůj kotel 7 houbičkami.

ČARODĚJNICKÁ KUCHYNĚ 

703,- 4+4

502,- 3+

BELEDUC - Billy je malá stonožka, která chodila 
v dešti a má úplně mokré botky. Mokré botky je 
potřeba co nejdříve svléknout, aby Billy nedostal rýmu. 
Chytrá hlavička a trocha hráčského štěstí ti pomůže, 
abys jako první svlékl Billymu 12 mokrých botiček. 
Hra obsahuje: 1 papírový herní plán, 24 dřevěných 
nožiček, 2 dřevěné hrací figurky, 1 barevná kostka.

BILLYHO BOTIČKY

2



Stolní hry edukativní
Zábavné hraní

BELEDUC - LogiPic je kreativní magnetická hra, u které mohou děti vytvářet obrázky 
dle předlohových karet nebo podle vlastní fantasie. Velikost této hry je vhodná 
nejen pro děti, ale i dospělé. Díky svému konceptu je hra velmi jednoduchá a dítě 
je schopné se s ní zabavit úplně samo. Hra podporuje u dětí vizuální vnímání, 
rozvoj jemné motoriky a kreativitu.
Hra obsahuje: 1 dřevěný rámeček a magnetickou tužku (300 x 190 x 30 mm), 
8 karet s předlohami (karty jsou oboustranně potištěné). 

BELEDUC - Hra obsahuje: 120 bodlinek, 1 košíček, 2 kostky, 
1 dřevěnou hrací podložku (370x370x10mm). Pravidla hry: Hráči 
plní své ježečky bodlinkami, mezitím hrají s tříbodovou nebo šes-
tibodovou kostkou. Hráč, jehož ježeček má jako první na svých 
zádech 30 bodlinek, vyhrává hru. Hra učí děti prvnímu počítání 
a zdokonaluje jemnou motoriku. Počet hráčů: 2-4.

BELEDUC - LoGiKit se stane všestranným věrným společníkem Vašeho 
dítěte. LoGiKit je vybaven funkcí sebekontroly, takže si děti mohou ihned 
vyhodnotit své odpovědi. Hra obsahuje: 1 dřevěný rámeček a magnetic-
kou tužku, 16 karet s předlohami (přední strana obsahuje úkoly, zadní 
strana obsahuje řešení úkolů). LoGiKit je magnetická hra vhodná zvláště 
pro děti od 3 do 8 let. Hra podporuje u dětí vizuální vnímání, jemnou 
motoriku, rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby a kreativitu.

Magnetická Hra LOGIPIC

MECKI & CO.

Magnetická Hra LOGIKIT

1 143,-
4+4

1 397,- 3+2

Magnetická tyčka 

a kuličky

1 676,- 3+1



Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1



Stolní hry
Hrajeme společně

BUITENSPEEL - Vytvoř scénerii podle předlohy. 
Potom na libovolnou stranu svého obrázku 
umísti provázek a vytvoř ten samý obrázek 
zrcadlově. Hra podporuje rozvoj dětského 
prostorového vnímání. Abyste si mohli udělat 
představu o velkosti jednotlivých částí obrázku, 
velikost domečku je 11 x 12 x 0,5 cm.
Vhodné pro děti starší 6 let.

BELEDUC - Hra obsahuje: 1 papírový hrací plán, 36 karet s kontinenty, 30 
dárků pro hosty, 6 dřevěných hracích figurek, 1 hrací kostku. Pravidla hry: 
doprovoďte 6 děti jednoho světa (Mai-Lin, Finna, Ami, Pepe, Lella a Jamal) 
na jejich cestě kolem světa. Na své cestě potkají děti nové přátele, objeví 
všechny kontinenty světa a naučí se poznávat pamětihodnosti, rostliny
a zvířátka celého světa.

ZRCADLOVÁ HRA

DĚTI CESTOVATELÉ 

605,- 6+4

BUITENSPEEL - Hra obsahuje 150 dřevěných 
různobarevných čtverečků (velikost jednoho 
čtverečku je 4 x 4 x 0,4 cm) a 20 předlohových karet. Součástí hry je 
i bavlněný sáček pro uschování.

PIXEL UMĚNÍ

706,- 4+2

BUITENSPEEL - Hra obsahuje 150 dřevěných různo-
barevných čtverečků (velikost jednoho čtverečku je 
4 x 4 x 0,4 cm) a 20 předlohových karet. Součástí 
hry je i bavlněný sáček pro uschování.
Vhodné pro děti starší 4 let.

KOSTKY SPORT

706,- 6+2

879,- 5+6



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Špatně nebo správně?  
BELEDUC – V životě se stane spousta 
situací, kdy se ptáme, zda jsme se 
zachovali správně nebo špatně. Tato 
hra Vám pomůže tyto situace popsat 
a vysvětlit. Hra obsahuje kartičky 
s důležitými sociálními situacemi z těchto 
olastí: vzájemná pomoc, empatie, ohled, 
dělení se, dodržování nastavených 
pravidel, respekt, zdvořilost, trpělivost 
a zařazení do kolektivu. 

Hra obsahuje: 32 hracích karet 
zobrazujících 16 různých situací
Velikost kartičky: 10 × 10 cm

698,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+6

Tabaluga – sada 2 her   
BELEDUC – První hra se jmenuje Komu pomůžeš? a druhá 
hra se jmenuje Jak se cítíš?. 

První hru je možné hrát jako soutěž, kdo bude první v cíli 
nebo společně a nebo podmíněnou spolupráci, tzn. každé 
hráč se rozhodne sám, zda chce ve hře pomáhat ostatním 
a komu.

Druhá hra je založena na představování a hádání emocí. 
Kartička určí jakou emoci hráč představí (radost, vztek…), 
kostka určí jak (mimika, gesta,…) a zrcátko pomůže 
k nácviku. 

Hra obsahuje: oboustranný papírový herní plán o velikosti 
665 × 550 × 2,4 mm), 5 herních figurek, 1 sněhuláka, 
28 kartiček náhrdelníku, 18 emočních kartiček, 1 barevnou 
kostku, 1 číselnou kostku a 1 zrcátko

2236,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Řekni mi “Nehoda”   
BELEDUC – Nehoda nebo úraz se stane 
hned a teď. Ale je potřeba, aby děti věděly, 
jak se mají zachovat a co musí v takové 
chvíli dělat. Jedná se o hru s kartičkami, 
která podporuje především komunikační 
dovednosti a zároveň vzdělává děti, jak 
zvládnout určité situace. 

Hra obsahuje: 30 hracích karet (rozměr 
150 × 150 mm) rozdělených do 6 témat 

1117,-

Řekni mi “Odpovědnost”    
BELEDUC – Zodpovědnost sám za sebe a za své 
blízké je téma, se kterým jsou děti každodenně 
konfrontovány. Na co je nutné dbát při pranní 
hygieně? Jak mohu pomoci starším lidem? 
Jedná se o hru s kartičkami, která podporuje 
především komunikační dovednosti a zároveň 
vzdělává děti v sociálním chování.

Hra obsahuje: 30 hracích karet 
(rozměr 150 × 150 mm) rozdělených do 6 témat 

1117,-

4+

4+



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Čtení myšlenek    
BELEDUC – Jedná se o hru s kartičkami, 
kdy se hráči snaží pomocí vhodně 
zvolených otázek uhodnout, co za 
povolání, dopravní prostředek, zvíře, jídlo 
či věc drží hlavní hráč v ruce. 
Hra podporuje především komunikační 
dovednosti a rozšiřuje slovní zásobu dětí. 

Hra obsahuje: 40 kartiček s motivem

278,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

5+6

Rondo Vario     
BELEDUC – Úkolem dětí je vybrat 
z množství různě barevných dřevěných 
tvarů ten, který jim určí hod kostkami. 
Hod kostičkami určí tvar a barvu 
kostičky, kterou si smí daný hráč 
navléknout na svou housenku. Kdo 
jako první navlékne předem určený 
počet dílků na svou housenku, vyhrává 
hru. 

Hra obsahuje: 4 housenky, 
42 dřevěných kostiček k návlékání, 
1 barevná kostka a 1 kostka se symboly

837,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

3+4



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Shapy   
BELEDUC – Hráč hodí najednou 
3 kostkami. Na každé kostce padne 
nějaký symbol a úkolem hráčů je najít co 
nejdříve žeton, který obsahuje všechny 
tři symboly. Hra je ve své podstatě velmi 
jednoduchá, ale nabízí mnoho herních 
variant, takže se dětem neomrzí. 

Hra obsahuje: hrací podložka o průměru 
450 mm, 3 kostky a 41 dřevěných žetonů

698,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+8

Torreta   
BELEDUC – Děti hází barevnou nebo 
bodovou kostkou a dle hodu kostkou musí 
vyhledat dílek, ze kterého začnou stavět 
věž. Vítězem hry se stává ten, kdo opatrně 
postaví nejvyšší věž. 

Hra obsahuje: 25 herních kamenů, 
1 bodová kostka a 1 barevná kostka

698,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Výlet za zvířátky      
BELEDUC – Děti jednoho světa putují se 
zvířecími mláďátky domů k jejich rodičům. 
Občas jim cestu něco zpomalí či překazí a tak 
zbývá otázka – stihnou se vrátit mláďátka zpět 
ke svým rodičům zdravá a včas? Odpověď 
zjistíte, když dokončíte tuto zábavnou a zároveň 
naučnou hru. 

Hra obsahuje: 1 papírový herní plán (průměr 
420 × 2,4 mm), 4 hrací figurky, 16 kartiček se 
zvířátky, 1 dešťová karta, 1 kostka se symboly, 
1 bavlněný sáček

698,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

3+4

1,2,3 … STOP       
BELEDUC – Děti házejí kostkou a dle hodu 
posunují svoji figurku po herním plánu směrem ke 
školce. Přitom se rozhodují, zda půjdou delší, ale 
jistější cestou nebo zda se vydají zkratkou, kde ale 
číhají mnohá nebezpečí. Na konci zjistí, že do cíle 
dojdou nejlépe delší a zároveň bezpečnou cestou.  

Hra obsahuje: 1 papírový herní plán (rozměr 
510 × 360 × 2,4 mm), 4 hrací figurky, 1 kostka se 
symboly, 1 barevná kostka

642,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4



Stolní hry edukativní
Hrajeme společně

Imita   
BELEDUC – Děti házejí kostkou… 
barevná kostka udává políčko, kam 
daný hráč postoupí a kostka se 
symboly ukazuje, jakým způsobem 
hráč předvede to, co je nakreslené 
na políčku, kam postoupil (zda to 
předvede sám nebo s kamarády nebo 
třeba popíše). Tato hra je zárukou velké 
legrace.  

Obsah: 1 papírový herní plán (rozměr 
510 × 360 × 2,4 mm), 6 hracích figurek, 
1 kostka se symboly, 1 barevná kostka

642,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

3+6

Casa Banana    
BELEDUC – V džungli žije mnoho zvířátek. Opičí 
královna pozvala všechny své kamarády z celého 
světa na velkou party. A teď nastává otázka – jak 
se dostanou všechna zvířátka na strom, aniž by byl 
strom poničen a nebo spadla zvířátka?

Obsah: 20 zvířátek, 63 žetonků s banánem, 
5 platforem pro stromový domeček, 3 podpůrné 
sloupy, 1 kostku s čísly a 1 kostku se symboly, 
bavlněný sáček pro uschování hry

642,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4



XXL hry
Hrajeme si společně

Velká motorická kostka         
Multifunkční dřevěná hrací kostka obsahuje 
bludiště, vkládání tvarů, labyrint a mnoho 
dalších aktivit pro děti starší 18 měsíců. 

Rozměr: 35 × 35 × 50 cm

3035,-

XXL

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4XL 18+
m

Aktivity centrum – Podmořský svět          
Obrovské aktivity centrum plné různých druhů 
činností a zábavy. Vhodné pro děti starší 2 let. 

Rozměr: 76 × 65 × 89 cm

12282,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+4XL



XXL hry
Hrajeme si společně

Stoleček s motanicí         
Bludiště podporuje u dětí rozvoj 
motoriky. 

Rozměr: 40 × 40 × 51 cm

2456,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+4XL

Motanice tunel          
Bludiště podporuje u dětí rozvoj motoriky.

Rozměr: 59 × 41 × 45 cm

1965,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+5XL

Motanice         
Bludiště podporuje u dětí rozvoj motoriky.

Rozměr: 27 × 27 × 46 cm

1035,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+4XL



XXL hry
Hrajeme si společně

XXL Rondo Vario         
BELEDUC – Úkolem dětí je vybrat z množství 
různě barevných dřevěných tvarů ten, který 
jim určí hod kostkami. Hod kostičkami určí 
tvar a barvu kostičky, kterou si smí daný hráč 
navléknout na svou housenku. Kdo jako první 
navlékne předem určený počet dílků na svou 
housenku, vyhrává hru. 

Obsah: 4 housenky, 42 dřevěných kostiček 
k návlékání, 1 barevná kostka a 1 kostka se 
symboly

2515,-

XXL
Stolní hry 

Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

2+4XL

XXL Torreta          
BELEDUC – Děti hází barevnou nebo 
bodovou kostkou a dle hodu kostkou 
musí vyhledat dílek, ze kterého začnou 
stavět věž. Vítězem hry se stává ten, 
kdo opatrně postaví nejvyšší věž. 

Obsah: 25 herních kamenů, 1 bodová 
kostka a 1 barevná kostka

2515,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4XL



XXL hry
Hrajeme si společně

XXL Rybářská horečka         
BELEDUC – Hra podporuje šikovnost, 
soustředěnost a trpělivost. Použití 
této hry je možné jak uvnitř, tak 
i venku. 

Obsah: 4 udice v délce 650 mm, 
12 rybek a 4 držáčky na rybky

3354,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+4XL

XXL Najdi Montyho          
BELEDUC – Hra je určena pro všechny nadšené 
hledače malého kocourka, který se schovává 
před psem. Cílem hry je najít kocourkův úkryt 
a buď jej popsat nebo s pomocí postele, peřiny 
a polštáře úkryt vybudovat. 

Obsah: 1 kocour, 1 postel, 1 polštář, 1 peřina, 
34 fotokartiček, 1 herní podložka a 1 kostka 
se symboly

1956,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

4+5XL



XXL hry 
Hraní venku i vevnitř

6+ 4+

BUITENSPEEL - Hra je vhodná jak pro 
venkovní, tak pro vnitřní použití. 
Rozměr hry: 57 x 39 cm.

BUITENSPEEL - Vyzkoušejte svoji šikovnost. Budete to právě Vy, komu 
se podaří sesbírat co nejvíce dřevěných tyčinek, aniž by se pohnuly 
ostatní? Obří mikádo je vhodné jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. 
Materiál: bambusové dřevo. 
Rozměr: délka 90 cm, průměr 7 mm. 
Sada obsahuje 31 ks.
 

