ZAJÍC A ŽELVA
(ALBI)

ABSENČNĚ

1

od 7 let
Počet hráčů: 2 - 5

Cena 599,- Kč

ABSENČNĚ

ČERNÝ PETR
(GRANNA)

4 - 7 let
Počet hráčů: 2 – 4

Cena 119,-Kč

ABSENČNĚ

UČENÍ SE PÍSMEN
(PRVNÍ PÍSMENA)

Obsahuje: 11 dílků, 5 figurek, 91 karet, 1
startovní čára, 1 stupínek vítězů, 1 cílová
páska, 5 žetonů TURBO, 1 žeton Prvního
hráče, pravidla hry

Součástí oblíbené karetní hry je knížečka
o povoláních. Děti se tak mohou zábavnou
formou seznámit s důležitými aspekty
každodenního života.

Obsahuje: 29 karet, pravidla v knížečce
o povoláních v češtině i slovenštině

Skládačka cvičí paměť a vnímání. Rozvíjí
koncentraci pozornosti, pomáhá v učení se
písmen, utvrzuje vědomosti.

od 3 let

Cena 59,- Kč

MALÝ OBJEVITEL
ČÍSLA
ABSENČNĚ

Vyberte si mezi zvířátky své favority, které
pak během závodu budete podporovat.
Kdo se tedy nakonec postaví na stupně
vítězů?

(TREFL)

2 – 6 let

Cena 100,- Kč

Obsahuje: 48 karet

Vzdělávací skládačka, při které si děti
dokonale osvojí svět čísel. Cvičí základní
matematické dovednosti, orientaci
v prostoru, třídění, skládání a jednoduché
součty.

Obsahuje: 20 puzzle dílků, 10 koleček
(obličeje), 10 tyčinek, návod

NA PRODEJ
ABSENČNĚ

(ALBI)

5

od 8 let
Počet hráčů: 3 – 6

Cena 399,- Kč

VRATKÁ VĚŽ
PREZENČNĚ

6

od 4 let

Cena 179,- Kč

ABSENČNĚ

LAPTOP UČ SE HROU
(TESCO)

7

Obsahuje: 5 dřevěných předmětů (duch,
křeslo, lahev, kniha, myš), 60 karet,
pravidla hry

Zábavná rodinná hra, kde je důležité
strategické umístění jednotlivých
kloboučků tak, aby se plošina nevychýlila z
rovnováhy.

Obsahuje: věž (3 části), 48 figurek, hrací
kostku, návod

Naučný dětský notebook v českém jazyce,
který pomáhá rozvíjet logické myšlení,
motoriku a postřeh.

od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 639,-Kč

QUIZZY NUMBERS
MLUVICÍ PERO HRA S ČÍSLY
ABSENČNĚ

Postřehová hra, v níž je hlavní
zapamatovat si pět dřevěných předmětů a
poté s nimi dále pracovat. Hra prověří
pozornost, schopnost rychlého
rozhodování a zrakovou paměť.

Obsahuje: laptop (50 aktivit)

Tato unikátní hra pomůže dítěti seznámit
se s čísly a základními matematickými
operacemi, přičemž přispívá ke správnému
rozvoji logického myšlení a postřehu.

od 4 do 6 let

Cena 140,- Kč

Obsahuje: elektronickou tužku, 12 karet,
návod

QUIZZY BASIC
PREZENČNĚ

MLUVICÍ PERO HRA S ČÍSLY

4 – 6 let

Cena 140,- Kč

Kvízy určené k řešení pomocí mluvicího pera,
které učí dítě množství typických vědomostí
předškolního věku: tvary, barvy, rozměry,
posloupnosti, orientaci v prostoru, a kromě
toho rozvíjejí schopnost pozorování a logiku.

Obsahuje: elektronickou tužku, 12 karet,
návod

ABSENČNĚ

ELEKTRICKÁ NÁSOBILKA Didaktická hra, která umožňuje
samozkoušení vědomostí malé i velké
násobilky. Hra je napájena 2× AA bateriemi.

od 7 let
Počet hráčů: 1 a více

Cena 189,-Kč

ABSENČNĚ

HÁDANKY
DRÁČKA FRÁČKA

Na 90 kartičkách jsou veselé veršované
hádanky, odpovědi formou obrázků se
nacházejí na zadní straně kartičky. Hra rozvíjí
slovní zásobu, logické myšlení a schopnost
soustředění.

4 – 7 let

Cena 349,- Kč

ABSENČNĚ

Obsahuje: 10 vyměnitelných listů

LEO
MUSÍ KE KADEŘNÍKOVI
od 6 let
Počet hráčů: 2 – 5
Cena 599,- Kč

Obsahuje: 90 karet s hádankami, 36 dílků
puzzle, pravidla

Naplánujte Leovi cestu ke kadeřníkovi tak,
aby tam stihl dojít před zavírací hodinou
kadeřnického salónu. Budete potřebovat
dobrou paměť, dokonalou spolupráci a
bezvadné plánování.
Obsahuje: 30 destiček, 20 karet, 1 destička
Start, 1 destička Cíl, 5 dílků puzzle, 1 hodiny,
1 dřevěná figurka, pravidla hry

REPTILES
ABSENČNĚ

od 3 let
Počet hráčů: 2 – 4

Cena 299,-Kč

DOMINION INTRIKY
ABSENČNĚ

(ALBI)

od 8 let
Počet hráčů: 2 - 4

Cena 800,- Kč

ABSENČNĚ

CHYTRÉ VĚJÍŘE 3+
(vitrína půjčovna)
od 3 let

Cena 161,- Kč

KUFŘÍK PRO DĚTI
DĚTSKÁ PARTY HRA
ABSENČNĚ

Stolní hra pro trénování postřehu
a kombinačního myšlení.

od 7 let
Počet hráčů: 3 – 16
Cena 349,-Kč

Obsahuje: 28 hracích karet, pravidla hry,
textilní sáček a servisní SOS kód

Samostatně hratelná verze hry Dominion,
která přináší do hry více interakce. Intriky
přináší 25 nových karet hry Dominion. Uvnitř
najdete nový druh bodovacích karet, které
jsou zároveň vítěznými body. Intriky přináší
Dominionu ještě větší variabilitu a nové
možnosti.

Obsahuje: 500 karet, pravidla hry

Obrázkové kartičky rozvíjí sociální chování a
emoční inteligenci, logiku a koncentraci a
rozšiřují vědomosti. Každá oblast je barevně
odlišena pro lepší přehlednost a orientaci.
Chytré vějíře jsou vhodné i na cesty.