PIŠKVORKY XXL

OBŘÍ MIKÁDO

2 8

690,- 3+

BUITENSPEEL - Krásné domino vyrobeno z borovicového 
dřeva je vhodné jak pro vnitřní tak pro venkovní použití.
Velikost jednoho hracího kamene: 18 x 7,5 x 1,5 cm (dxšxv).
Hra obsahuje 28 hracích kamenů.

DOMINO - BAREVNÉ 

8 828,- 3+

BUITENSPEEL - Ukažte svým dětem na základě této hry, jak 
funguje rovnováha. Délka rovnovážné kladiny je 50 cm. 
Maximální výška jednoho kamaráda je 10 cm. Vhodné jak 
pro vnitřní tak i venkovní použití. Materiál: dřevo.

BALANCUJÍCÍ KAMARÁDI

2

1 760,-

1 435,- 480,-

4+

BELEDUC - Hráč, který je na řadě hodí najednou 3 barev-
nými kostkami. Podle barevné kombinace, která padne, 
hledají hráči bonbonek, který obsahuje hozené 3 barvy. 
Kdo jej najde jako první, může se vzít bonbonek k sobě. 
Hru je možné hrát ve třech variantách. 
Obsah: 41 bonbonků, hrací podložka a 3 barevné kostky.

BONBONKY XXL

8

XL

XL

XL

XL XL



XXL hry
Hrajeme společně

BUITENSPEEL - Existuje tolik způsobů, jak se mohou Vaše děti zaba-
vit při této hře. Jednou z možností je postavit z kostiček věž a od-
straňovat postupně jednotlivé kostičky a vrstvit je znovu na vrchol 
věže nebo mohou děti použít kostičky na postavení jakékoli stavby 
dle své fantazie. Navíc tato hra obsahuje i barevnou kostku, takže 
doplňuje původní herní návod o modifikaci, že hráč musí vytáhnout 
vždy kostičku stejné barvy, která mu padne na kostce. 
Rozměr jedné kostičky je: 20 x 4,5 x 2,5 cm (dxšxv).
Výška věže: max. 1 m.
Sada obsahuje 60 kostiček a bavlněnou tašku. 
Materiál: jedlové dřevo.

BELEDUC - Obsah hry: 1 papírový plán, 1 otočné kolečko, 28 
dřevěných houbiček (výška 45 mm), 1 barevná kostka. Pra-
vidla hry: Kuchařští mistři hledají pod houbičkou dle hozené 
barvy. Pokud se shoduje barva pod houbičkou s barvou 
hozenou na kostce, může si hráč tuto houbičku vzít do svého 
čarodějnického kotle. Vyhrává ten, kdo jako první naplní svůj 
kotel 7 houbičkami.

OBŘÍ VĚŽ JENGA VČETNĚ KOSTKY

XXL ČARODĚJNICKÁ KUCHYNĚ

1 507,- 6+5

768,- 4+2

BUITENSPEEL - Z těchto krásně barevných dřevěných kostiček 
vyrobí Vaše dítko nejednu postavičku. Hra obsahuje 48 karet 
s předlohami, můžete si vybrat jednodušší variantu, kde jsou 
barevné obrázky, nebo těžší variantu s černobílými obrázky. 
Ale zároveň je možné tvořit i dle vlastní fantazie. 
Hra obsahuje 22 dřevěných kostek v různých kruhových tvarech. 
Zároveň hra obsahuje i bavlněný sáček pro uschování hry.

KREATIVNÍ SADA KRUHOVÝCH KOSTEK

1 557,- 4+2

2 560,- 4+4

BUITENSPEEL - Jedná se o dřevěné pexeso obsahující 15 párů 
kartiček. Kartičky představují vybrané státy světa, kdy je na 
kartičce vyobrazena vlajka a charakteristika té dané země. 
Kartičky jsou vyrobeny ze dřeva a mají rozměr 20 x 20 cm. 
Sada obsahuje i taštičku na přenášení.

OBŘÍ PEXESO

XL

XL

XL

XL



Hraní rolí
Stavební stroje

597,-

HAPE - Na každé stavbě je potřeba míchačka 
betonu, aby se mohlo začít betonovat. 
Rozměr: 23 x 14,5 x 16 cm.

DŘEVĚNÁ MÍCHAČKA

DŘEVĚNÝ BAGR

983,-

491,-

597,-

491,-

3+

3+

3+

HAPE - Tento obrovský jeřáb udělá 
radost všem budoucím stavitelům. 
Rozměr: 45 x 42 x 54 cm.

HAPE - Na každé stavbě je potřeba nákladní auto, 
aby přivezlo materiál a stavba mohla začít. 
Rozměr: 23 x 14,5 x 16 cm.

HAPE - S tímto parním válcem vytvoříš z každého 
povrchu na své stavbě hladkou cestu. 
Rozměr: 26 x 15 x 14 cm.

HAPE - Převážení nákladu z místa na místo pomocí 
tohoto bagru zabaví Vaše dítko na dlouhé hodiny.
Rozměr: 27 x 15 x 14 cm.

DŘEVĚNÝ JEŘÁB

DŘEVĚNÉ NÁKLADNÍ AUTO

PARNÍ VÁLEC

3+

3+



Hraní rolí
Garáže, vesmír

HAPE - Tři, dva, jedna, teď.... Tato vesmírná loď plná všech 
detailů poskytuje prostor všem malým objevitelům nových i již 
objevených galaxií. Vesmírná stanice je vyrobena ze dřeva.
Rozměr: 47.8 x 47.8 x 74 cm.

DŘEVĚNÁ VESMÍRNÁ VÝZKUMNÁ LOĎ

HAPE - Obsahuje: 4 různé plochy na parkování, 
přistávací místo pro helikoptéru a čerpací stanici. 
Rozměr: 48 x 30 x 37,4 cm.

DŘEVĚNÁ PARKOVACÍ VĚŽ

1 557,-

2 904,-

DŘEVĚNÁ PARKOVACÍ GARÁŽ

1 790,-

HAPE - Ven a dovnitř....nahoru a dolů.... Multi-level 
parkování udržuje auta v pohybu. Nechte děti zaplnit 
všechna parkovací místa svými autíčky. Parkovací 
garáže jsou vyrobeny ze dřeva.

3+

3+

3+



Hraní rolí
Hasiči

1 842,-

869,-

3+

3+

HAPE - Tato tříposchoďová hasičská stanice 
přinese dětem spousty zábavy.
Rozměr: 48 x 28 x 47 cm.

HAPE - Doplněk, který nesmí chybět 
u žádné hasičské stanice. 
Rozměr: 15 x 15 x 25 cm.

DŘEVĚNÁ HASIČSKÁ STANICE

DŘEVĚNÝ HASIČSKÝ VŮZ

3+

DŘEVĚNÁ STAVEBNICE - VELKÁ

983,-

HAPE - Tato sada 64 kusů vyrobených ze dřeva včetně 
spojek podporuje malé nadějné stavitele při výstavbě. 
Návod je součástí stavebnice.

S touto stavebnicí postavíš 
cokoliv raz dva.



Hraní rolí
Kutilové, stavebnice

HAPE - Matičky, šroubky, nářadí, .... vše je přehledně 
připraveno pro malého opraváře nebo stavitele. 
Hračka je určena pro děti starší 3 let. 
Rozměr: 26 x 16,5 x 14 cm (dxšxv).

DŘEVĚNÝ BOX NA NÁŘADÍ

HAPE - Malí stavitelé s velkými nápady mohou pracovat přímo 
na tomto skoro profesionálním ponku.Police uchovávají všechny 
potřebné nástroje a nářadí tak, aby byly ihned na dosah.
Vhodné pro děti starší 3 let.

DŘEVĚNÝ PRACOVNÍ 
PONK PRO KUTILY

2 211,-

597,-

404,- 3+

3+

3+

HAPE - Tato sada 42 kusů vyrobených ze dřeva včetně 
spojek podporuje malé nadějné stavitele při výstavbě.
Návod je součástí stavebnice.

DŘEVĚNÁ STAVEBNICE - MALÁ

Šroubování, zatloukání, montování.
Vše pro dětské ručičky.



HAPE - Nakupovat nebo prodávat? Váha, pokladna, 
scanner, peníze, kreditní karty ... to vše dělá hraní 
mnohem zajímavější a zábavnější. Vše je vyrobeno 
ze dřeva v kombinaci s látkou. 
Rozměr: 75 x 38 x 120 cm (dxšxv).

DŘEVĚNÝ PRODEJNÍ PULT

3 326,- 3+

Hraní rolí
Nakupování

3+

DŘEVĚNÝ NÁKUPNÍ VOZÍK

1 553,-

HAPE - Co je dnes potřeba nakoupit? Nákupní košík pomůže 
Vašim dětem nakoupit všechny potřebné ingredience pro 
jejich vaření. Vozík je vyroben ze dřeva v kombinaci s látkou. 
Rozměr: 43 x 30 x 50 cm (dxšxv).

A jede se na nákup.

3+

DŘEVĚNÁ POKLADNA

737,-

Hape - Klasická obchodní pokladna obsahu-
jící čtečku platebních karet, platební kartu, 
snímač čárových kódů a penízky.



Hraní rolí
Nakupování

491,- 3+

HAPE - Žádná kuchyňka nebude úplně kompletní 
bez této sady nádobí.

SADA NÁDOBÍ

Kuchyňky pro malé kuchaříky.

5 929,- 3+

HAPE - Kuchyňka all in 1. Kuchyňka 
obsahuje: dřez s myčkou nádobí, troubu, 
sporák, nasvícenou digestoř, ledničku, 
vestavěný kávovar a mikrovlnou troubu. 

KUCHYŇKA ALL IN 1

3 448,- 3+

HAPE - Tato krásná dřevěná kuchyňka se stane místem 
rychlého občerstvení pro všechny členy rodiny.
V přední části má kuchyňka i tabuli s denní nabídkou.
Požádejte Vaše děti o přípravu Vašeho oblíbeného jíd-
la. Děti milují, když mohou napodobovat práci dospě-
lých. Vše je vyrobeno ze dřeva v kombinaci s látkou. 
Rozměr: 94 x 30 x 97 cm.

DŘEVĚNÁ DĚTSKÁ KUCHYŇKA 
SE SERVÍROVACÍM PULTEM



Hraní rolí
Vaření přístroje

491,- 3+

HAPE - Balení obsahuje toustovač, 2 tous-
tové chleby, talířek, nůž, med a máslo.
Materiál: dřevo.

TOUSTOVAČ

3+

3+

DŘEVĚNÝ KÁVOVAR

DŘEVĚNÝ MIXÉR

614,-
544,-

HAPE - Balení obsahuje: kávovar, 
hrneček, lžičku, cukr a mléko do kávy.
Materiál: dřevo.

HAPE - Tento dřevěný mixér skvěle 
doplní Vaši kuchyňku, když budete péct 
třeba narozeninový dort. Součástí mixé-
ru je i mistička a sáček s moukou 
a třtinovým cukrem.
Materiál: dřevo. 
Rozměr: 21 x 12 x 20,5 cm (dxšxv).

Šikovní pomocníci pro malé kuchaře.

Kuchyňky pro malé kuchaříky.



Hraní rolí
Vaření

HAPE - Extra sýr? Nebo papričky! Děti mohou servírovat své 
oblíbené jídlo dle svého gusta, jak se jim zachce. Sada obsahuje 
31 dílků. Vše je vyrobeno ze dřeva v kombinaci s látkou.

DOMÁCÍ PIZZA

491,- 3+

3+

3+
DŘEVĚNÉ NÁDOBÍČKO DO KUCHYŇKY

DŘEVĚNÁ ČAJOVÁ SOUPRAVA

737,-

614,-
HAPE - Žádná kuchyňka nemůže být kompletní bez 
této sady nádobí. Materiál: dřevo.

HAPE - Čas na čaj je nejlepší čas na pauzu při hraní 
a na popovídání s kamarády. Nádobíčko je vyrobeno 
ze dřeva. Vhodné pro děti starších 3 let.

31 dílků pro přípravu pizzy

Kuchyňky pro malé kuchaříky.



Hraní rolí
Krájení, vaření

614,-

614,-

3+

3+

HAPE - Vajíčka, mléko, sýr a další vybrané ingredience přímo 
vybízejí k přípravě výborné snídaně. Vše je vyrobeno ze dřeva.

HAPE - Chléb, sýr, zelenina a k tomu dostatek 
představivosti a šéfkuchař už má připraveno 
výborné jídlo pro všechny. 
Vše je vyrobeno ze dřeva.

DŘEVĚNÉ INGREDIENCE NA SNÍDANI

VÝBĚR ŠÉFKUCHAŘE

3+

SADA PRO PŘÍPRAVU SALÁTŮ

491,-

HAPE - Nechte své děti mixovat, míchat a vytvořit 
tak výborný salát. Sada obsahuje 36 kousků různých 
potravin. Vše je vyrobeno ze dřeva a látky.

Chutný salátek na to šup.



Hraní rolí
Nakupování

418,-

HAPE - Ovoce je zdravé. Naučte své děti rozpoznávat různé druhy 
ovoce. Sada obsahuje 7 kousků. Vše je vyrobeno ze dřeva.

ČERSTVÉ OVOCE

418,- 3+

3+

HAPE - Nakrájejte zeleninu, abyste mohli připravit zdravý obídek. 
Sada obsahuje 7 kousků zeleniny. Vše je vyrobeno ze dřeva.

ZELENINA ZE ZAHRÁDKY

491,- 3+

HAPE - Těstovinový set nabízí vše, co si jen malý kuchař může 
přát k uspořádání pravé italské hostiny. Vše je vyrobeno ze 
dřeva v kombinaci s látkou.

TĚSTOVINY

3+

HAMBURGER & HOTDOGS

442,-

HAPE - Podávejte hamburger nebo párek v rohlíku jako rychlé 
občerstvení. Nezapomeňte na hořčici. Balení obsahuje 18 růz-
ných kousků potravin. Materiál: dřevo.



Hraní rolí
Domečky

TŘÍPATROVÝ DOMEČEK

3+4 269,-

HAPE - Krásný třípatrový domeček, který vykouzlí sladký domov pro 
celou rodinku panenek. Domeček obsahuje: kuchyň, obývací pokoj, 
jídelnu, koupelnu, ložnici, pokojíčky, schodiště, garáž, venkovní 
posezení, má světýlko na každém patře a zvonek u vchodových dveří.

Krásné bydlení pro celou rodinku.



Hraní rolí
Doplňky domečky

386,- 3+

HAPE - Venkovní posezení, které krásně doplní Váš 
domeček obsahuje: stoleček se slunečníkem, židličky, 
gril, kytičky s konvičkou. Vše je vyrobeno ze dřeva 
v kombinaci s látkou.

VENKOVNÍ POSEZENÍ

356,- 3+

HAPE - Jako doplněk k domečkům pro panenky 
nabízíme i sadu domácích zvířátek s jejich domečky.
Vše je vyrobeno ze dřeva.

DŘEVĚNÍ DOMÁCÍ MAZLÍČCI

386,- 3+

HAPE - Hřiště vhodně doplní Váš domeček 
pro panenky. Vše je vyrobeno ze dřeva. 
2 x houpačka a skluzavka.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Doplňky k domečkům , pro dětské vyprávění.



Hraní rolí
Domečky

DOMEČEK PRO PANENKY

3+1 965,-

HAPE - Tento domeček pro panenky obsahuje: 
ložnici, koupelnu, kuchyň s jídelnou, 
3 postavičky a 2 kytičky na terasu.
Materiál: dřevo. 
Rozměr domečku: 47 x 25 x 44 cm.

Krásné bydlení pro celou rodinku.

3 438,- 3+

HAPE - Jedná se o dřevěný domeček pro 
panenky včetně nábytku a vybavení. 
Hračka je určena pro děti starší 3 let. 
Rozměr: 60 x 30 x 73 cm. 
Domeček obsahuje: ložnici rodičů, 
koupelnu, obývací pokoj a kuchyňku. 
Materiál: dřevo.

DOMEČEK PRO PANENKY



Hraní rolí
Rodinka

491,- 3+

HAPE - Jako další doplněk k domečkům nabízíme 
toto autíčko. Autíčko je vyrobeno celé ze dřeva.

RODINNÉ AUTÍČKO

Doplňky k domečkům , pro dětské vyprávění.

RODINKA

3+491,-

HAPE - Rodinka do domečku pro panenky.
Velikost dospělých figurek je 11 cm, 
velikost dětských figurek je 9 cm. 
Materiál: textil v kombinaci se dřevem.

147,- 3+

HAPE - Zábavné ohebné dřevěné postavičky, 
které napomohou dokreslit rodinné vztahy 
v domečku pro panenky. 
Cena za 1 kus.

DŘEVĚNÉ POSTAVIČKY



Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 18 měsíců

Hape – vláčkodráha 
a aktivity stolek
Spousta dobrodružství čeká na každého, 
kdo si začne hrát s tímto aktivity stolkem. 
Projížďka džunglí je napínavá 
a nebezpečná. 
Všechny Hape vláčkodráhy jsou 
kompatibilní s tradičními výrobci 
dřevěných vláčkodráh 
(např. Ikea, Woody).

Rozměr: 60 × 40 × 69 cm

2211,-

Hape – barevná vláčkodráha 
s nádražím
Této vláčkodráze dominují hudební a barevné 
prvky, které malé děti do slova milují.

Rozměr: 67 × 73 × 20 cm

2211,- 18+
m

18+
m



Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 18 měsíců

Hape – hudební vláčkodráha
Zářivý a podmanivý design této 
vláčkodráhy je přesně vytvořen 
tak, aby zaujal celé batolecí rozpětí 
pozornosti.

1719,-

Hape – malá vláčkodráha
To je legrace! Na jedné straně vláčkodráhy vláček 
projede křovím, kde vyskakují opičky a na druhé 
straně se pod vláčkem rozezní klapky xylofonu.

Rozměr: 56,5 × 45 × 12 cm.

1228,-

Hape – melodie xylofonu
Zahrejte si melodii na kolejích Vaší vláčkodráhy. 
Jak toho docílíte? Jednodušše, nechte svůj 
vláček přejet tam a zpět po barevných klapkách 
xylofonu, společně se zvukem tamburíny 
se stane krásným doplněním Vaší stávající 
vláčkodráhy.

491,-

Hape – zvuk tamburíny
Přidejte si tuto hračku do své 
vláčkodráhy. Jakmile vláček projede, 
rozlehne se všude kolem nádherný 
zvyuk tamburíny.

319,-

Hape – korálkodráha
Bludiště s korálky včetně jednoho 
vagónku krásně zpestří Vaši stávající 
vláčkodráhu.

418,-
18+

m
18+

m

18+
m

18+
m

18+
m



Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 18 měsíců

Hape – vyskakovací opičky
Tři opičky se shovávají v džungli 
a čekají na svou šanci vyskočit si pro 
svůj banánek. Podívej, jak vyskočí ve 
chvíli, kdy je míjí banánový vláček.

491,-

246,-

Hape – vláček 
beruška a motýlci
Veselý vláček představující 
berušku, včelku a motýlka.

246,-

Hape – vláček s okénky
Tento vláček je dobrodružstvím nejen pro cestující, 
ale i pro vaše oči! Každý vláček nabízí jiný 
efekt: zrcadlo zobrazuje a odráží, lupa zvětšuje 
a poslední sklíčko ohýbá a láme. Vaše děti budou 
v úžasu sledovat efekty, které vláček ukazuje, když 
si to pádí po kolejích.

Hape – vláček se zvířátky
Vydejte se na výlet vláčkem s milými kamarády: 
tygrem, slonem a lvem.

246,-
Hape – vláček Housenka
Vláček housenka je vhodný jak 
pro jízdu na kolejích tak i pro 
hraní mimo koleje.

442,-

18+
m

18+
m

18+
m

18+
m

18+
m



Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 3 let

Hape – vyvýšená vláčkodráha
Nádherná dřevěná vláčkodráha společnosti Hape 
s vyvýšením a tunely. Všechny Hape vláčkodráhy 
jsou kompatibilní s tradičními výrobci dřevěných 
vláčkodráh (např. Ikea, Woody).

Velikost dráhy: 90 × 67 × 10 cm

2211,-

Hape – vláčkodráha 
s visutým mostem
Nádherná dřevěná vláčkodráha 
společnosti Hape s visutým mostem, 
nádražím, tunelem a jeřábem.

Velikost dráhy: 85 × 70 × 20 cm

2211,-

Hape – vláčkodráha v lese
Dřevěná vláčkodráha společnosti Hape s tunely, 
mostem, stromečky a lesními zvířátky.

Velikost dráhy: 100 × 81 × 10 cm

1474,-

3+

3+

3+



Hape – prodloužený visutý 
dvojitý most
Tento dřevěný prodloužený dvojitý visutý 
most vynese Váš vláček vysoko nad zem 
a Vaši malí cestovatelé si budou moct 
prohlédnout trasu vláčku pěkně z výšky.

491,-

Hape – padací most
Tento dřevěný padací most 
společnosti Hape dovolí bezpečný 
průjezd autům ve chvíli, kdy na 
něm zrovna nepádí vlak.

491,-

Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 3 let

Hape – nákladní vláčkodráha
Tato vláčkodráha zavede Vaše děti do dolů, 
kde se těží uhlí. Jeřáb je otáčecí, takže může 
nakládat a vykládat uhlí v každém směru.

1656,-

Hape – nádraží
Nádraží má speciální funkci nahrávání. Zkuste si nahrát 
rozhovory cestujících a pak si je na nádraží pouštějte, když 
zrovna přijíždí vlak. Pro noční vlaky a cestující je nádraží 
dokonce osvětlené. Připravte si automat na prodej lístků, jízdní 
řád, hodiny a cestující mohou přicházet na nádraží a netrpělivě 
očekávat svůj vlak...

614,-

Hape – magnetický jeřáb
Na střeše jeřábu je umístěň knoflík, 
při jehož otáčení dochází i k otáčení 
ramena jeřábu a snažšímu uchopení 
nákladu.

491,- 3+

3+

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Vláčkodráhy
od 3 let

Hape – dieslový nákladní vláček
Nákladní vagónky tohoto vláčku jsou plné 
železné rudy, na nákladu jsou připevněné 
magnety, takže vláček může pracovat 
společně s magnetickým jeřábem.

Velikost vláčku: 25 × 3,5 × 4,8 cm

319,-

Hape – parní osobní vláček
Tento parní vláček povozí své pasažéry 
bezpečně na cestách, ať už vedou kamkoli.

Velikost vláčku: 23,8 × 3,3 × 4,8 cm

319,-

Hape – lokomotiva na baterie
Lokomotiva má vepředu světýlko, 
kterým si svítí na cestu. Na lokomotivě 
je umístěné tlačítko, po jehož stisknutí 
se lokomotiva zastaví a jede dozadu.

Velikost lokomotivy: 9,5 × 3,4 × 5 cm

Hape – parní nákladní vláček
Na přepravních kontejnerech je připevnen 
magnet, takže vláček může pracovat 
společně s magnetickým jeřábem.

Velikost vláčku: 24 × 3,3 × 4,8 cm

319,-

319,-

Hape – výhybka
Najeď svým vláčkem na výhybku a zatoč 
červeným knoflíkem tak, aby tvůj vlak 
vyjel požadovaným směrem. Při otáčení 
vydává knoflík klik-klik zvuk.

246,-

Hape – depo pro vláčky
Každý vláček si rád odpočine po 
dlouhém dni ve svém depu.

442,-

3+

3+

3+

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Hudební nástroje

Bubínek velký 
Materiál: dřevo
Průměr bubínku 23 cm, 
výška 11 cm
Rozměr paličky: 20,5 × 1,5 cm

645,-

Bubínek do ruky 
Menší bubínek do ruky s jemným zvukem. 
Průměr bubínku 20 cm, výška 5 cm

250,-

Tamburína 
Materiál: dřevo
Průměr tamburíny 20 cm, 
výška 5 cm

333,-

Triangl
Rozměr: 13,5 × 13,5 cm

135,-

Hudební ozvučná dřívka  
Dřívka o rozměru 18 × 2 cm 
vydávají velmi příjemný zvuk. 

118,-

Malé činele  
Hudební nástroj s jemným 
decentním zvukem. 

Rozměr: 22 × 5 cm 

203,-

Zpívající miska  
Relaxační a uklidňující zvuk pro tělo i duši.
Všechny děti si potřebují občas odpočinout 
a zklidnit se a k tomu jim může být nápomocna 
tato zpívající miska a teplým, bohatým zvukem, 
s dlouhodobými vbiracemi. Dřevěná palička 
zajišťuje jasnější, hlasitější zvuk, palička s textilním 
hlavou přináší jemnější, více relaxační tón.

Materiál: 80 % mosaz a 20 % cín
Průměr: 20 cm

2775,-

Gong  
Gong slouží pro uvedení začátku významného 
okamžiku nebo jen pro chvíle relaxace. Gong je 
ručně vyráběný a má úžasný dlouze znějící tón.

Materiál: 80 % mosaz a 20 % cín
Rozměr: 30 cm

1067,-

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Hudební nástroje

Dřevěná hudební sada  
Tato hudební sada Vaše děti ihned 
nadchne a zabaví je na dlouhý čas.

197,-

Dřevěný xylofon   
S tímto xylofonem se děti naučí 
rozeznávat nejen tóny, ale i barvy. 

Rozměr: 27 × 13 × 4 cm

386,-

Kapky deště červené, modré    
Otáčejte touto hračkou sem a tam. 
Perličky uvnitř dělají zvuk jako dešťové 
kapky. Díky anatomickému tvaru se drží 
dobře i v malých dětských ručičkách, 
takže je i pro malé děti.

Rozměr: průměr 5,7 cm, výška 20 cm

270,-

Dřevěná kytara červená, modrá   
Tato kytara se stane pro děti prvním krokem 
na cestě k poznání hry na hudební nástroj.
Kytara je plně funkční.

Rozměr: 75 × 28 × 7 cm

1228,-

Dřevěná tamburína   
Tato dřevěná tamburína zaujme 
děti svým barevných vzhledem.

Rozměr: 17 × 17 × 4 cm

404,-

Dřevěná ukulele červené, modré    
Ukulele je vyrobeno z lipového dřeva, má čtyři 
funkční struny a tělo nástroje je zmenšené tak, 
aby bylo snadno uchopitelné pro malé děti.

Rozměr: 53,5 × 17,5 × 6,5 cm

667,-
4+

3+

3+

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Krystalické kostičky
Kostičky o rozměru 5 × 5 × 5 cm jsou 
zhotoveny z vysoce kvalitního plastu. 
Balení obsahuje 16 kostiček v plastové 
krabičce a 6 oboustranně potištěných 
karet s předlohami. 

Děti mohou stavět objekty a obrazce dle 
předlohy nebo dle vlastní fantazie. 
Hra podporuje rozvoj kreativního myšlení, 
prostorového vnímání a poznávání 
geometrických těles. 

1149,-

Duhové kostičky
Kostičky o rozměru 5 × 5 × 5 cm jsou zhotoveny z vysoce 
kvalitního plastu. Balení obsahuje 16 kostiček v plastové 
krabičce a 6 oboustranně potištěných karet s předlohami. 
Děti mohou stavět objekty a obrazce dle předlohy nebo dle 
vlastní fantazie. 

Hra podporuje rozvoj kreativního myšlení, prostorového 
vnímání a poznávání geometrických těles. 

1149,- 3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Kostičky s obloučky
Kostičky o rozměru 5 × 5 × 5 cm jsou 
zhotoveny z vysoce kvalitního plastu. 
Balení obsahuje 16 kostiček v plastové 
krabičce a 6 oboustranně potištěných 
karet s předlohami. Děti mohou stavět 
objekty a obrazce dle předlohy nebo 
dle vlastní fantazie. 

Hra podporuje rozvoj kreativního 
myšlení a představivosti.  

1407,-

Kostičky oceán
Kostičky o rozměru 5 × 5 × 5 cm v barvách moře jsou 
zhotoveny z vysoce kvalitního plastu. Balení obsahuje 
16 kostiček v plastové krabičce a 6 oboustranně 
potištěných karet s předlohami. Děti mohou stavět 
objekty a obrazce dle předlohy nebo dle vlastní 
fantazie. 

Hra podporuje rozvoj kreativního myšlení a dává 
dětem možnost objevit kouzlo matematiky.  

1407,-

Kostičky zeleno-fialové
Kostičky o rozměru 5 × 5 × 5 cm v barvách 
moře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního 
plastu. Balení obsahuje 16 kostiček v plastové 
krabičce a 6 oboustranně potištěných karet 
s předlohami. Děti mohou stavět objekty 
a obrazce dle předlohy nebo dle vlastní 
fantazie. Díky dvoubarevné kombinaci dávají 
kostičky možnost vzniku nádherných obrazců. 

Hra podporuje rozvoj kreativního myšlení 
a fantazie. 

1407,-

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Zrcadlové kostičky
Kostičky jsou vyrobeny z masivního dřeva 
a uvnitř jsou integrovaná zrcadla, která 
při hře zrcadlí nejen své okolí, ale i malé 
stavitele. V kombinaci se zrcadlovým 
boxem (nutno dokoupit zvlášť) vznikají při 
stavění úžasné optické efekty jako např. 
v zrcadlovém labyrintu. 

Sada obsahuje: 6 ks kostiček různých tvarů 
uložených v dřevěné krabičce
Rozměr krabičky: 20 × 20 × 5 cm
Rozměr např. kvádru: 16 × 8 × 2 cm

2005,-

Barevné kostičky
Sada obsahuje 24 kusů jednobarevných 
nebo různými barevnými vzory potištěných 
kostiček, které jsou uloženy v dřevěné 
krabičce. V kombinaci se zrcadlovým 
boxem (nutno dokoupit zvlášť)  vznikají při 
stavění úžasné optické efekty. 