Obsahuje: 52 karet s hádankami

Karetní hra, rozvíjí logické myšlení, postřeh,
slovní zásobu.

Obsahuje: hrací plán, 528 úkolů, 6 ks figurek,
2x číselná kostka, tužka, přesýpací hodiny,
čistý bloček

ABSENČNĚ

KARTY MRTVÉHO
MUŽE

Karetní hra, během níž se hráč v roli piráta
snaží nahromadit co největší lup.

od 13 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 250,- Kč

Obsahuje: 94 hracích karet + návod

PŘINES SI SVOU KNIHU Z vaší staré knížky se teď stane vaše
ABSENČNĚ

HRA O VYPŮJČENÝCH VĚTÁCH

18
od 12 let
Počet hráčů: 3+

Cena 302,- Kč

CARCASSONNE
ABSENČNĚ

ZÁKLADNÍ HRA

od 7 let
Počet hráčů: 2 – 5

Cena 460,- Kč

Obsahuje: 100 karet, přesýpací hodiny,
pravidla hry

Hra nás zavádí do slavného středověkého
města Carcassonne a jeho okolí. Hráči staví
a obsazují města, cesty, kláštery a louky
přikládáním hracích dílků.
Obsahuje: 72 kartiček krajiny, 12 kartiček
řeky, 40 dřevěných figurek, 1 počítadlo
bodů,
pravidla hry

od 7 let
Počet hráčů: 2

Zábavné povídání a poznávání mezi rodiči a
dětmi. Podporuje vzájemnou komunikaci,
rozvíjí pozornost, paměť, fantazii,
poznávání světa kolem nás, emoční
inteligenci a logické a matematické
uvažování.

Cena 224,- Kč

Obsahuje: vějíř se 42 kartami, mazací fix

POVÍDAČKY NA CESTY
SE ŠKOLÁKY 7-10 LET

ABSENČNĚ

oblíbená hra! Podle zadání na
vylosovaných kartách hledá každý hráč
odpovídající ukázku ve své knize.

KRYCÍ JMÉNA
ABSENČNĚ

21
od 10 let
Počet hráčů: 2 – 8

Cena 420,- Kč

ABSENČNĚ

KOČKA KARLA
4 – 99 let
Počet hráčů: 3 – 6

Cena 307,- Kč

Souboj dvou týmů hráčů, kteří se snaží
dříve než soupeři uhodnout, kteří tajní
agenti (slova) patří do jejich skupiny.
Obsahuje: 25 karet postav, 40 karet
klíčů, 200 karet s 400 krycími jmény,
stojánek na karty, 1 přesýpací hodiny, 1
pravidla hry

Myšky si užívají hostinu na kusu
vynikajícího sýra. Ale pozor, blíží se mazaná
kočka Karla! Kdo bude rychlejší – mlsné
myšky nebo kočka?

Obsahuje: 6 dřevěných myšek, 1 dřevěný
kalíšek, 1 plstěný kus sýru, 1 kočka, 24
myších karet

BOB & BOBEK DOMINO Obrázkové domino. Procvičí hravou
ABSENČNĚ

(DINO)
od 4 let
Počet hráčů: 2

Cena 129, -Kč

CORTEX
(Albi)
ABSENČNĚ

formou pozornost a rozvíjí logické myšlení.

od 6 let
Počet hráčů: 2 – 6

Cena 399,- Kč

Obsahuje: 28 kartonových kartiček,
1 brožurka s pravidly

Dětská verze unikátní vzdělávací hry
Cortex. Všichni hráči hrají proti sobě, a to
pomocí 8 různých úkolů, které procvičují
různé funkce mozku. Úkoly procvičují
paměť, pozornost, koordinaci, abstraktní
myšlení a schopnost rozeznávat hmatem
různé předměty nebo struktury.

Obsahuje: 90 karet, 24 dílků puzzle,
pravidla

ABSENČNĚ

BÍLÉ HISTORKY
od 8 let
Počet hráčů: 2+

Cena 229,- Kč

Obsahuje: 50 karet + návod

QUIDDLER

Karetní hra pro ty, kdo rádi soutěží ve
slovních bitvách. Vaším cílem je co nejdříve
složit slovo, či slova z daných karet, jejichž
počet se každé kolo zvyšuje, a karty vyložit.

ABSENČNĚ

(ALBI)
od 8 let
Počet hráčů: 1 – 8

Cena 268,- Kč

ABSENČNĚ

POČÍTÁNÍ
(DIDACO)

Obsahuje: 118 karet, pravidla hry

Vzdělávací karty naučí předškolní děti
rozeznávat číslice a procvičit nejzákladnější
matematické úkony.

4 – 7 let
Počet hráčů: 1 a více

Cena 139,-Kč

ABECEDA
(DIDACO)
ABSENČNĚ

Originální společenská hra s padesáti
strašidelnými hádankami o nadpřirozených
jevech.

4 – 7 let
Počet hráčů: 1 a více

Cena 139,-Kč

Obsahuje: 30 karet s číslicemi, 10 karet
s matematickými znaménky, návod

Úkolem je naučit předškolní děti rozeznávat
písmena abecedy. Dítě v této hře skládá
dvojice karet, které sestávají z obrázku
a počátečního písmene.

Obsahuje: 23 karet s obrázky, 23 karet s
písmenky, návod

ABSENČNĚ

…TY KRÁVO!

od 6 let
Počet hráčů: 2 – 8

Cena 219,-Kč

STORY CUBES

ABSENČNĚ

PŘÍBĚH Z KOSTEK

DOBBLE
PREZENČNĚ

Obsahuje: 7 karet kategorií, 49 hracích karet,
pravidla hry v češtině i slovenštině

Rory´s story cubes je unikátní kostková hra,
která dá vyniknout vaší fantazii a kterou
strčíte do kapsy.

pro děti i dospělé
Počet hráčů: 2 – 8

Cena 219,- Kč

Obsahuje: 9 kostek

Rodinná hra 5 v 1. Karetní hra, procvičuje
rychlost, postřeh a reflexy.

od 6 let
Počet hráčů: 2 – 8

Cena 349,-Kč

V KOSTCE! SVĚT
(ALBI)
ABSENČNĚ

Zábavná rychlá karetní hra, rozvíjí paměť,
trénuje pozornost.

od 8 let
Počet hráčů: 1 – 8

Cena 449,-Kč

Obsahuje: 55 karet, pravidla hry

Edukativní hra na procvičení paměti a rozvoj
obecného dětského povědomí o jednotlivých
státech. Ověřte si, co jste schopni
zapamatovat si za 10 vteřin.