Rozměr krabičky: 20 × 20 × 5 cm
Rozměr např. kvádru: 8 × 4 × 2 cm

1793,-

Zrcadlový box
Zrcadlový box má na dně a na předělové 
stěně integrovaná zrcadla. Vše, co do boxu 
položíte např. kostičky, kuličky… se násobí. 
Z půlkruhových kostiček jsou ihned kostičky 
kruhové, vzory a tvary se krásně díky 
zrcadlům doplňují. 

Zrcadlový box podporuje u dětí rozvoj 
kreativity a logického myšlení. 

Rozměr: 47 × 47 × 8 cm 

3500,-

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Kostičky s barevnými sklíčky – velké
Při hraní s těmito kostičkami vznikají úžasné efekty 
díky průsvitným barevným sklíčkům integrovaným 
uvnitř jednotlivých kostiček. 

Sada obsahuje: 29 velkých kostiček různých tvarů 
zhotovených z masivního dřeva s integrovanými 
barevnými sklíčky, které jsou uloženy v dřevěné 
krabičce. 
Rozměr většího kvádru: 18 × 12 × 6 cm

4482,-

Zrcadlové kostičky – velké
Při hraní s těmito kostičkami můžete vytvořit 
celé zrcadlové labyrinty. 

Sada obsahuje: 31 kostiček různých tvarů 
zhotovených z masivního dřeva s integrovanými 
zrdaly, které jsou uloženy v dřevěné krabičce. 

Rozměr většího kvádru: 18 × 12 × 6 cm 

5123,-

3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Kostičky s barevnými korálky

1789,-

Tyto dřevěné kostičky s výplní jsou mnohem 
zajímavější a motivují děti k neustálému vymýšlení 
nových a nových dvou či třírozměrných objektů. 

Každá sada obsahuje: 16 kostiček, kde jsou 
vždy 4 trojúhelníky o rozměru 12,5 × 12,5 × 12,5 cm, 
4 půlkruhy o rozměru 13 × 6,5 cm, 4 čtverce o rozměru 
6 × 6 cm a 4 obdélníky o rozměru 13 × 6 cm 

Dřevěný rámeček, ve kterém jsou barevné výplně 
integrované je silný 2,5 × 1 cm. 

Kostičky s barevnými pískem

1789,-

Kostičky s barevnými třpitkami

1789,-Kostičky se zrcadly

1366,-

3+

3+

3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Hape stavebnice – barevné 
dřevěné kostičky
Tyto krásně barevné kostičky z javorového 
dřeva zabaví děti na dlouhé hodiny.

Balení obsahuje 50 kostiček uložených 
v bavlněném sáčku.

386,-

Hape barevné dřevěné kostky
Tyto krásně barevné kostičky z javorového 
dřeva zabaví děti na dlouhé hodiny.

Balení obsahuje 100 kostiček uložených 
v kartonové krabici s uchem.

491,-

Pěnové barevné kostky
Z těchto barevných kvádrů, oblouků a sloupů 
postaví rytíři ohromné hrady, aby mohli 
dobývat své princezny… Kostičky podporují 
jemnou motoriku, kreativitu a představivost.

Mateiál: EVA 
Sada obsahuje: 80 ks kostiček o síle 4 cm

 

1067,-

12+
m

12+
m

Pěnové barevné kostky
Z těchto barevných kvádrů, oblouků a sloupů 
postaví rytíři ohromné hrady, aby mohli 
dobývat své princezny… Kostičky podporují 
jemnou motoriku, kreativitu a představivost.

Mateiál: EVA 
Sada obsahuje: 32 kostiček o síle 7,5 cm

 

2348,-
3+

3+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Kostky – osmiúhelník
Sada obsahuje 12 kostek ve čtyřech 
základních barvách. Každá kostka má 
protiskluzovou úpravu a její max. zatížení 
je 50 kg. Z kostiček se dá vytvořit např. 
kuličkový bazének nebo pískoviště. 

Materiál: vysoce kvalitní plast
Rozměr jedné kostky: 38 × 19 × 11,5 cm

5520,-

XXL kostky
Sada obsahuje 45 barevných kostek.

30 obdélníkových kostek o rozměru 25,5 × 12,5 × 6 cm 
a 15 čvercových kostek o rozměru 12,5 × 12,5 × 6 cm.  

Kostky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního foukaného 
plastu, díky nemuž jsou velmi lehoučké. 

 

4550,-

6+
m

2+



Hraní rolí 
Stavění a kreativita

Měkké “dřevěné” kostičky
Kostičky jsou vyrobeny z EVA pěny, která je 
upravená tak, aby působila dojmem dřeva. 
Díky použitému materiálu jsou kostičky 
vhodné pro použití i u nejmenších dětí. Hraní 
s těmito kostičkami je nehlučné.  

Sada obsahuje: 56 kostiček různých tvarů 
Tloušťka materiálu: 8 cm

7020,-

Měkké “dřevěné” kostičky
Kostičky jsou vyroben z EVA pěny, která je 
upravená tak, aby působila dojmem dřeva. 

Díky použitému materiálu jsou kostičky 
vhodné pro použití i u nejmenších dětí. 
Hraní s těmito kostičkami je nehlučné.

Tloušťka materiálu: 4 cm

Cena za sadu 68 kostiček   1458,-  

Cena za sadu 40 kostiček     812,- 

Cena za sadu 30 kostiček     591,- 

 

2+

2+



Kuličkodráhy
Dřevěné, stavebnice

4 176,-

3 649,-

1 089,-

4+

4+

4+

HAPE - Vytvořte si nekonečnou kuličkodráhu 
z tohoto setu plného výzev v podobě rovných 
a zahnutých cestiček, rychlost zvyšujících 
trychtýřů, houpačky, urychlovačů a 50 kuliček. 
Sada obsahuje 147 dílků. 

HAPE - Kuličková dráha Vertigo je závratná 
a odvážná... kulička v této kuličkodráze 
dosahuje bleskové rychlosti. Počet dílků: 134. 

HAPE - Dodejte jakékoli své kuličkodráze rychlost díky 
této sadě plné dalších cestiček, kostek, urychlovačů 
a rychlost zvyšující houpačce. Sada obsahuje 23 dílků.

KULIČKOVÁ DRÁHA 
CHALLENGER

KULIČKOVÁ DRÁHA 
VERTIGO

RYCHLOSTNÍ SADA



Kuličkodráhy
Koulela se koulela

HAPE - S touto sadou doplníte svoji 
kuličkodráhu o hudební doprovod. 
Sada obsahuje 56 dílků. 

HAPE - Tato kuličková dráha spojuje úseky ostrých zatáček, kde kulička 
dosahuje vysoké rychlosti s přímými a zakřivenými kolejnicemi, mezi ni-
miž je umístěna houpačka a 10 akcelerátorů rychlosti. Počet dílků: 130. 

HUDEBNÍ SADA

KULIČKOVÁ DRÁHA LOOP DE LOOP

1 965,-
3 193,-

4+

4+

3 334,- 6+

HAPE - Zažijte magickou sílu hvězd s naší vesmírnou kuličkod-
ráhou. Vhodné pro děti starší 6 let. Pokud dráhu necháte přes 
den na světle, bude Vám ve tmě krásně svítit.
Počet dílků: 176. 

KULIČKOVÁ DRÁHA VESMÍRNÉ MĚSTO

4+

4+

VĚTRNÝ VÍR

ZATÁČKY

368,-

442,-

HAPE - Rozšiřte hranice své stávající kuličkodráhy s těmito 
dvěma trychtýři plnými zábavy. Sada obsahuje 2 ks.

HAPE - Pokud rozšíříte svoji kuličkodráhu o tuto sadu zahnutých 
cestiček, zaručeně získáte více zábavy při hře. Sada obsahuje 2 ks.

Svítí ve tm
ě



Hraní rolí
Panenky

PANENKA PUPPA MORITZ

0+1 232,-

KÄTHE KRUSE - Při hře s miminky se učí Vaše děti poznávat svět: učí se 
sociálním návykům a rozvíjejí komunikaci. Pro většinu dětí se stavá je-
jich panenka blízkým přítelem/přítelkyní, s kterým se dělí o své starosti, 
ale i radosti. Puppa Moritz je miminko, které má měkké tělíčko vyplněné 
jemnou polyesterovou vatou. Hlavičku má vyrobenou z vinylu a má 
ručně malované oči a vlasy. Ručičky a nožičky jsou pohyblivé. 
Příslušenství: čepička a oblečení. 
Vhodné pro děti od narození. 
Údržba: ruční praní.
Velikost miminka: 36 cm.

Ručně malované panenky.

Milena Valentin

860,-

988,-

3+

0+

KÄTHE KRUSE - Puppa Milena nebo Valentin je 
miminko, které má měkké tělíčko vyplněné jem-
nou polyesterovou vatou. Hlavičku má vyrobenou 
z vinylu a má ručně malované oči a vlasy. 
Příslušenství: čepička a šátek. 
Velikost miminka: 36 cm. 
Údržba: ruční praní. Cena za 1 kus.

JÍDELNÍ ŽIDLIČKA PRO PANENKY

PUPPA MILENA, VALENTIN

HAPE - Židlička pro malé maminky, aby mohly krmit své panenky. 
Rozměr: 26 x 26 x 57 cm. Dřevo v kombinaci s látkou.



Hraní rolí
Péče o panenky

1 228,- 3+

HAPE - Kolébka je celá vyrobena ze dřeva. 
Rozměr: 48 x 33,5 x 25,5 cm.

KOLÉBKA

Pečovat jako opravdové maminky.

PŘEBALOVACÍ PULT PRO PANENKY

3+1 369,-

HAPE - Pultík pro malé maminky, aby zde mohly přebalovat svá mi-
minka. Přebalovací pult je vyroben ze dřeva v kombinaci s látkovými 
doplňky. V dolní části je látková přihrádka na pomůcky.
Rozměr pultíku: 48,5 x 30 x 48 cm.

1 228,- 3+

HAPE - Kočárek je vhodný jak pro vnitřní tak pro vnější 
použití, je vyroben ze dřeva v kombinaci s látkou. 
Rozměr: 44,5 x 32,5 x 51,5 cm.

KOČÁREK PRO PANENKY



  Předškolní vzdělávání
Počítání

HAPE - Hra podporuje u Vašich dětí rozvoj zrakového vnímá-
ní a procvičuje počítání od 1 - 10. Návod ke hře: Na začátku 
hrajte v řadách a používejte pouze jedno číslo. Před začát-
kem hraní děti se hrou seznamte, ukažte dětem všechny 
kartičky s čísly a nechte je, aby našly odpovídající počet 
kolíčků, které umístí do koruny stromů. Dále je nechte, aby 
vyhledaly příslušný koláčový graf a vybraly správý počet 
žetonů. Jakmile se s hrou děti seznámí, můžete začít hrát. 
Dejte dětem pod sebe několik čísel a nechte je, aby samo-

SROVNÁVÁNÍ MNOŽSTVÍ

491,- 4+1

404,- 3+

HAPE - Hra podporuje u Vašich dětí rozvoj zrako-
vého vnímání, zlepšuje první počítání a prohlubuje 
znalost barev. 
Obsah hry: 4 herní desky, 4 hrací pásky a 45 žetonů. 
Návod ke hře: Hráč si vybere 1 hrací desku a dle 
symbolu v levém horním rohu najde i příslušný hrací 
pásek. Úkolem hry je stanovit četnost barev na 
obrázku. Hráč tedy pozoruje hrací kartu a počítá, 
kolikrát se určitá barva na obrázcích vyskytuje. 
Podle počtu spočítané četnosti výskytu dané barvy, 
umístí totožný počet žetonů pod příslušnou barvu 
na hracím pásku. Na konci svého snažení dítko otočí 
hrací pásek a zde si může samo zkontrolovat, jak 
bylo úspěšné ve svém počítání.

HLEDEJ A POČÍTEJ BARVY

1

statně přiradili k číslu správný koláčový graf, dle kolá-
čového grafu doplnily správně kolíčky do koruny stromů 
a správný počet žetonů. Hru můžete dětem obměňovat 
tak, že pokaždé začnete jinou kartičkou, např. stromem 
s kolíčky, nebo číslicí nebo koláčovým grafem... 
Hra je určena pro děti starší 4 let.
Obsah hry: 5 hracích karet, 20 kartiček s čísly a kolá-
čovými grafy, 55 žetonů v 5 barevných provedeních, 55 
kolíčků do stromečků v 5 různých  barvách. 



491,-

HAPE - Hra podporuje u Vašich dětí vizuální vnímání 
a procvičuje počítání od 1 - 10. Obsah hry: 4 hrací des-
ky, 32 herních karet (8 pro každé téma).
Cílem hry je umístit správně hrací karty k jednotlivých 
tématům hracích desek. Herní karty a hrací desky, 
které patří k sobě mají uveden totožný symbol v levém 
horním rohu, tak děti snáze poznají, co k sobě patří. 
Děti v této hře kombinují tematicky podobné ale 
vyobrazením různé skupiny předmětů. Na zadní straně 
hracích karet je vyobrazena sebekontrola.
Hra je určena pro děti starší 3 let.

POČÍTÁNÍ

NAJDI SPRÁVNÝ VÝSLEDEK

368,-

HAPE - Tato hra seznamuje děti s řádem a podporuje jejich logické 
myšlení a vizuální paměť a rozvíjí slovní zásobu. Obsah hry: 24 
hracích karet logicky seskupené v sadě po 3 kartách. Návod ke hře: 
Nechte své dítko vybrat 3 kartičky, které logicky patří k sobě. Poté je 
úkolem dítěte, aby seřadilo kartičky tak, jak jdou za sebou. Tzn. např. 
kartičky kukly, motýla a housenky by mělo dítě seřadit za sebou v 
následujícím pořadí: housenka, kukla, motýl. Jakmile dítko kartičky 
seřadí, pobídněte jej, aby Vám vysvětlil, proč umístil kartičky v tom 
pořadí v jakém je umístil. Těžší variantou může být hrát hru nejprve 
jako pexeso o třech kartičkách. Kdo najde první trojici kartiček, sesta-
ví je do správného pořadí a vypráví, proč kartičky sestavil zrovna 
tímto způsobem. Hra je určena pro děti starší 4 let.

368,-

HAPE - Tato hra je zaměřena na oblast matematiky a naučí 
Vaše děti určit a porovnat velikost a podpoří u Vašich dětí 
logické uvažování. 
Hra obsahuje: herní plán, 30 ks hracích tyčinek ( 2 oranžové, 
4 červené, 6 modrých, 8 zelených a 10 žlutých) a jednu barev-
nou kostku. 
Návod ke hře: Obtížnost 1: Rozmístěte všechny tyčinky na stůl. 
Děti se střídají v házení barevnou kostkou. Podle toho, jaká 
barva padne na kostce, hráč umístí svoji tyčiku do herního 
plánu a vytváří tak cestu. Pokud padne taková barva, jejíž 
tyčinky jsou již všechny umístěné v herním plánu, hráč hází 
znovu. Pokud padne logo Hape, může hráč do herního plánu 
umístit jakoukoli tyčinku. Cílem hry je vytvořit celou cestu 
v herním plánu.

HLEDÁNÍ CESTY

3+

3+

4+

1

2

2

   Předškolní vzdělávání
Počítání



  Předškolní vzdělávání
Logické myšlení

HAPE -  Hra podporuje u dětí vizuální vnímání 
detailů, logické myšlení a učí děti chronologickému 
vyprávění příběhu. 

Obsah hry: 3 tématické herní desky, z nichž každá 
má 2 řádky 4 párových obrázků a 24 samostatných 
hracích oboustranně potištěných kartiček (vždy 8 
kartiček k jednomu tématu). 

Návod ke hře: Vyberte si jednu herní desku a k 
tomu 8 samostatných kartiček, které mají stejné 
označen v levém horním rohu. Cílem hry je doplnění 
herní desky tak, že dítko najde kartičku, která 
předcházela ději vyobrazenému ve sloupečku na 
herní desce a zároveň kartičku, která následovala. 
Např. ve sloupečku na herní desce je jako první 

VYPRÁVĚJ PŘÍBĚH

491,- 3+1

491,- 4+

HAPE - Hra podporuje vizuální vnímání, schopnost 
třídění a logické myšlení. Obsah hry: 12 hracích 
karet a 4 karty s červeným křížkem. Návod ke hře: 
Na každé hrací kartě jsou vždy 4 obrázky, kdy jeden 
obrázek na kartu logicky nepatří. Úkolem hráče je 
najít obrázek, který na kartu nepatří a položit na 
něj kartičku s červeným křížkem. Na zadní kartě 
je řešení, aby se dítko mohlo přesvědčit, zda určilo 
správný obrázek. U starších dětí nebo pokročilejších 
dětí je možné doplnit hru a slovní vyjmenování prv-
ků, který by do skupiny obrázků ještě mohly patřit 
či nemohly patřit.

HRA CO SEM NEPATŘÍ?

1

ošatka s vajíčkem a následuje pod ní košíček s vajíčky. Dítko má za úkol 
najít mezi 8 samostatnými kartičkami 2 kartičky, které tématicky souvisí, 
tzn. najde kartičku se slepičkou a kartičku s pánvičkou s volským okem. 
Kartičku se slepičkou přiřadí nad hrací desku a kartičku s volským okem 
přiřadí pod hrací desku a takto postupuje u všech 4 párů obrázků. Jakmile 
dítko dokončí svou hrací desku, jeho úkolem je vyprávět příběh, který z 
kartiček vytvořilo.

Procvičí logické myšlení

368,-

HAPE -Tato hra podporuje u Vašich dětí logické myšle-
ní, koordinaci očí a rukou a vizuální pozorování.
Hra obsahuje: 72 korálků tří různých velikostí, tří růz-
ných tvarů a v provedení 4 různých barev, 6 oboustran-
ně potištěných herních karet a provázek
Návod ke hře: Vyberte jednu hrací kartu a vybídněte 
Vaše dítko, aby vybralo správné korálky a umístilo je 
na korálky vyobrazené na herní kartě. Poté může dítko 
začít navlékat postupně korálky na provázek. 

NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ

4+1



368,-

HAPE - Tato hra podporuje u dětí mimo jiné hlavně vi-
zuální paměť. Hra obsahuje: 4 hrací desky s barevnými 
obrázky a  16 stínových karet. 

Návod ke hře: Každé dítě si vybere jednu hrací desku 
a poté se hráči střídají v tahání stínových karet, které 
jsou rozložené na stole. Každé dítě vezme do ruky 
vybranou stínovou kartu, rozhodne se, zda se na jeho 
desku hodí či nikoli a pokud se mu stínová karta neho-
dí, vrátí ji zpět na původní místo. A pokračuje stejným 
způsobem další hráč. Komu se jako první podaří zapl-
nit svou hrací desku stíhovými kartami, vyhrál hru.

OBRÁZKY A JEJICH STÍNY

KORÁLKOVÉ OBRÁZKY

368,-

HAPE - Umístěte barevné korálky do transparentní desky tak, 
aby vznikl obrázek. Jako inspiraci můžete využít předloh nebo 
vytvářet obrázky vlastní. Hra podporuje koordinaci očí 
a rukou, rozvoj jemné motoriky prstů a přesnost provedení. 
Obsah hry: 1 transparentní deska, 8 předloh 
a 120 korálků v 6 různých barvách. 

491,-

HAPE - Hra je zaměřena na oblast matematiky a naučí 
Vaše děti pojmenovat geometrické tvary v obrázku, 
procvičuje vizuální vnímání barev a velikostí a rozvíjí 
obratnost prstů a rukou. 
Hra obsahuje: 8 ks oboustranně potištěných karet s 
předlohami. Návod ke hře: Úkolem hráče je vytvarovat 
plastové dílky do potřebných tvarů tak, aby bylo mož-
né z plastových kroužků a tyčinek vytvořit obrázek, 
který je nakreslen na předlohové kartě. Součástí bale-
ní jsou i prázdné předlohové karty, aby si děti mohly 
nakreslit svou vlastní předlohu.

KROUŽKY A TYČINKY

4+

3+

4+

1

2

1

   Předškolní vzdělávání
Vizuální pamět

Geometrické tvary zvládneš hravě



  Předškolní vzdělávání
Komunikace

HAPE - Tato hra podporuje u dětí komunikační dovednosti, 
rozšiřuje slovní zásobu, pří aktivnímu naslouchání  a podporuje 
týmovou spolupráci. Hra obsahuje 4 herní pásy (pro aktivně 
naslouchajícího) a 32 oboustranně potištěných kartiček (pro 
mluvčího). 
Hra je určena pro dva hráče, kdy jeden hráč si vybere jeden 
herní pás a druhý hráč k němu odpovídající potištěné kartičky. 
Naslouchající hráč si před sebe rozloží herní pás obrázkem 
nahoru. Mluvící dítko má před sebou hromádku s potištěnými 
kartičkami tak, aby byly vidět v rohu barevné tečky. Mluvící 
hráč si vezme svrchu hromádky první kartičku a popisuje 
naslouchajícímu hráči obrázek, který na kartičce vidí. Naslou-
chající dítko se snaží uhodnout, který obrázek asi druhý hráč 

VYTVOŘTE ŘADU

491,- 4+2

368,- 4+

HAPE - Hledej a popiš protiklady. Tato hra je 
zaměřena na rozvoj dětské komunikace, rozší-
ření slovní zásoby, podporuje vyjadřování ale i 
spolupráci a sdílení. 
Hra obsahuje: 20 párů hracích karet a 1 červenou 
kartu. Hru je možné hrát jako klasické pexeso, 
kdy se kartičky otočí lícem dolů a hráči hledají 
barevně stejné kartičky. Komu se podaří získat 
co nejvíce kartiček, vyhrává hru. Na koho zbyla 
červená kartička, začíná popisovat své protikla-
dy na kartičkách. Tato část hry je pro děti velmi 
zábavná a kreativní. 

PROTIKLADY

2

vidí. V případě, že si je naslouchající hráč jistý tím, o který 
obrázek se jedná, položí mluvčí kartičku tečkou nahoru nad 
obrázek na herním pásu, který určí naslouchající hráč. Takto 
by měli hráči umístit všech osm kartiček. Poté otočí naslou-
chající dítko herní pás a pořadí teček na herním pásu by mělo 
odpovídat pořadí teček na přiložených kartičkách. Jakmile 
se dětem podaří umístit správně všechny kartičky, je možné 
ztěžovat podmínky hry např. omezením používání slov při 
popisu obrázku na kartičce. Při popisu mohou děti používat 
nejen slova, ale i gesta či pantomimu.



Průhledné obrázky podporují 
vizuální představivost.

KOMBINACE

491,-

HAPE - Hra obsahuje 3 herní desky a 24 transparent-
ních kartiček. Tato hra podporuje u Vašich dětí vizuální 
vnímání (na základě určení, které části obrázku chybí), 
slovní zásobu a komunikaci (při vysvětlování, kterou 
transparentní kartičku a proč dítě použilo). Návod ke 
hře: Cílem hry je přiložit správně transparentní kartičky 
na herní desku tak, aby dítě dokončilo správně obrázek. 
Experimentování s transparentními kartičkami přinese 
Vašim dětem spoustu legrace a nových nápadů.

368,-

HAPE - Hra obsahuje 21 oboustranně potištěných 
kartiček. Všechny kartičky jsou rozděleny do skupin po 
3 tematicky podobných předmětech. Hra podporuje u 
dětí vizuální pamět a logiku třídění předmětů na zá-
kladě podobnosti. Návod ke hře: Rozložte kartičky na 
stůl. Kartičky jsou rozděleny do 14 skupin vždy po třech 
kartičkách. Úkolem hráče je případně hráčů je nalézt 
všechny skupiny shodných kartiček.

TRIO

4+

4+

1

1

   Předškolní vzdělávání
Komunikace



Hračky na písek 
Tvoříme stavby

78,- 1+

HAPE - Koloseum, Opera  Sydney, Velká Čínská 
zeď, Šikmá věž, Eiffelova věž. Materiál: plast. 
Rozměr: délka: 16,2 cm, šířka: 16,2 cm, výška: 
16,2 cm. Vhodné pro děti starší 18 měsíců.

FORMIČKY SVĚTOVÝCH STAVEB

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

Postavte společně s Vašimi dětmi Velkou čínskou zeď 
nebo opevnění hradu. Sada obsahuje 2 ks.

172,-

ŠIKMÁ VĚŽ EIFFELOVA VĚŽ

KOLOSEUM

OPERA SYDNEY

Staňte se světovými 
staviteli a postavte 

nejznámější stavby světa.
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Formičky světových staveb         
HAPE – Koloseum, Opera Sydney, Šikmá 
věž, Eiffelova věž, Pantheon, Mayská 
pyramida, Tádž Mahál, pyramida. 

Vhodné pro děti starší 18 měsíců.

Materiál: pevný kvalitní plast
Rozměr např. Eiffelovy věže 
je 16 × 16 × 17 cm

78,-

Stolní hry 
Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
vzniknout krásné barevné obrázky. Obrázky je možné přitlouci 
do korkové podložky pomocí dřevěného kladívka a připínáčků. 
Při hře se děti zdokonalují v šikovnosti a rozvíjejí svou fantazii. 
Hra obsahuje: 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 mm), 
73 dřevěných tvarů, 2 dřevěná kladívka, 100 připínáčků. 

MARTELLO

BELEDUC - Vedle, před nebo za - s touto stavebnicí zvládnou Vaše děti pře-
stavit dvojrozměrný obraz do třírozměrného. V rámci této hry se děti naučí 
prostorovému vnímání. Obrázkové předlohy jsou rozděleny do třech stupňů 
obtížnosti a vyobrazují jednotlivé scenérie, které děti mohou postavit buď 
na připravenou podložku nebo připevnit na magnetickou tabulku. Při této 
hře je podporováno především prostorové vnímání a představivost. 

TOPOLOGO „VIZUÁLNÍ“

2 795,- 4+2

BELEDUC - V této hře vítězí ten, kdo jako první připraví svou pizzu se všemi 
potřebnými přísadami nebo ten, kdo jako první sesbírá 4 pizza - kartičky. 
Tato hra nabízí několik herních variant, při kterých je potřeba především 
rychlá reakce a pozornost. Hra je rychlá a velmi zábavná. 
Hra obsahuje: 4 kousky pizzy, 6 žampiónů, 6 feferonek, 6 rybiček, 6 kousků 
sýra, 6 koleček salámu a 14 pizza - kartiček, 1 kostku se symboly.

PIZZA FIESTA

753,- 3+4

638,- 4+

BELEDUC - Edukativní hra, která podporuje vizuelní a taktické 
rozeznávání tvarů, stejně jako paměť. Různé možnosti hry 
vytvářejí různé stupně úrovně pro různé věkové kategorie 
a umožňují postup v herních dovednostech. 
Hra obsahuje: český návod, 8 dřevěných motivů, 
32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

18+
m

Staňte se světovými staviteli 
a postavte nejzbnámější 

stavby světa!

Opera Sydney

Šikmá věž

Eiffelova věž

Mayská pyramida
Pantheon

Tádž Mahál

Pyramida

Velká čínská zeď         
HAPE – Postavte společně s Vašimi dětmi 
Velkou čínskou zeď nebo opevnění hradu. 

Sada obsahuje: 2 ks

172,-
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Zábavné hraní

BELEDUC - Při troše šikovnosti a fantazie mohou z různých tvarů 
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32 kartiček ze dřeva (45x45x4mm) a 3 bavlněné sáčky.

TASTARO

5

638,-
4+1

18+
m

Koloseum



350,-

EDUPLAY - Dvoudílné formičky na vytvoření pískových 
zvířátek : kočičky, krokodýla, ponyho a lva. Formičky 
mají tvar dvou oddělitelných výlisků, které se vyplní 
pískem. Velký důraz je kladen na snadnou manipulaci 
a detailní vypracování i těch nejmenších záhybů 
u 3D obrazců. Velikost krokodýla je 29 cm. 
Jako náplň do formiček můžete využít nejen 
kinetický písek, ale třeba sádru nebo sníh.

3D FORMIČKY

3D formičky podporují rozvoj 
kreativity a tvůrčí činnost dětí.

2+

KINETICKÝ PÍSEK

337,-

EDUPLAY - pohyblivý písek vhodný pro vnitřní použití. 
Magický písek neboli superpísek je písek s úžasnými 
vlastnostmi. Neustále drží u sebe díky drceným mušlím, 
které jsou do směsi přidány. Písek tak nikdy nevysychá 
a zachovává si své skvělé vlastnosti vhodné pro tvoření 
bábovek.

3+

Hračky na písek
Kinetický písek

197,-

HAPE - Naplňte trychtýř a pozorujte, jak se 
otáčí kolečka. Zkuste naplnit trychtýř vodou, 
pískem nebo drobnými kamínky.
Vhodné pro děti starší 18 měsíců.

MLÝNEK NA PÍSEK

1+



Hračky na písek 
Stavitelé

311,-

239,-

246,- 3+ 147,- 1+

2+

2+

HAPE - Chůdy v podobě kočičích tlapiček znevšední 
dětem chůzi po písku i po chodníku. Podporují u dětí 
rozvoj hrubé motoriky: udržení rovnováhy, koordinaci 
a posilují fyzickou sílu. Barevné varianty žlutá, zelená 
a oranžová. HAPE - S touto sadou si každý stavitel vyrobí své vlastní cihly 

a z těch pak může pomocí dalšího nářadí postavit již cokoli.