Obsahuje: 71 karet, 1 karta s pravidly hry, 1
přesýpací hodiny, 1 osmistěnná kostka

ABSENČNĚ

V KOSTCE!
MOJE PRVNÍ OBRÁZKY
(ALBI)
od 5 let
Počet hráčů: 2 – 8
Cena 449,-Kč

ABSENČNĚ

CHYTRÉ PEXESO

od 5 let
Počet hráčů: 2 – 4

Cena 134,- Kč

ABSENČNĚ

JAK JAKO JAK?

Obsahuje: 71 karet, 1 karta s pravidly hry,
1 přesýpací hodiny, 1 hrací kostka

Chytrá pexesa z koncepce Kvído rozvíjí u
dětí pozornost, paměť a logické uvažování.
Jsou vyrobena na principu vědomostních
pexes, kdy děti nehledají dva stejné
obrázky, ale dvě informace, které k sobě
patří (spojují je významově společné věci).

Obsahuje: 20 párů karet, pravidla

Svižná blafovací hra s jednoduchými
pravidly, při které zažijete celé hory zábavy.

od 3 let
Počet hráčů: 2 – 6

Cena 223,- Kč

ŠVÁBÍ SALÁT
(BINO)
ABSENČNĚ

Edukativní hra na procvičení paměti a
rozvoj obecného dětského povědomí.
Ověřte si, co jste schopni zapamatovat si
za 10 vteřin.

od 6 let
Počet hráčů: 2 - 6

Cena 229,-Kč

Obsahuje: 107 karet + návod

Hra vyžadující postřeh. Hráči otáčejí
kartičky se zeleninou a spolu míchají co
nejpestřejší salát. V co nejkratším čase pak
musí hráč správně pojmenovat zeleninu na
kartě, ale někdy i zalhat.

Obsahuje: 112 karet zeleniny, 16 karet
zakázané zeleniny, pravidla hry

DUCH
ABSENČNĚ

(MINDOK)

od 8 let
Počet hráčů: 2 – 8

Cena 329,-Kč

KRYSÍ VÁLKA
ABSENČNĚ

(ALBI)

od 6 let
Počet hráčů: 2

Cena 199,- Kč

PREZENČNĚ

OSLÍKŮV NÁKLAD
(GOKI)
od 5 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 179,-Kč

FARM DOMINO
ABSENČNĚ

(VANOK)

Postřehová hra, v níž je hlavní
zapamatovat si pět dřevěných předmětů a
poté s nimi dále pracovat. Hra prověří
pozornost, schopnost rychlého
rozhodování a zrakovou paměť.
Obsahuje: 5 dřevěných předmětů (duch,
křeslo, lahev, kniha, myš), 60 karet,
pravidla hry

Dokážeš přelstít svého protivníka a získat
tak vítězství pro svého pána? Vzhůru do
boje! Ačkoliv Krysí válka obsahuje
minimální množství herních komponent,
nabízí nepřeberné množství strategií.
Právě herní variabilita je jednou ze silných
stránek této vtipné karetní hry.
Obsahuje: 16 karet, pravidla hry

Motorická hra. Každý hráč, který je na
tahu, smí položit pouze jedno dřívko na
hřbet oslíka. Hráč, který má smůlu a dřívka
mu z oslíka spadnou, je musí vzít.

Obsahuje: 1 dřevěný oslík, 60 barevných
dřívek

Dřevěné domino, u kterého se dítě naučí
rozpoznávat jednotlivá zvířátka.

od 1 roku
Počet hráčů: 1 a více

Cena 200,-Kč

Obsahuje: 27 dílků

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

MEDVÍDEK BARIBAL
PUZZLE
(BINO)
od 2 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 149,-Kč

Obsahuje: 16 dílků v dřevěné krabičce

BERUŠKA PUZZLE

Sada čtyř dřevěných dětských skládaček
s Beruškou a jejími kamarády. Čtyřdílné
obrázky jsou ideální pro první skládání,
rozvíjení motoriky a představivosti.

od 2 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 95,-Kč

Obsahuje: 16 dílků v dřevěné krabičce

DŘEVĚNÝ MEDVÍDEK

Hračka slouží k procvičování logického
myšlení, trpělivosti a rozvíjí motoriku.

ABSENČNĚ

SKLÁDANKA Z KROUŽKŮ

od 1 roku
Cena 79,-Kč

ABSENČNĚ

Obsahuje: 1 dřevěný podstavec s tyčkou, 1
hlavu medvěda, 3 modré kroužky

od 3 let

Šněrovací botička, na které se dítě učí
správně si zavazovat tkaničky. Velmi
vhodné pro podporu manuální zručnosti a
trpělivosti dítěte. Panáčka lze z botičky
vyjmout.

Cena 95,-Kč

Obsahuje: 1 dřevěná botička s tkaničkou a
1 panáčkem.

ŠNĚROVACÍ BOTIČKA
S PANÁČKEM

ABSENČNĚ

Sada čtyř dřevěných dětských skládaček
s Medvídkem Baribalem a jeho kamarády.
Čtyřdílné obrázky jsou ideální pro první
skládání, rozvíjení motoriky a
představivosti.

SMART ANGRY BIRDS
ÚTOK (MINDOK)

Hlavolamová hra z řady SMART games.
Klasický a oblíbený mechanismus
posouvání dílků učí děti logickému myšlení.

od 5 let
Počet hráčů: 1
Cena 399,- Kč

Obsahuje: 24 listů s 48 rébusy, návod,
řešení

ANATOMIE CHLAPCE

Dřevěné výukové puzzle ve více vrstvách.

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE

od 3 let
Cena 369,- Kč

Obsahuje: 28 dílků

VE MĚSTĚ

Pomáhá rozvíjet logické myšlení dítěte.

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ SKLÁDAČKA

od 2 let
)

Cena 69,-Kč

Obsahuje: desku + 9 dílů

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Dřevěná destička se šablonami s úchyty.

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ SKLÁDAČKA

od 18 měsíců
Cena 139,-Kč

Obsahuje: desku + 10 vkládacích šablon

RYBOLOV

Dřevěná destička se šablonami zvířátek a
magnetickým prutem.

MAGNETICKÉ AKVÁRIUM
DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 2 let
Cena 145,-Kč

AFRICKÁ ZVÍŘATA

Obsahuje: 1 desku + 8 zvířátek s magnetem
+ prut s magnetem
Pomáhá rozvíjet logické myšlení dítěte.

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 2 let

Cena 69,-Kč

Obsahuje: desku + 9 dílů

ABSENČNĚ

51

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Pomáhá rozvíjet logické myšlení dítěte.