HAPE - Děti stiskem rukojeti naberou do lžíce písek stejně 
jako to dělá opravdový bagr. Barevné provedení:  zeleno-
modrá, žluto-modrá. Vhodné pro děti starší 2 let.

HAPE - Vrtačka do písku se stane pro Vaše děti 
nepostradatelným pomocníkem. Vhodné 
pro děti starší 2 let.

KOČIČÍ TLAPIČKY - ŽLUTÉ

SADA NA PÍSEK PRO MALÉ STAVITELE

LŽÍCE BAGRU

VRTAČKA DO PÍSKU



 

299,-

153,-

EDUPLAY - Písmenkové formičky
Rozměr formiček: 6 x 9,5 x 2,5 cm

EDUPLAY - Formičky s čísly 0-9.
Rozměr formiček: 6 x 9,5 x 2,5 cm

FORMIČKY PÍSMENKA

FORMIČKY ČÍSLA

LŽÍCE BAGRU 

88,-

HAPE - Vhodné pro děti starší 18 měsíců. 
V barvách modrá, žlutá, zelená.

3+

153,-

EDUPLAY - 10-dílná sada formiček, které ztvár-
ňují kostru dinosaura. Velikost hotového
ještěra je 73 x 30 cm.

FORMIČKY DINOSAUR

3+

3+

3+

Hračky na písek
Tvoření

NÁKLADNÍ AUTO NA PÍSEK

491,-

HAPE - Nalož, přeprav a vysyp tolik materiálu, kolik 
potřebuješ na vybudování hradu.

1+



Venkovní hračky
Zábava v přírodě

EDUPLAY - Samostatně stojící bastketbalový koš je speciálně vyvi-
nut pro malé děti. Podporuje rozvoj koordinaci ruka-oko.
Koš je lehký, takže je velmi snadno přemístitelný na jakékoli místo 
venku i uvnitř. Průměr koše je 40 cm a výška koše 86 cm.

Hape VYTVOŘTE ŘADU

1 702,- 3+

368,-

817,-

508,-

3+

3+

5+

EDUPLAY - Tunel je vybaven 25 cm širokým síťovým 
pruhem, aby do tunelu procházelo světlo a děti se do 
něho nebály vlézt. Tunel je určen především pro venkov-
ní použití na zahradě, ale je možné jej použít i uvnitř. 
Po vybalení z tašky (je součástí dodávky) se tunel sám 
rozbalí. Rozměr: průměr 60 x 300 cm. 

BUITENSPEEL - Jedná se o výbornou pomůcku pro děti 
různých věkových kategorií podporující jejich psycho-
motorický vývoj a především dětskou spolupráci. Prů-
měr padáku je 305 cm. Padák má 12 úchytů a z důvodu 
dlouhé životnosti je dvakrát prošitý, aby nemohlo dojít 
k roztržení padáku. Padák má uprostřed otvor, který je 
vyplněn síťovinou, aby nemohlo dojít k propadnutí míč-
ků. Balení obsahuje padák a 24 barevných plastových 
míčků.

BUITENSPEEL - Obří terč na házení létajícího talíře. 
Pokus se získat co nejvíce bodů pomocí hodu třech 
různobarevných létajících talířů. Průměr terče je 2 m. 
Hra obsahuje terč a tři létající talíře.

PROLÉZACÍ TUNEL MODRÝ

DĚTSKÝ PADÁK NA HRANÍ 3,05 m

TERČ NA HÁZENÍ DISKEM

BASKETBALOVÝ KOŠ PRO DĚTI
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1368,-



WEPLAY - Tato sestava umožňuje dětem procvičovat 
chůzi a lezení nahoru a dolů, zlepšuje fyzickou koordina-
ci, zručnost a rozvoj rovnováhy. Stimuluje plosky chodidel 
díky vzorům na mostech a leknínech a pomáhá ke sta-
bilizaci emocí dítěte a zvyšuje koncentraci a schopnost 
učit se. Zábavné tvůrčí hry s „leknínovým systémem“ 
podporují vzájemnou interakci dětí a pomáhají jim zvy-
šovat jejich sebevědomí. Zvlněný most může být využit 
pro konstrukci mostu do oblouku či prohnutého mostu. 
Materiál: elastická a termoplastická hmota. 
Obsah: 8 ks leknínů o rozměru 52 x 52 x 16,6 cm, 
2 rovné mosty (každý s jiným vzorem), 
2 prohnuté mosty (každý s jiným vzorem). 
Maximální zatížení: 40 kg.

BAREVNÁ KOLA PRO MOTORICKÝ ROZVOJ

15 563,-

EDUPLAY - Mnohostranně využitelná barevná kola pro moto-
rický rozvoj umožňují dětem lezení, prolézání, skákání, válení, 
balancování, proskakování, přeskakování a koulení. Tato hra 
podporuje rozvoj přirozené dětské motoriky a napomáhá ke 
správnému vývoji svalstva. Všechna kola jsou kombinovatelná 
a pro úsporu prostoru při skladování jsou stohovatelná. Určeno 
pro vnitřní i venkovní použití. 
Sada obsahuje: 4 kola o průměru 40 cm, 
4 kola o průměru 60 cm a 2 kola o průměru 76 cm. 
Vhodné pro děti starší 3 let za dozoru dospělé osoby.

22 497,-

8 126,-
WEPLAY - Existují různé způsoby, jak si hrát s balančním 
kruhem. Lze vytvořit půlkruh a použít ho jako průlezku či 
sestavit celý kruh, který se položí na 1 stranu, atd. Každý 
ze způsobů umožňuje procvičení různých pohybových 
dovedností a představuje pro děti skvělou zábavu. 
Materiál: termoplastická hmota. 

BALANČNÍ PŮLKRUH

LEKNÍNY S CHODNÍČKY

2+

2+

3+

Venkovní hračky
Držíme balanc

Obsah: 2 x tmavě zelený čtvrtkruh, 2 x světle zelený čtvrtkruh, 
10 ks příček, 4 ks spoje A, 4 ks spoje B, 20 ks matiček k příčkám, 
16 ks malých matiček a nářadí. 
Rozměr jednoho čtvrkruhu: šířka 44 cm, délka vnější hrany 83 cm, dél-
ka vnitřní hrany 65 cm, šířka vnějších hran 13 cm, průměr příčky 4 cm. 
Maximální zatížení: 80 kg. Vše je vyrobeno s protiskluzovou úpravou.



Venkovní hračky
Hrajeme společně

HAPE - Velikost jednoho pytle je 75 x 25 x 25 cm.
Balení obsahuje 2 ks skákacích pytlů (1 ks modrý a 1 ks červený).
Vhodné pro děti starší 3 let.

Hape VYTVOŘTE ŘADU

456,- 3+

561,-

758,-

758,-

3+

3+

3+

HAPE - Házení kroužků je hra vhodná pro použití uvnitř 
i venku. Vhodné pro děti od 3 let.

HAPE - Získejte co nejvíce bodů hodem 3 sáčků 
na terč. Tato zábavná hra procvičuje: zručnost 
a hrubou motoriku.

HAPE - Pokuste se dostat svou kuličku skrz 
4 barevné branky. Obsah: 2 hole, 2 míčky, 4 branky.

HÁZENÍ KROUŽKŮ

HOD NA TERČ

KROKET

SKÁKACÍ PYTLE



BUITENSPEEL - Tato hra je určena především pro venkovní 
použití. Pozemní terč je z plastu, takže je lehce omyvatelný. 
Velikost terče je 120 x 120 cm. Velikost šipky je cca 10 cm. 
Sada obsahuje: terč, 4 kolíčky k přichycení terče, 
3 nafukovací šipky plněné pískem.

ZVÍŘÁTKOVÝ KROKET

744,-

BUITENSPEEL - Dětský kroket s obrázky psích kamarádů.
Balení obsahuje: 6 branek, 2 míčky a 2 hole.
Velikost branky je ca 8 cm. Materiál: dřevo.

622,-

HOD NA TERČ

BUITENSPEEL - Koho by nebavilo skákání v pytli? 
Tato úžasná zábava přinese spousty zábavy nejen 
Vašim dětem, ale i dospělým. 
Rozměr pytle: šířka = 50 cm, výška = 70 cm. 
Sada obsahuje: 4 skákací pytle, startovní a cílovou pásku.
Materiál: silon.

361,-

SKÁKACÍ PYTLE

3+

4+

BUITENSPEEL - Dětská hra podporující koordinaci práce 
rukou a očí, podporuje u dětí soustředěnost a přesnost. 
Plechovky jsou vyrobeny z kovu, výška plechovky je 10 
cm a průměr plechovky je 6 cm. 
Sada obsahuje 10 plechovek a 3 házecí sáčky.

457,-

SHAZOVÁNÍ PLECHOVEK

4+

3+

Venkovní hračky
Házení, skákání



Venkovní hračky
Pod širým nebem

BUITENSPEEL - Nechte své děti vyzkoušet tyto bláznivé 
chodící lyžičky. Věřte, že si užijí spousty legrace. 
Rozměr jedné lyžičky: 90 x 8,5 x 2 cm (dxšxv). 
Vhodné pro děti starší 4 let.

Hape VYTVOŘTE ŘADU

456,- 4+

1 195,-

933,-

720,-

6+

3+

2+

BUITENSPEEL - Jedná se o velmi populární švédskou hru 
pro celou rodinu či skupinu přátel. Hra je vyrobena z 
borovicového dřeva. Velikost krále:  7 x 7 x 30 cm. Veli-
kost kubbu: 7 x 7 x 15 cm. Délka kolíku na házení: 30 cm. 
Sada obsahuje též 4 kolíky na vymezení prostoru hřiště 
a bavlněnou taštičku na přenášení hry.

BUITENSPEEL - Nádherné pestrobarevné kuželky pro venkovní 
i vnitřní použití. Kuželky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 
březového dřeva. Velikost jedné kuželky je 18 cm. 
Sada obsahuje: 6 dřevěných kuželek a jednu dřevěnou kuličku. 

BUITENSPEEL - Jedná se o hopsající kravičku, 
vyrobenou z jemného plastu. Kravička je vhodná 
pro použití ven i dovnitř. Výška sezení: 27 cm. 
Max. nostnost: 50 kg. Délka: 50 cm.

HRA KUBB

KUŽELKY

SKÁKAJÍCÍ KRAVIČKA 

DŘEVĚNÉ LETNÍ LYŽE



VELKÉ PŘESKAKOVACÍ ŠVIHADLO LANO NA PŘETAHOVÁNÍ

150,- 906,-

BUITENSPEEL - Švihadlo je dlouhé 5 m. Držadla 
švihadla jsou vyrobena z březového dřeva.

BUITENSPEEL - Lano je určeno pro venkovní použití. 
Délka lana je 10 metrů a tloušťka 2 cm. 
Balení obsahuje středový praporek, 2 kolíky a tašku na přenášení.

BUITENSPEEL - Dětská hra podporující koordinaci práce 
rukou a očí, podporuje u dětí soustředěnost a přesnost. 
Plechovky jsou vyrobeny z kovu, výška plechovky je 10 
cm a průměr plechovky je 6 cm. 
Sada obsahuje 10 plechovek a 3 házecí sáčky.

457,-

SHAZOVÁNÍ PLECHOVEK

4+

6+
3+

Venkovní hračky
Hra venku



Venkovní hračky
Hrajeme společně

BUITENSPEEL - Koho by nebavilo skákání v pytli? Tato úžasná zá-
bava přinese spousty legrace nejen Vašim dětem, ale i dospělým.
Rozměr pytle: 37 x 25 x 65 cm. Sada obsahuje: 4 skákací pytle.
Materiál: pevná bavlna.

1 407,- 3+

1 570,-

3 810,-

6+

4+

BUITENSPEEL - Hra učí děti spolupráci. Je určena pro 4 - 8 hráčů 
a cílem hry je dostat kuličku do jamky. 
Sada obsahuje: 3 různé hry, tašku na uschování a přenášení. 
Vhodné pro děti starší 6 let. 
Rozměr: 35 x 35 cm, výška: 4 cm. 
Materiál: dřevo.

BUITENSPEEL - S tímto teepee si budou Vaše děti připa-
dat jako indiáni. Teepee je vhodné jak pro vnitřní, tak 
pro venkovní použití. Teepee je vyrobeno z pevné bavlny 
a jeho postavení je velmi snadné. 
Rozměr teepee: 110 x 110 x 162 cm (dxšxv).

KOORDINAČNÍ HRA

TEE-PEE VENKOVNÍ

SKÁKACÍ PYTLE



BUITENSPEEL - Rukavice jsou vyrobeny z neoprenu, 
takže jsou vhodné i pro hru ve vodě.

BUITENSPEEL - Míč je vhodný i pro použití vo vodě.
Délka míče je 29 cm a šířka 18 cm.
Vhodné pro děti starší 5 let.

622,-

405,-

ZÁBAVNÉ RUKAVICE

NEOPRENOVÝ MÍČ NA RUGBY

6+

5+

BUITENSPEEL - Míč je možné použít i ve vodě.
Vhodné pro děti starší 5 let.

390,-

NEOPRENOVÝ FOTBALOVÝ MÍČ

5+

Venkovní hračky
Míčové hry

Házíme, běháme venku...



Venkovní hračky
Hrajeme společně

614,-

875,-

6+

4+

BUITENSPEEL -  Petanque je vyroben z březového dřeva.
Rozměr: průměr 6,5 cm. Sada je dodávána včetně taštičky 
na přenášení a uschování. Vhodné pro děti starší 6 let.

BUITENSPEEL - Postavte si na zahradě vlastní 
minigolfové hřiště. Sada obsahuje: 2 míčky, 
2 hole, 1 jamku a 10 dílků. Obsahuje 18 karet 
s předlohami různých typů jamek.

PETANQUE

MINIGOLF

BUITENSPEEL - Jedná se o velmi známou zábavu pro malé i velké.
Hra obsahuje terč a 5 kroužků (jeden kroužek se počítá za dvoj-
násobný počet bodů). V této variantě hry je bodové označení na 
tyčkách, takže je možné měnit jejich postavení.
Rozměry: průměr hry je 50 cm, výška je 10 cm. 
Hra je vyrobena z borovicového dřeva.

376,-

HÁZENÍ KROUŽKŮ

3+



BUITENSPEEL - Každá sada obsahuje 6 různých ocásků 
s klipem na připevnění k oblečení. Ke klipu je ocásek 
připevněn suchým zipem. Zkus chytit ocásek jiného hráče 
při honěné. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce ocásků.

NEOPRENOVÝ BEACH BALL

378,-

BUITENSPEEL - Neoprenový beach ball je vhodný i 
pro použití ve vodě. Délka pálky včetně rukojeti je 
39 cm. Průměr pálky je 18 cm.

655,-

CHYŤ OCÁSEK!