DŘEVĚNÉ PUZZLE

od 2 let

cena 69,-kč

ZELENINA

Obsahuje: desku + 10 dílů
Dřevěná destička se šablonami s úchyty.

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ SKLÁDAČKA

od 18 měsíců

Cena 129,-Kč

HASIČI

Obsahuje: desku + 8 vkládacích šablon

Dřevěná destička se šablonami s úchyty.

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ SKLÁDAČKA

od 18 měsíců
Cena 139,-Kč

Obsahuje: desku + 10 vkládacích šablon

EMIL POD VODOU

Emil se rozhodl, že se pojede podívat, jak
to vypadá u moře. Hravé puzzle pro
všechny příznivce skládání.

PUZZLE
(EFKO)

Cena (neuvedeno)

od 3 let

Motorická dřevěná hračka. Zavěšenou
beruškou je potřeba posunovat pomocí
provázků od startu k cíli tak, aby kulička,
která je umístěna v berušce, nepropadla
žádným otvorem na desce.

Cena 198,-Kč

Obsahuje: 1 desku + 1 berušku s kuličkou,
provázek

BLUDIŠTĚ BERUŠKA
ABSENČNĚ

Obsahuje: desku + 34 dílků

DŘEVĚNÝ LABYRINT

ABSENČNĚ

POSOUVACÍ ZVÍŘÁTKA
DŘEVĚNÁ HRAČKA
ÚCHOPOVÁ

Edukativní hračka pro malé děti, zvířátka se
posunují po dřevěných cestičkách (zvířátka
jsou v drážkách umístěná tak, aby
nevypadla nebo se nedala vyjmout).

od 2 let
Cena 129,-Kč

Obsahuje: 1 desku se 7 zvířátky

ABSENČNĚ

POSOUVACÍ DOPRAVNÍ Edukativní hračka pro malé děti, dopravní
prostředky se posunují po dřevěných
PROSTŘEDKY
DŘEVĚNÁ HRAČKA
ÚCHOPOVÁ
od 2 let
Cena 129,-Kč

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

TABULKA S KRESLÍCÍ
TUŽKOU

ABSENČNĚ

cestičkách (dopravní prostředky jsou v
drážkách umístěná tak, aby nevypadla
nebo se nedala vyjmout).
Obsahuje: 1 desku se 7 dopravními
prostředky

Kreativní plastová tabulka, obsahující tužku
s kovovým hrotem. Dítě si může kreslit
obrázky, psát písmenka a číslice nebo ji
využít k hraní různých her.

od 3 let
Cena 89,-Kč

Obsahuje: 1 tabulku s 1 kolíkem na kreslení

TABULKA S KRESLÍCÍ
TUŽKOU

Kreativní plastová tabulka, obsahující tužku
s kovovým hrotem. Dítě si může kreslit
obrázky, psát písmenka a číslice nebo ji
využít k hraní různých her.

od 3 let
Cena 89,-Kč

Obsahuje: 1 tabulku s 1 kolíkem na kreslení

KROKODÝL

Jednoduchá stavebnice pro rozvoj jemné
motoriky.

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 2 let
Cena 120,- Kč

Obsahuje: 5 dílků puzzle

PTERODAKTYLOS
ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 2 let

Cena 120,- Kč

Obsahuje: 5 dílků puzzle

KROKODÝL

Jednoduchá stavebnice pro rozvoj jemné
motoriky.

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 2 let
Cena 120,- Kč

TRICERAPTOS
ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE

BALANČNÍ ŽÁBA
(LEGLER)
ABSENČNĚ

Obsahuje: 5 dílků puzzle

Jednoduchá stavebnice pro rozvoj jemné
motoriky.

od 2 let
Cena 120,- Kč

Obsahuje: 8 dílků puzzle

Dřevěná hra, při které si děti procvičují
jemnou motoriku, úsudek, logické myšlení
a trpělivost.

od 3 let
Počet hráčů: 1 – 4
Cena 169,-Kč

ABSENČNĚ

Jednoduchá stavebnice pro rozvoj jemné
motoriky.

BALANČNÍ VĚŽ
S KOSTKOU
(GOKI)

od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 85,-Kč

Obsahuje: 18 válečků, 1 kostka, hlavu
opice
Motorická hra. Postavit dřevěnou věž bude
vyžadovat opravdovou zručnost a cit
v prstech.

Obsahuje: 6 hracích kamenů, 1 polokouli
a jednu hrací kostku. v praktickém
bavlněném pytlíku.

Hrou si děti procvičují úchop třemi prsty palcem, ukazováčkem a prostředníčkem
tzv. špetku, která je z hlediska jemné
motoriky velmi důležitá.

PROVLÉKADLO

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

MYŠ A SÝR

od 3 let
Cena 89,-Kč

Obsahuje: dřevěný sýr, myš, provázek

TANGRAM

Hlavolam tvoří sedm geometrických tvarů.
Sestavováním lze dobře procvičit
konstruktivní představivost, smysl a cit pro
geometrické obrazce a jejich zákonitosti.

DŮMYSLNÁ SEDMIDÍLNÁ
SKLÁDAČKA

od 3 let
Obsahuje: desku + 7 vkládacích částí

Cena 109,-Kč

PŘIŘAĎ, CO KAM


PATŘÍ

ABSENČNĚ

(BINO)

Didaktická hra procvičuje pozornost,
motorické schopnosti, vnímání souvislostí.
Slouží také k rozvoji řeči a logickému
myšlení.

od 1 roku
Počet hráčů: 1 a více
Cena 230,-Kč




Obsahuje: 36 dílků na dřevěné překližce

MEDVÍDEK S OBLEČENÍM Podporuje rozvoj jemné motoriky a
ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ SKLÁDAČKA

od 3 let

Cena 119,-Kč

LOKOMOTIVA
ABSENČNĚ

kombinatoriky. Dřevěné puzzle medvídka,
kterému může dítě měnit oblečení podle
fantazie. Vše v praktické dřevěné krabičce.

Obsahuje: dřevěnou krabičku+ 7 dílů

Dřevěné puzzle - vkládačka

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 18 měsíců
Cena 30,-Kč

Obsahuje: desku + 10 částí

RYBA

Dřevěné puzzle - vkládačka

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE
od 18 měsíců

Cena 33,-Kč

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
ABSENČNĚ

DŘEVĚNÉ PUZZLE

Cena 89,-Kč

Obsahuje: 1 desku + 4 zvířátka s úchytem

AFRICKÁ VÍŘATA

Dřevěná destička se 4 šablonami ve tvaru
afrických zvířat. Úchopové puzzle s
obzvláště velkými knoflíky pro
rozvoj jemné motoriky a soustředění.

ABSENČNĚ

od 2 let
Cena 89,-Kč

Obsahuje: 1 desku + 4 zvířátka s úchytem

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Dřevěná destička se 4 šablonami ve tvaru
domácích zvířat. Úchopové puzzle s
obzvláště velkými knoflíky pro
rozvoj jemné motoriky a soustředění.

DŘEVĚNÉ PUZZLE
ABSENČNĚ

Dřevěná destička se 4 šablonami ve tvaru
domácích zvířat. Úchopové puzzle s
obzvláště velkými knoflíky pro
rozvoj jemné motoriky a soustředění.

od 2 let

DŘEVĚNÉ PUZZLE

ABSENČNĚ

Obsahuje: 9 barevných dílků

od 2 let
Cena 89,-Kč

Obsahuje: 1 desku + 4 zvířátka s úchytem

ZVÍŘECÍ HLAVIČKY

Dřevěné puzzle, skládačka pro nejmenší s
motivem veselých zvířecích hlaviček.
Úkolem je přiložit vždy správné poloviny
hlaviček zvířátek k sobě. Všechna zvířátka
lze skládat také na desce s rámečkem.

PUZZLE
od 18 měsíců
Cena 82,-Kč

Obsahuje: 9 dílků puzzle

ABSENČNĚ

VÁNOČNÍ KOLEDY
S PIÁNKEM

děti od 3 let
Cena 359,-Kč

HRAJEME A ZPÍVÁME
ABSENČNĚ

PÍSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH

S PIÁNKEM

ABSENČNĚ

ZAHRAJ SI PÍSNIČKU
S PIÁNKEM

Zazpívejte si a zahrajte písničky o
zvířátkách za pomocí jednoduchého
notového záznamu.

Obsahuje: ilustrovaný notový záznam s
piánkem
Zazpívejte si a zahrajte písničky pro
nejmenší za pomocí jednoduchého
notového záznamu.

od 3 let

Cena 349,-Kč

HODINY
DŘEVĚNÉ PUZZLE
ABSENČNĚ

Obsahuje: ilustrovaný notový záznam s
piánkem

děti od 3 let
Cena 299,-Kč

Obsahuje: ilustrovaný notový záznam s
piánkem
Puzzle tvoří hodiny s dřevěnými kostičkami
obsahující čísla 1-12. Kostičky jsou
v různých tvarech, aby po vložení do
otvorů byly správně kontrolovatelné.

od 3 let

Cena 165,-Kč

FOTBAL HLAVOLAM
ABSENČNĚ

Nejoblíbenější a nejznámější koledy
s jednoduchým notovým záznamem.
Doplněno ilustracemi Josefa Lady.

od 5 let
Počet hráčů: 1
Cena 36,-Kč

Obsahuje: hodiny s ručičkami + 12 dílků s
čísly

Klasická jednoduchá hračka, která dětem
pomáhá trénovat jemnou motoriku
a cvičit trpělivost.

Obsahuje: plochá plastová krabička, uvnitř
je obrázek s dírkami a kuličkou

ABSENČNĚ

BAMBUSOVÉ MINIHRY Klasická desková hra pro celou rodinu.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE Jednotlivé komponenty jsou vyrobeny
z bambusu.

od 6 let
Počet hráčů: 2-4
Cena 86,- Kč

PREZENČNĚ

ŽIRAFA
S HÁZECÍMI KROUŽKY

PADAJÍCÍ OPIČKY
PREZENČNĚ

(MATTEL)
od 5 let
Počet hráčů: 2 - 4
Cena 545,-Kč

TWISTER MAX
(MB HASBRO)
ABSENČNĚ

S žirafou si děti procvičí svou zručnost při
házení kroužků na její krk.
Rovněž se učí rozeznávat barvy.

od 2 let

Cena 79,-Kč

Obsahuje: 12 kroužků
Zručnostní hra. Opatrně vytahujte barevné
tyčinky z kmene stromu tak, aby opičky
nevypadly. Zvítězí hráč, kterému na konci
hry vypadne nejméně opiček. Jde o
šikovnost, zručnost a důvtip.

Obsahuje: 1 strom, 30 opiček, 30 tyček ve
3 barvách, 1 kostka
Společenská hra. Běž, skákej nebo
poskakuj ke kolečkům doma či venku
s kamarády nebo s rodinou. Akční varianta
klasické hry Twister.

od 4 let
Počet hráčů: 3 – 5
Cena 599,-Kč

TWISTER
PREZENČNĚ

Obsahuje: hrací desku, 2 hrací kostky, 16
figurek ve čtyřech barvách

(MB GAMES)

Obsahuje: 20 twisterových koleček,
točítko, síťovka, pravidla
Hra, která vaše tělo určitě „zauzluje“.
Motorická společenská hra. Rozvíjí
koordinaci pohybu.

od 6 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 599,-Kč

Obsahuje: 1 Twister podložka, 1 spinner.
Věk od 6 let

ABSENČNĚ

PRSTOVÍ MAŇÁSCI

od 3 let

Cena 195,-Kč

ABSENČNĚ

NATURE PEXESO
BABY MEMO
(EFKO)

SKLÁDACÍ KOSTKY
DŘEVĚNÉ
PREZENČNĚ

Obsahuje: 1 krabičku, 5 maňásků

Dvojice obrázků, které posilují aktivní
i pasivní slovní zásobu. Mohou se dále
třídit do skupin podle společného znaku
nebo hrát jako běžné pexeso.

od 3 let
Počet hráčů: 2 a více
Cena 99,-Kč

Obsahuje: 40 kartiček
Skládáním lze dobře procvičit konstruktivní
představivost i rozvíjení motoriky.

od 12 měsíců

Cena 299,-Kč

LABYRINT STŘEDNÍ
DRÁTĚNÝ
ABSENČNĚ

Prstoví maňásci s dřevěnou hlavičkou,
která je upevněna na látkovém tělíčku.
Baleno v krabičce.

od 3 let

Cena 179,-Kč

Obsahuje: 60 kusů

Motorická hračka. Labyrint na dřevěném
podkladu pomáhá dětem nejen
seznamovat se s barvami, ale především
trénovat jemnou motoriku při posouvání
korálků.

Obsahuje: labyrint s barevnými dráty a 20
korálky

Společenská hra učí děti ohleduplnosti,
ANEB NEJSME VŠICHNI STEJNÍ respektu a toleranci bez ohledu na
vzájemné odlišnosti.