3+

BUITENSPEEL - Procvičte si paměť. Na každém žetonku je 
nakreslen nějaký pohyb. Návod ke hře: Připravte všechny 
žetony na hromádku. Poté si první hráč vybere žetonek 
a provede pohyb, který je na žetonku nakreslený. Tento 
žetonek nechá ležet před sebou. Další hráč si opět vezme 
žetonek a udělá pohyb nakreslený na žetonku a zároveň 
udělá pohyb z předcházejícího žetonku. Cílem hry je 
zapamatovat si všechny pohyby, jak šly za sebou. Pokud 
si některý hráč nepamatuje určitý pohyb, vypadá ze hry.
Hra obsahuje 18 žetonů. Průměr žetonku: 8 cm.

472,-

HÝBEJTE SE

6+

6+

Venkovní hračky
Hýbeme se

Hra na honěnou = nejlepší 
zábava všech dětí.



Venkovní hračky
Venkovní projížďka

KP6205 Taxi Roller
Vozítko vhodné pro dvě děti. Aby děti vozítko vůbec 
rozjely, musí použít váhu vlastního těla a ještě se 
společně domluvit. Tím, že se děti pohybují dopředu 
a dozadu, trénují i balační dovednosti a kontrolu 
vlastních pohybů. Rukověti jsou z měkkého, 
protiskluzového a lehce čistitelného materiálu.

Vhodné pro děti starší 3 let. 

Rozměr: 52 × 47 × 62 cm
Materiál: termoplastická hmota, kov a guma
Max. zatížení: 60 kg

4463,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+

listy_kopko_01_tisk.indd   1 20.4.2017   21:39:52

3+

KP6204 Pedal Roller
Pedálové vozítko je vhodné pro jedno dítě. 
Konstrukce vozítka zajišťuje velkou bezpečnost 
a  stabilitu. Pro pokročilé jezdce je možné 
odmontovat madla pro přidržování. Rukověti jsou 
z měkkého, protiskluzového a lehce čistitelného 
materiálu. 

Vhodné pro děti starší 3 let.

Rozměr: 47 × 37 × 54 cm, rozměr plochy na stání je 
30 × 10,5 cm
Materiál: termoplastická hmota a kov
Max. zatížení: 50 kg

2926,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+

KP6202 Twin Walker
Toto vozítko je vhodné pro dvě děti nebo 
jedno dítě a dospělého. Podporuje u dětí 
rozvoj motoriky, koordinaci vlastních pohybů 
a teamovou práci. 

Vhodné pro děti starší 3 let.

Rozměr: 67 × 51 × 73 cm
Materiál: termoplastická hmota, kov a guma
Max. zatížení: 100 kg

8180,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+



Venkovní hračky
Venkovní projížďka

KM5504 Taxi
Vozítko pro dvě děti, kdy první dítko ovládá celé 
vozítko a druhé dítko je pouze spolucestující.

Vhodné pro děti starší 3 let. 

Rozměr: 117 × 56 × 59 cm, váha: 14 kg
Max. zatížení: 50 kg
Vhodné pro děti od 3-6 let.

9090,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+

KM5505 Odrážedlo se třemi kolečky
Odrážedlo bez pedálů pomáhá dětem nacvičovat pohyb jízdy 
na kole, trénovat rovnováhu a vyvíjí správně svaly na nohou.

Vhodné pro děti starší 2,5 let 

Rozměr: 68 × 55 × 52 cm, váha: 7,5 kg
Max. zatížení: 40 kg

4950,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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2,5+

KM5506 Roller
Koloběžka se třemi kolečky zajišťuje větší stabilitu a bezpečnost. 

Vhodné pro děti starší 4 let.

Rozměr: 88 × 46 × 71 cm, váha: 7 kg
Max. zatížení: 20 kg

4780,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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4+

KM5513 Odrážedlo
Odrážedlo bez pedálů pomáhá dětem nacvičovat 
pohyb jízdy na kole, trénovat rovnováhu a vyvíjí 
správně svaly na nohou. 

Vhodné pro děti starší 3 let.

Rozměr:88 × 46 × 67 cm, váha: 8 kg
Max. zatížení: 40 kg

5760,-

Vrstvené puzzle
Lidské tělo

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 
295 x 145 x 20 mm obsahuje 28 jednotli-
vých dílků. Tato skládačka ukazuje názor-
ným dětským způsobem stavbu lidského 
těla od kostry přes jednotlivé orgány, 
svaly, nahé tělo až k oblečené holčičce, 
chlapečkovi. Cena za 1 kus.

BELEDUC - Tato skládanka naučí děti rozeznávat a 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Velikost 
každé skládanky je 140 x 293 x 7 mm.
Skládanka obsahuje 13 dřevěných dílků. 

BELEDUC - Dřevěná skládačka o velikosti 295 x 
145 x 20 mm obsahuje 27 jednotlivých dílků.
Vznik miminka a průběh těhotenství není lehké 
zprostředkovat dětem tak, aby to lehce pochopi-
ly. Zjednodušené obrázkové představení ukazuje 
dětem ve zkrácené formě vývoj nenarozeného 
dítěte a tělesné změny maminky.

Vrstvené puzzle 
HOLČIČKA, CHLAPEČEK 

Vrstvené puzzle ANIKA & DENIS

Vrstvené puzzle MAMINKA

Vrstvené puzzle
rozvíjejí prostorovou 

představivost

4+

4+

28

27

533,-

379,-

533,-

13 3+
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3+



Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Design disku obsahuje dráhu o dvou úrovních, která umožňuje 
míčku pohybovat se vpřed plynule z jedné dráhy do druhé prostřednictvým 
střídavého náklonu vpravo a vlevo. Tato inovace zvyšuje hrací hodnotu 
a podporuje rozvoj pohybové rovnováhy a koordinace. Důležité je též, aby 
kulička nevypadla z dráhy. Balanční disk „Twister“ umožňuje sledovat 
pohyb míčku před chodidly. Protiskluzová úprava na spodní straně disku 
zajišťuje bezpečnost uživatele.

1 805,- 3+

837,-

2 025,-

3+

4+

WEPLAY - Labyrint ve tvaru šneka zajišťuje atrak-
tivní a zábavnou herní formu pro zlepšení celkové 
úrovně koordinace a rovnováhy. Lze použít pro 
rovnovážná a koordinační cvičení rukou i nohou. 
Materiál: elastická termoplastická hmota. 
Obsah: 1 x základní disk, 3 kuličky různé tvrdosti. 
Rozměr: 54 x 40 x 2,5 cm (dxšxv). 
Maximální zatížení: 80 kg.

WEPLAY - Vhodné pro použití uvnitř i venku. Přidaná 
hodnota hry: slouží ke zlepšení a rozvoji pohybových 
schopností, podporuje teamovou spolupráci. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 4 páry barevných chůd (celkem osm dílů), 
které lze spojovat dohromady podle počtu dětí
Rozměr jedné lyže: 39,5 x 12,5 x 2,5 cm. 

BALANČNÍ DISK ŠNEK

TEAM WALKER

BALANČNÍ DISK TWISTER

Týmová spolupráce



BALANČNÍ HOUPAČKA

779,-

WEPLAY - Tato pomůcka je kombinací balančního disku 
a houpačky. Děti si musí hlídat nejen svoji rovnováhu, 
ale také moment zhoupnutí, což nabízí ještě zajímavější 
metodu a zpestření pro děti při rozvoji rovnovážných 
a koordinačních schopností. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: balanční houpačka, 2 kuličky. 
Rozměr: 50 x 23 x 9 cm (dxšxv). 
Maximální zatížení: 40 kg.

BALANČNÍ DISK TAI-CHI!

WEPLAY - Dětem od 3 let umožňuje zlepšit úroveň 
rovnovážných schopností a koordinaci rukou i nohou. 
Velký disk samostatně slouží jako balanční disk. Děti se 
na něj mohou postavit a pohyby vlastního těla pohybují 
kuličkou uvnitř labyrintu. Dvě výměnné plochy slouží ke 
zvýšení obtížnosti a umocnění legrace ze hry. Výměnné 
disky je možné použít samostatně pro ruční cvičení a 
nácviku koordinace rukou a očí. 
Materiál: elastická termoplastická hmota. 
Obsah: 1 základní disk s dráhou pro kuličku ve tvaru ryby, 
1 výměnný disk s dráhou ve tvaru 2-rozměrného symbolu 
Tai-Chi, 1 výměnný disk s obtížnější dráhou ve tvaru 3-roz-
měrného symbolu Tai-Chi, 3 kuličky různé barvy. 
Rozměr: průměr 66 cm. 
Maximální zatížení: 80 kg.

WEPLAY - Dětem od 3 let umožňuje zlepšit úroveň rov-
novážných schopností a koordinaci rukou i nohou. Velký 
disk samostatně slouží jako balanční disk.  Materiál: 
elastická termoplastická hmota. Obsah: 1 základní disk 
s dráhou pro kuličku ve tvaru ryby, 1 výměnný disk s drá-
hou ve tvaru 2-rozměrného symbolu Tai-Chi, 1 výměnný 
disk s obtížnější dráhou ve tvaru 3-rozměrného symbolu 
Tai-Chi, 3 kuličky různé barvy. 
Rozměr: průměr 48 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.

2 724,-

1 211,-

BALANČNÍ DISK TAI-CHI VELKÝ

3+

3+

3+

Balanční hry
Držíme balanc

Houpání, rovnováha, 
držení stability.



Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Díky tělesným pohybům se deska začne roztáčet, což podporuje 
zlepšení úrovně rovnovážných schopností a koordinace rukou i nohou. 
V sedě je možné se přidržovat rukama držadel.
Materiál: elastická termoplastická hmota, pěnová držadla. 
Obsah: 1 rotační deska, 2 podstavce pro zvýšení obtížnosti a umocnění zábavy. 
Rozměr: průměr 66 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.

3 250,- 3+

779,-

1 604,-

3+

1+

WEPLAY - Tato pomůcka je kombinací balančního 
disku a houpačky. Děti si musí hlídat nejen svoji 
rovnováhu, ale také moment zhoupnutí, což nabízí 
ještě zajímavější metodu a zpestření pro děti při 
rozvoji rovnovážných a koordinačních schopností. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: balanční houpačka, 2 kuličky.
Rozměr: 50 x 23 x 9 cm (dxšxv).

WEPLAY - Sedět, stát, houpat se... Toto mnohostranné 
ergonomicky tvarované balanční prkno je inspirováno 
tvarem skákající velryby. Jeho povrch díky struktuře vln 
nebo bublin podporuje u dětí vnímání dotykem a též je-
jich fantazii. Při balancování trénují mimoto koordinaci 
a smysl pro rovnováhu. 
Materiál: odolný a pružný plast.
Rozměr: 62 x 39,5 x 17 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg. 

BALANČNÍ HOUPAČKA

VELRYBA WILLI S

ROTAČNÍ DESKA VELKÁ

Podporuje smysl pro rovnováhu.



HOUPACÍ MISKA ZELENÁ

2 700,-

WEPLAY - Houpací mísa je opatřena vlnitým okrajem, což zajišťuje 
její bezpečnost. Velikost houpací mísy umožňuje využití pro jedno i 
dvě děti společně. Ikdyž je mísa obrácená dnem vzhůru, stále dává 
dětem dostatek místa i na protažení.

BALANČNÍ CHOBOTNICE

WEPLAY - Houpací mísa je opatřena vlnitým okrajem, což 
zajišťuje její bezpečnost, když je mísa postavena na zem 
dnem vzhůru. Spodek je navržen s hladkou křivkou tak, 
aby se předcházelo zraněním, když děti v míse sedí 
a kolébají se ze strany na stranu. Zvlněné linie uvnitř mísy 
mají nejen zkrášlující efekt, ale slouží také jako protisklu-
zová úprava. Velikost houpací mísy umožňuje využití pro 
jedno i dvě děti společně. Ikdyž je mísa obrácená dnem 
vzhůru, stále dává dětem dostatek místa i na protažení. 
Zlepšuje koordinaci a rozvoj vestibulární rovnováhy. 
Napomáhá dětem procvičovat kontrolu rovnováhy. 
Umožňuje vestibulární stimulaci. Napomáhá rozvíjet 
sociální interakci a týmovou práci. Lze využít v kombinaci 
s malými míčky (rozvoj vestibulární a dotykové stimulace). 
Materiál: termoplastická hmota odolná proti poškrábání. 
Rozměr: průměr 72 cm, hloubka 32 cm. 
Maximální zatížení: 40 kg.

WEPLAY - Nasaďte si na hlavu jednu chobotnici 
a choďte nebo běhejte. Pokud se cítíte s jednou 
chobotnicí jistě, zkuste si posadit na hlavu dvě 
nebo rovnou tři chobotnice a zvyšujte tak náročnost 
hry. Můžete si připravit překážkovou dráhu a zkusit 
ji projít s různým počtem chobotniček na hlavě.
Materiál: elastická termoplastická hmota. 
Obsah: modrá, zelená a oranžová chobotnice. 
Rozměr jedné chobotnice: 15,5 x 15,5 x 12 cm (dxšxv).

3 685,-

1 055,-

HOUPACÍ MISKA PRŮHLEDNÁ

2+

3+

2+

Balanční hry
Držíme balanc

Udržuje rovnováhu, zlepšuje 
koordinaci celého těla. 



Balanční hry
Držíme balanc

WEPLAY - Destičky s tvrdou a měkkou stranou umožňují procvičování dyna-
mické rovnováhy. Tečkované a proužkované vzory na destičkách nabízejí 
různou intenzitu hmatových vjemů. Kombinací barev, vzorů a směru lze vy-
tvořit různé variace drah. Povrch umožňuje taktilní stimulaci a je protisklu-
zový. Balanční obláčky se zaměřují na zlepšení balančních schopností dětí. 
Dvěma způsoby zvyšují fyzickou koordinaci balančního vývoje pohybového 
aparátu a to buď při cvičení pouze jednou nohou nebo oběma. V zapojení 
do různých variací drah rozvíjejí schopnost reakce a prostorovou představi-
vost. Zlepšují sebedůvěru a reakční rychlost. 
Obsah: celkem 4 ks (2 modré, 2 zelené), taška na uskladnění. 
Rozměr: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, protiskluzová guma.

3 250,- 3+

1 403,-

1 093,-

1+

3+

WEPLAY - Plastový masážní žebříček je určen pro 
nácvik motoriky a masáž nohou. Výborná pomůcka 
pro rozvoj motoriky a zdravé nohy našich dětí vhod-
ná do školky i do dětského pokojíčku.
Obsah: 1 ks. 
Rozměr: 148 x 36 x 3 cm.
Materiál: plast, na spodní straně jsou přísavky pro 
lepší stabilitu.

WEPLAY - Bloky napodobující kameny jsou opat-
řeny protiskluzovými proužky a délka provázku 
u rukojetí se dá nastavit. Po odejmutí provázků 
tyto bloky mohou být použity jako nášlapné 
kameny. Obě strany se dají využít pro trénink 
rozvoje rovnováhy, procvičování svalů plosky 
nohy a synchronizace práce horních a dolních 
končetin. Vhodné pro použití uvnitř i venku. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, guma. 
Obsah: 3 páry kamenů, provázky s držadly.
Rozměr jednoho kamene: 16 x 10,5 x 8 cm. 
Maximální zatížení: 60 kg.
 