ABSENČNĚ

VADÍ? NEVADÍ!

od 3 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 449,-Kč

Obsahuje: 36 kartiček, 6 hracích desek,
pravidla hry

ABSENČNĚ

POHÁDKY
O PRINCEZNÁCH

od 3 let
Cena 299,-Kč

ABSENČNĚ

MEMO PEXESO KRTEK
(BINO LOTTLE MOLE)

ABSENČNĚ

MOJE 1. KVÍZY
SVĚT KOLEM NÁS
od 6 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 314,- Kč

MOJE 1. KVÍZY
ZVÍŘATA
ABSENČNĚ

Obsahuje: 1x kniha, 5x kulisy, 10x
oboustranné loutky
Oblíbená společenská hra pro nejmenší i
pro větší hráče. Pexeso s motivy Krtečka na
kulatých dřevěných destičkách rozvíjí
postřeh a paměť dětí.

od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 112,-Kč

od 5 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 314,- Kč

ABSENČNĚ

Série divadélka a knih s pohádkami: O
Sněhurce, Popelce a Šípkové Růžence. Box
slouží jako jeviště, obsahuje loutky a kulisy.
Děti si tak mohou po přečtení pohádky
zahrát divadlo i díky krátkým scénářům.

HÁDANKY NA CESTY
MALÝ DETEKTIV
od 6 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 224,- Kč

Obsahuje: 24 dřevěných dílků v dřevěné
krabičce
Vědomostní kvízová hra. Děti hodí kostkou
a podle obrázku na kostce odpovídají na
otázky. Za správné odpovědi získají 1 dílek
puzzle. Vyhraje ten, kdo jako první složí
celý obrázek z 6 dílků puzzle.

Obsahuje: 50 karet, 1 hrací kostku, 6 ks
puzzle (každé s 6 dílky), pravidla
Vědomostní kvízová hra. Děti hodí kostkou
a podle obrázku na kostce odpovídají na
otázky. Za správné odpovědi získají 1 dílek
puzzle. Vyhraje ten, kdo jako první složí
celý obrázek z 6 dílků puzzle.

Obsahuje: 50 karet, 1 hrací kostku, 6 ks
puzzle (každé s 6 dílky), pravidla
Obrázkové kartičky, které podporují
koncentraci, pozornost, paměť, zájem o
svět kolem nás, logické a matematické
uvažování a grafomotoriku.

Obsahuje: vějíř se 42 kartami, mazací fix

PREZENČNĚ

ABSENČNĚ

ABSENČNĚ

HÁDANKY NA CESTY
ŽIVOT VE MĚSTĚ
od 5 let

Cena 224,- Kč

Obsahuje: vějíř se 40 kartami, mazací fix

PEXESO DISNEY
PRINCEZNY

Stolní hra Pexeso s motivem Princezen.

od 4 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 121,-Kč.

Obsahuje: 48 kartiček z tvrdého kartonu

OTÁČEJ A MALUJ!

Víceúčelová výtvarná pomůcka - Vymysli,
nakresli a otáčej tak, jak to vidíš ty!

od 2 let

Cena 195,-Kč

ČERVÍCI
PREZENČNĚ

(HM STUDIO)

Obsahuje: 28 dílků

Zábavná hra, která skvěle procvičí tvou
paměť. Získej jako první co největší počet
červíků se stejnou barvou ocásku jako máš
barvu kartičky.

od 4 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 300,-Kč

ABSENČNĚ

Hádanky na cesty chobotničky Kvído – 40
obrázkových kartiček plných zábavných
hádanek ze života ve městě s mazacím
fixem pro dokreslování úkolů.

KONTINENTY. ODKUD
CO POCHÁZÍ
(DINO)

Obsahuje: hrací základna, 4 karty různých
barev, 20 červíků (4 různé barvy ocásků)
Multifunkční naučné pexeso. Hráči si jeho
prostřednictvím osvojí základní anglická
slovíčka týkající se plodin a rozvinou své
znalosti ohledně plodin a jejich původu.

od 5 let
Počet hráčů: 2 a více
Cena 79,-Kč

Obsahuje: 60 karet

ABSENČNĚ

KONTINENTY. ODKUD
CO POCHÁZÍ
(DINO)
od 5 let
Počet hráčů: 2 a více
Cena 79,-Kč

HRA VĚŽ DŘEVĚNÁ
ABSENČNĚ

(RAPPA)

NOEMOVA ARCHA
ABSENČNĚ

Obsahuje: 60 karet
Známá hra věž s dřevěnými kostkami. Hra
učí trpělivosti a rozvíjí logické myšlení.

od 5 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 257,-Kč

MAGNETICKÁ HLAVOLAMOVÁ
HRA

Obsahuje: 54 ks + 1 kostku na házení

Nová logická hra ze série magnetických
cestovních her. Je potřeba velmi dobře
přemýšlet, jak do útrob lodi naskládat tolik
druhů zvířátek.

5 – 99+
Cena 269,- Kč

SLOVA
ABSENČNĚ

Multifunkční naučné pexeso. Hráči si jeho
prostřednictvím osvojí základní anglická
slovíčka týkající se plodin a rozvinou své
znalosti ohledně plodin a jejich původu.

VZDĚLÁVACÍ HRA A HRAČKA
(ALEXANDER)

Obsahuje: 10 magnetek
Didaktická hra rozvíjí slovní zásobu
a kombinační schopnosti, paměť a postřeh.
Hra stimuluje myšlení a trénuje pozornost,
pomáhá při zvládnutí čtení a psaní.

od 5 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 179,-Kč

Obsahuje: 64 písmen, 32 obrázků, 30
žetonů, 1 návod

PREZENČNĚ

MAGNETICKÁ PÍSMENKA Magnetická písmenka na lednici, pomocí
(ALEXANDER)

od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 199,-Kč

nichž může dítě vymýšlet různá slova a
věty. Skvělý pomocník k procvičení
abecedy. Výuka čtení a psaní zábavnou
formou.

Obsahuje: 100 ks magnetických písmenek

POZNÁVEJ PÍSMENKA
ABSENČNĚ

(ALEXANDER)
od 4 let
Počet hráčů: 2 a více
Cena 139,-Kč

ABSENČNĚ

PÍSMENKO
K PÍSMENKU
(ALEXANDER)
děti od 2 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 95,-Kč

ABSENČNĚ

PŘEČTU TI, MAMI
od 6 let

Cena 199,- Kč

PEXESO PRO UŠI
ABSENČNĚ

(ALEXANDER)

Obsahuje: 60 ks puzzle, návod
Zábavná hra jako výborná pomůcka
k seznámení s písmeny, což pomáhá při
zvládnutí čtení a psaní. Stimuluje myšlení
a představuje skvělý trénink soustředění
a udržení pozornosti.