MASÁŽNÍ ŽEBŘÍČEK

NÁŠLAPNÉ KAMENY

BALANČNÍ OBLÁČKY



DUHOVÉ ŘÍČNÍ KAMENY

3 300,-

WEPLAY - Tento výrobek inspirovaný přírodou využívá různých povrchů, tvarů a ve-
likostí k napodobení skutečných říčních kamenů. 3 různé velikosti říčních kamenů 
budou vyhovovat potřebám rostoucích dětí a také umožňují vytvoření libovolných 
chodníčků přes řeku podle vlastní fantazie. Každý „kámen“ je tvořen tak, aby 
měl 3 směrové body označeny čísly 1, 2, 3. Když se snaží dávat děti „kameny“ na 
sebe, musí dávat pozor nejen na velikost ale také na směr a pootočit“kámen“ 
tak, aby se všechny směrové body shodovaly. Hra s říčními kameny stimuluje 
plosku nohy, rozvíjí hmatové vnímání, zlepšuje emocionální stabilitu a schopnost 
koncentrovat se, podporuje zájem o učení, zvyšuje stimulaci vestibulární rovnová-
hy, podporuje pohybovou koordinaci a zlepšuje schopnost rozhodování. 
Obsah: 6 kusů „kamenů“ (2 velké, 2 střední, 2 malé), skladovací taška.

WEPLAY - Vzory a šířka chodníku je navržena tak, aby nabídla 
dětem tu nejvhodnější intenzitu hmatového vnímání a 
stimulace. Zakřivení povrchu chodníčků umožňuje, aby došlo 
k optimálnímu protažení v klenbě chodidla a tak zvyšuje 
hodnotu této hry. Tento produkt je vyroben z lehce odpružené-
ho materiálu té nejvyšší kvality. Toto odpružení napomáhá k 
snížení tlaku na kolení kloub. Zvlněné chodníčky jsou opatřeny 
protiskluzovým povrchem na horní i spodní straně, což zajišťu-
je jejich bezpečné používání na rovném povrchu.

Zvlněné chodníčky mohou být uspořádány do rovných či 
zahnutých obrazců, podkovy, kruhu či tvaru S. K vytvoření ne-
spočetných variací chodníčků lze využít příkladů z tohoto ma-
nuálu či vlastní fantazie. Zvlněné chodníčky lze také výborně 
kombinovat s duhovými říčními kameny. Postupné zešikmení 
po stranách chodníčků je zde nejen pro „předozadní“ kontrolu 
rovnováhy, ale také stimuluje „pravolevou“ rovnováhu. Chod-
níčky se dají lehce sestavit. Když jsou spojeny, drží pevně na 
místě, což přispívá k jejich bezpečnosti. Mohou je používat 
děti různých věkových kategorií.

Výchovně vzdělávací cíl: stimulace plosky nohy, rozvoj hmato-
vého vnímání, zlepšení emocionální stability a schopnosti kon-
centrovat se, zvýšení zájemu o učení, stimulace vestibulární 
rovnováhy, rozvoj pohybové koordinace a zlepšení schopnosti 
rozhodování.

Obsah: 8 chodníčků (rozměr jednoho dílu je 68 x 17 x 11 cm) 
a tašku na uložení.
Maximální zatížení: 80 kg
Chodníčky jsou nabízeny ve dvou barevných vatiantách: 
zelená a modrá.

5 843,-

ZVLNĚNÉ CHODNÍČKY

1+

3+

Balanční hry
Držíme balanc

Hry stimulující plosky nohou.



Motorické hry
kutálíme, koulíme

WEPLAY - Na obou stranách hry jsou různé typy drah pro větší zábavu a ob-
tížnost. Disk je navržen ve tvaru ryby. Jak si hráč hraje s rybkou, je to jako 
by plavala v jeho rukou. Hra nabízí různé stupně obtížnosti a je vhodná pro 
každého. Přidaná hodnota hry: rozvíjí kontrolu svalů ruky, zlepšuje reflexy 
a koordinaci oko-ruka, procvičuje oční svaly, zatímco hráč sleduje pohybují-
cí se kuličku a zlepšuje pozornost. Posiluje flexibilitu zápěstí. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, plexisklo. 
Obsah: 1 hrací deska ve tvaru rybky a 1 kulička. 
Rozměr: 25 x 21 x 3 cm (dxšxv).

478,- 3+

600,-

303,-

3+

4+

WEPLAY - Za účelem dosažení různé rychlosti 
a obtížnosti, jsou míčky vyrobeny z různých 
materiálů.  Přidaná hodnota hry: rozvíjí jemnou 
motoriku, podporuje synchronizaci rukou a očí, 
zlepšuje reflexy a koncentraci. 
Obsah: 1 x nekonečná dráha (15 x 15 x 30 cm), 
2 x kulička z různého materiálu.

WEPLAY - Dítě uchytí nekonečnou osmičku za 
držadla oběma rukama a obloukovým pohybem 
ji otevře a zavře za účelem rozpohybování kulič-
ky po „nekončící dráze“. Úkolem hry je udržet 
plynulý pohyb kuličky tak, aby nespadla. Přidaná 
hodnota hry: rozvíjí zručnost a zlepšuje reflexy 
u dětí i dospělých. Podporuje koncentraci. 
Obsah: 2 S dráhy tvořící ležatou osmičku, 
2 míčky z různého materiálu umožňující různé 
rychlosti a stupně obtížnosti.
Rozměr: 34 x 21 x 4,5 cm. 

NEKONEČNÁ DRÁHA

NEKONEČNÁ OSMIČKA

NEVYPOČITATELNÁ RYBKA ZELENÁ



ZHOUPNI A RYBAŘ

1 204,-

WEPLAY - Hra obsahuje dva druhy prutů. S dvojitým prutem je společné lovení ryb ještě 
více zábavnější. Hra nabízí mnoho herních možností. Jedinečný tvar háčku umožňuje 
chytání více ryb na jeden prut. Stupeň obtížnosti je dán různě tvarovanými otvory pro 
chytání u jednotlivých zvířátek. Přidaná hodnota hry: hra podporuje teamovou spoluprá-
ci, rozvíjí komunikaci a podporuje u dětí soutěživost. Podporuje stabilitu svalů na rukou. 
Zlepšuje koordinaci ruka - oko. Zvyšuje trpělivost a pozorovací schopnost. 
Obsah: 2x ryba, 2x mořská hvězdice, 2x krab, 3x háček, 2x jednoduchý prut 
pro rozvoj soutěživosti, 1x dvojitý prut pro rozvoj spolupráce. 
Rozměry: rybka: 15 x 13 cm, krab: 16,5 x 12 cm, hvězdice: 15,5 x 13,5 cm. 
Délka udice 48 cm a velikost části na chytání ryb je 17 x 14 cm. 

WEPLAY - Na obou stranách hry jsou různé typy drah pro 
větší zábavu a obtížnost. Disk je navržen ve tvaru ryby. 
Jak si hráč hraje s rybkou, je to jako by plavala v jeho 
rukou. Hra nabízí různé stupně obtížnosti a je vhodná 
pro každého. Přidaná hodnota hry: rozvíjí kontrolu svalů 
ruky, zlepšuje reflexy a koordinaci oko-ruka, procvičuje 
oční svaly, zatímco hráč sleduje pohybující se kuličku a 
zlepšuje pozornost. Posiluje flexibilitu zápěstí. 
Materiál: elastická termoplastická hmota, plexisklo. 
Obsah: 1 hrací deska ve tvaru rybky a 1 kulička. 
Rozměr: 25 x 21 x 3 cm (dxšxv).

WEPLAY - Roztomilé a pestrobarevné bloky zobrazující 
slony ve třech velikostech přinášejí mnoho zábavy a kre-
ativních představ. Děti mohou skládat různé velikosti slo-
nů na sebe...od největších po nejmenší...jako pyramidu. 
Sloni ve třech velikostech (v poměru vah 4:2:1) a balanční 
prkno umožňují dětem experimentovat s rovnováhou.
Materiál: termoplastická hmota. 
Obsah: 28 slonů ve třech velikostech (4 kusy velikosti 
L - 5,6 cm x 10 cm, 8 kusů velikosti M - 4,2 cm x 7,5 cm, 
16 kusů velikosti S - 2,8 cm x 5 cm, šířka 2,5 cm, 
celkem 28 kusů), 4 x prkno (28 cm x 4 cm x 0,8 cm).

478,-

2 124,-

NEVYPOČITATELNÁ RYBKA MODRÁ

CIRKUS JUMBO

1+

1+

3+

Motorické hry
kutálíme, koulíme

Trénuj souhru ruka - oko.



WEPLAY - Tai-Chi koule je inspirována tradičním cvičením Tai-Chi. Ke hře exi-
stují různé stupně složitosti. Základem je otáčení koule za pomoci pohybu 
zápěstí, paží či pohybu celého těla. Přidaná hodnota hry: rozvoj zručnosti 
a zlepšení reflexů, podporuje koordinaci ruka-oko, zlepšuje plynulost 
pohybu, podporuje sebevědomí a zvyšuje schopnost reakce a koncentrace. 
Podporuje správné držení těla pro psaní. 
Obsah: 1 x koule o průměru 20cm.

1 722,- 3+

992,-

800,-

1+

3+

WEPLAY - Panáčci ve tvaru sušenek cookies přinášejí dětem 
nespočet možností zábavy. Panáčci se dají díky vroubkovaným 
okrajům stavět na sebe, spojovat do sebe a když použijete ke 
hraní jako základnu banán ve formě houpačky nebo mostu, na-
byde Vaše hra dalších herních rozměrů. Přidaná hodnota hry: 
rozvíjí dětskou jemnou motoriku, rozvíjí kreativní představivost 
2D a 3D modelů. U menších dětí podporuje rozeznávání barev. 
Obsah: 16 ks cookies (tělo a obal) o rozměru 7,8 x 8 x 1,8 cm, 
1 banán o rozměru 21 x 10,5 x 4,8 cm. Těla cookies jsou ve 
čtyřech barevných provedeních: zelená, žlutá, bílá a červená. 
Obaly cookies jsou ve dvou barevných provedeních: světle 
a tmavě hnědá.

WEPLAY - Kutálej, roluj, přetáčej a balancuj míček ve čtyřech 
různých drahách... Tato hra nabízí mnoho herních možností 
různých úrovní. Zlepšují dětskou soustředěnost, vizuální 
vnímání, podporuje jejich flexibilitu a rozvíjí jemnou motori-
ku paží a prstů. Přidaná hodnota hry: Pozorování míčku při 
pohybu zlepšuje oční motoriku a koncentraci. Držení dráhy 
při různých aktivitách zlepšuje stabilitu rukou. Foukání do 
míčku podporuje vývoj svalů kolem úst. Posouvání míčku do-
předu nebo dozadu zvyšuje pohyblivost prstů. Díky pohybu 
paží a zápěstí zlepšuje flexibilitu horních končetin. 
Obsah: 4-stranná kuličková dráha, 
2 míčky (průměr 2,9 a 3 cm).
Rozměry: 28 x 25 x 4,5 cm.
 

COOKIES FESTIVAL

VESELÉ KOULENÍ

TAI-CHI KOULE

Motorické hry
kutálíme, koulíme



NEVYPOČITATELNÝ STROM

3 228,-

WEPLAY - Děti se musí orientovat podle tvaru a 
směru větviček, aby se jim podařilo navléknout 
disky na strom. Tato hra trénuje nejen zručnost 
zápěstí, ale i pohyb celého těla. 
Design ve tvaru kaktusu s vyobrazenými obli-
čejovými disky zaujme dětskou pozornost. Ať 
už jsou disky nasazovány či sundávány, systém 
větviček v různých směrech nabízí zajímavý 
3D labyrint. 3 různé výrazy obličeje pomáhají 
dětem naučit se více o emocích a o hrách zalo-
žených na hraní rolí. 7 různých tvarů na druhé 

WEPLAY - Twiggle Toss nabízí mnoho zábavy při kombinaci 
dvou aktivit: házení kroužků a házení sáčků s fazolemi. Hra má 
několik variant obtížnosti např. házení kroužků na stojan (který 
má 3 varianty umístění, jedna z nich je houpací) nebo umístění 
kroužků na/do stojanu a poté házení sáčků skrz jednotlivé 
kroužky dle barev nebo libovolně atd. Přidaná hodnota hry: 
Házení kroužkem posiluje svaly na zápěstí a trénuje přesnost 
házení na cíl. Házení sáčku s fazolemi zlepšuje koordinaci oko
-ruka. Samostatné postavení „Twiggle“ podporuje kreativitu. 
Podporuje vnímavost a pozornost. 
Obsah: 1x podstavec, 1x větev ve tvaru Y, 6x kroužků ve 
tvaru zvířátek (3x medvídek, 3x opička), 4x sáčky s fazolemi 
(červený, žlutý, modrý, zelený). 
Rozměr: sestavené – 25 x 18 x 34 cm, medvídek – průměr 21 
cm, opička - průměr 16 cm, sáček s fazolemi – 6 x 6 cm. 
Materiál: ABS, TPPR, bavlna.

WEPLAY - Tato sestava obsahuje kameny, tyče, obruče, polš-
tářky s granulátem a jiné vybavení, které napomáhá rozvoji 
koordinace. Sada je vhodná i pro skupiny s různě starými 
dětmi a odpovídá nárokům cvičení na podporu správného 
tělesného vývoje. 
Materiál: elastická a termoplastická hmota. 
Obsah: skladovací taška 71 x 81,5 x 13 cm, 8 cihliček 12 
polovičních cihliček, 4 chodníčky, 4 obruče o průměru 60 cm, 
4 obruče o průměru 35 cm, 8 tyčí v délce 70 cm, 16 tyčí v délce 
35 cm, 12 držáků A, 12 držáků B, 10 polštářků plněných fazol-
kami, 6 párů chodidel, 6 párů rukou, 1 instruktážní knížka.

1 003,-

13 459,-

TWIGGLE TOSS 

SADA PRO NÁCVIK MOTORIKY

2+

1+

 1+

Sestavte si vlastní překážkovou dráhu.

straně disků napomáhá dětem s rozpoznává-
ním tvarů a s prostorovou orientací. Přidaná 
hodnota hry: rozvíjí pohybovou koordinaci těla, 
pomáhá dětem rozeznat různé tvary a emoce, 
učí orientaci ve směrech a v prostoru, podporu-
je schopnost přiřazování a logického myšlení.
Obsah: 1 x zelená plastová tyč s výběžky, 1 x zá-
kladní deska, 6 x disk (3 x žlutý, 3 x oranžový). 
Materiál: odolný a pružný plast.
Celkové rozměry: 31 x 31 x 41 cm.

Motorické hry
prolézáme