Obsahuje: 35 obrázků, 96 písmen, 30
žetonů, návod
Vzdělávací hra pro děti, která zábavným a
originálním způsobem usnadní výuku čtení.
Děti se snaží z barevných dílků sestavit
obrázky a následně přečíst. Při správném
sestavení slova se objeví kompletní
obrázek.
Obsahuje: 32 obrázků, pravidla
Pexeso pro uši je hrou vzdělávací, rozvíjí
zvukovou paměť, citlivost sluchu a
vzájemnou koordinaci sluchu, zraku a
pohybu.

od 5 let
Počet hráčů: 2 – 3
Cena 208,-Kč

ABSENČNĚ

Vzdělávací hra, během které se děti učí
a opakují si malá a velká písmena abecedy.
V puzzle dílcích mají za úkol najít co nejvíce
dvojic hodících se k sobě.

JAK HONZA S ČERTEM
ZÁPASIL

Obsahuje: 16 krychliček, 1 barevná kostka,
1 hrací deska, návod, poznámkový bloček

Hrátky s knihou rozvíjí fantazii a rozšiřují
obzor dětí.

děti od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 249,-Kč

Obsahuje: knížka-leporelo, hrací plán, 4
figurky, kostka

NAVLÉKEJ, NEČEKEJ
ABSENČNĚ

(ALEXANDER)

děti od 3 let
Počet hráčů: 2 – 3
Cena 223,-Kč

Vzdělávací společenská hra, která trénuje
zručnost, paměť a jemnou motoriku.

Obsahuje: 55 karet, 18 kuliček, 1 přesýpací
hodiny, 3 provázky, 80 žetonů, český a
slovenský návod

PREZENČNĚ

ABC PLASTOVÉ KOSTKY Při hře děti rozvíjejí jemnou motoriku, učí
se rozeznávat barvy a poznávat písmenka
TOYS

abecedy. Kreativně uplatňují svou fantazii a
pěstují si prostorovou představivost.

od 18 měsíců
Cena 199,-Kč

Obsahuje: 40 dílů

PREZENČNĚ

ABC PLASTOVÉ KOSTKY Při hře děti rozvíjejí jemnou motoriku, učí
se rozeznávat barvy a poznávat písmenka
TOYS

abecedy. Kreativně uplatňují svou fantazii a
pěstují si prostorovou představivost.

od 18 měsíců
Cena 199,-Kč

PREZENČNĚ

SKLÁDACÍ KOSTKY
PLASTOVÉ

Skládáním lze dobře procvičit konstruktivní
představivost i rozvíjet motoriku.

pro děti od 12 měsíců
Cena 259,-Kč

ABSENČNĚ

Obsahuje: 40 dílů

DŘEVĚNÝ VLÁČEK
BAREVNÝ

Obsahuje: 60 dílů
Kostky s geometrickými vzory napomáhají
dětem se správným rozvojem motorických
schopností. Lze využít i jako samostatnou
stavebnici či je navlékat na tyčky.

od 3 let
Cena 190,-Kč

Obsahuje: mašinku, dva vagónky a 25
barevných dílků

ABSENČNĚ

VKLÁDACÍ DOMEČEK

od 2 let
Cena 195,-Kč

ABSENČNĚ

DŘEVĚNÁ VĚŽ

ABSENČNĚ

NUMBER FLOOR
PUZZLE
od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 90,-Kč

DRAČÍ SRDCE
(MINDOK)
ABSENČNĚ

Obsahuje: domeček a 19 dílků.

Skládanka z barevných dílků

od 18 měsíců

Cena 260,-Kč

Obsahuje: 11 různě velkých barevných
dílků
Velký rozměr speciálně pro malé ručičky.
S veselými barevnými číslicemi
se děti snadno naučí počítat. Pomáhá
rozvíjet schopnost řešit různé úkoly a
podporuje logické myšlení.

Obsahuje: 26 dílků puzzle
Karetní hra. Pomocí umístění karet na
herní plán získáváte jiné karty, které již na
herním plánu leží.

od 8 let
Počet hráčů: 2 a více
Cena 399,-Kč

CINK!
PREZENČNĚ

Dřevěný domek s otvory ve střeše a
stěnách, kam děti vkládají správné tvary.

Obsahuje: 100 karet, 1 herní plán, 1 figurka
draka, česká a slovenská pravidla hry

Ke zvonečku připravit – Pozor – Teď!
Karetní hra. Rozvíjí postřeh a rychlou
reakci.

děti od 6 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 325,-Kč

Obsahuje: 56 karet, 1 zvoneček, pravidla
hry

ACTIVITY JUNIOR
PREZENČNĚ

(PIATNIK)
od 8 let
Počet hráčů: 4 – 12
Cena 499,-Kč

ABSENČNĚ

ZLATÉ ČESKO
OTÁZKY A ODPOVĚDI
(ALBI)

Společenská hra rozšiřuje slovní zásobu
a fantazii. Ve hře jde o vysvětlení pojmů
slovy, kresbou a pantomimou. Podporuje
rozvoj pohotových reakcí.
Obsahuje: 1 hrací plán, 330 hracích karet,
4 dřevěné figurky, 1 přesýpací hodiny, 1
pravidla hry
Společenská vědomostní hra s 2 400
zajímavými otázkami týkajících se České
republiky a jejich obyvatel, otázky jsou
rozděleny do 6 okruhů.

od 12 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 549,-Kč

Obsahuje: 400 karet, 36 žetonů, 6 figurek,
hrací kostka, oboustranný herní plán

ABSENČNĚ

Desková hra pro výuku multikulturní,
MULTIPOLIS
PŘEMÝŠLÍME O LIDECH občanské a rodinné výchovy.

(SCIO)
od 9 let
Počet hráčů: 2 – 5
Cena 500,-Kč

PREZENČNĚ

HELLO KITTY
SOUBOR HER
(BONAPARTE)
od 4 let
Počet hráčů: 2 a více

ABSENČNĚ

Cena 399,-Kč

HUSIČKY + ČLOVĚČE
NEZLOB SE
(DINO)
od 6 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 99,-Kč

Obsahuje: 1 herní plán, 1 pravidla hry, 5
herních figurek, 1 hrací kostku, 25 bílých,
25 modrých, 25 zelených žetonů, 5 karet
hráče, 5 herních sad karet

Šest společenských her v krabici, které
si můžeš zahrát se svými oblíbenými
postavičkami. Nechybí ani oblíbené
„Člověče, nezlob se“.
Obsahuje: 6 deskových stolních her,
obrázkové MINI domino, karetní hru
„Černý Petr“, vysekávané postavičky
oblíbených hrdinů, figurky, 2 hrací kostky,
hrací žetony, návod
Oblíbené deskové hry v cestovním
provedení. Pobavte se u klasického
„Člověče, nezlob se“ nebo projděte co
nejrychleji mezi Husičkami.

Obsahuje: 1 oboustranný herní plán, 16
figurek ve 4 barvách, 1 kostku, pravidla

ABSENČNĚ

KŘÍŽOVKY
MINI SOUBOR HER
(DINO)
od 6 let
Počet hráčů: 2 – 4
Cena 99,-Kč

START-CÍL + ŽÍŽALY
ABSENČNĚ

(DINO)

KRKOUNI
HRAVÁ ANGLIČTINA
ABSENČNĚ

Obsahuje: 1 oboustranný herní plán, 100
kartónových písmen, pravidla
Jednoduché závodivé hry s figurkami
a kostkou. Projeďte co nejrychleji městem
nebo zkuste překonat žížalí nástrahy.

od 6 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 99,-Kč

(DINO)

Obsahuje: 1 oboustranný herní plán,
6 barevných figurek, 1 kostku, pravidla

Zábavná jednoduchá hra na principu lota
rozvíjí logické myšlení, jazykové
dovednosti, pozornost a soustředění.

od 4 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 199,-Kč

SOUVISLOSTI
MALÝ OBJEVITEL
ABSENČNĚ

Hra s písmenky vycházející z pravidel hry
Kris Kros Klasik.

(TREFL)
od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 129,-Kč

Obsahuje: 8 tabulek, 48 pevných kartiček,
1 pravidla

Kolekce vzdělávacích her, skládaček, kde
se děti seznamují s předměty a jevy. Rozvíjí
logicko-matematické myšlení a obohacuje
slovní zásobu. Cvičí vizuálně-pohybovou
koordinaci, trénuje paměť a soustředění,
a povzbuzuje představivost a kreativitu.
Obsahuje: 24 trojdílných dílků pro skládání
a návod s mnoha návrhy her

ABSENČNĚ

NEŠŤOUREJ SE V NOSE! Společenská hra je průvodcem základů
ANEB ETIKETA PRO DĚTI

slušnosti a mezilidské komunikace,
stolování a osobní hygieny.

od 3 let
Počet hráčů: 2 – 6
Cena 449,-Kč

Obsahuje: 36 kartiček, 6 hracích desek,
pravidla hry

ABSENČNĚ

DÁVEJ BACHA!
ANEB BEZPEČNÝ START
DO ŽIVOTA
od 3 let
Počet hráčů: 1 – 6
Cena 449,-Kč

MALÁ VELKÁ MYŠKA
ABSENČNĚ

(GRANNA)

ABSENČNĚ

KRKOUNI ZVÍŘÁTKA –
(DINO)

Hra s protiklady, ve které si děti procvičují
logickou úvahu, paměť, pozorovací
schopnosti, slovní zásobu a vyjadřování.

Obsahuje: 54 kartiček, český a slovenský
návod
Jednoduchá edukativní hra rozvíjí slovní
zásobu, představivost a jemnou motoriku.

od 3 let
Počet hráčů: 1 – 3
Cena 199,-Kč

VESELÁ MAŠINKA
V DEPU PUZZLE
ABSENČNĚ

Obsahuje: 36 kartiček, 6 hracích kostek,
pravidla hry

3 – 7 let
Počet hráčů: 1 – 4
Cena 165,-Kč

(DINO)

od 3 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 239,-Kč

ABSENČNĚ

Společenská hra seznamuje děti s prvními
životními nástrahami, naučí nezbytné
opatrnosti.

VESELÉ POHÁDKY
SKLÁDACÍ KOSTKY

Obsahuje: 3 destičky s prostředím, 9 puzzle
dílků se zvířátky, 1 pravidla
Možnost sestavit si v pokojíku vlastní
mašinku i s celým depem zaručeně
nadchne všechny šikovné kluky i holčičky.
Hra rozvíjí fantazii, rozlišovací schopnosti a
trénuje motoriku.

Obsahuje: 24 dílků puzzle
Při čtení pohádek lze skládat pohádkové
obrázky k příběhu.

od 18 měsíců
Cena 129,-Kč

Obsahuje: krabičku s pohádkovou knížkou
+ 12 kostek

ABSENČNĚ

VESELÉ PŘÍBĚHY
O ZVÍŘÁTKÁCH
SKLÁDACÍ KOSTKY
od 18 měsíců
Cena 129,-Kč

ABSENČNĚ

UŽ ZNÁM VŠECHNY
BARVY!

ABSENČNĚ

LEGRAČNÍ HLAVIČKY

Děti se pomocí otáčecích kostiček naučí
vše
o míchání a spojování barev.

Obsahuje: kartonové listy s výřezy na 12
otáčecích kostek v krabici

Hra s magnetkami podporuje fantazii a
kreativitu, nabízí spoustu herních možností
a proměn. Vytvářej obličeje, skutečné i co
nejlegračnější!

od 3 let

Cena 135 Kč

ABSENČNĚ

Obsahuje: krabičku s pohádkovou knížkou
+ 12 kostek

1 – 6 let
Počet hráčů: 1 a více
Cena 199,-Kč

BAREVNÉ
GEOMETRICKÉ TVARY
- TŘÍDĚNÍ
2 – 5 let

Cena 350,- Kč

POHÁDKY
ABSENČNĚ

Při čtení pohádek lze skládat pohádkové
obrázky k příběhu.

Obsahuje: 10 magnetických tabulek s
obličeji + 36 magnetek
Dítě se učí základním dovednostem jako je
znalost barev, geometrických tvarů a
počítání do čtyř. Zároveň si manipulací
s tvary procvičuje jemnou motoriku a
koordinaci oko – ruka.

Obsahuje: desku, 12 dílků
Hra procvičuje koncentraci, trpělivost,

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ prostorovou orientaci, logické myšlení,

(LOGICO PICCOLO)
předškolní věk + 1. st. ZŠ
Cena 233,- Kč

vědomosti a představivost. Kombinuje
učení s hrou za pomocí jednoduché
manipulace.

Obsahuje: rámeček, 16 karet

ABSENČNĚ

VYŠÍVÁNÍ
PRO NEJMENŠÍ
(DETOA)
od 3 let
Cena 299,-Kč

ABSENČNĚ

FARMA
NAUČNÉ KOSTKY

HÁDEJ, HADAČI!
ABSENČNĚ

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY
4 – 7 let
Počet hráčů: 1 – 4
(může hrát i 1 hráč)
Cena 159,- Kč

DOMINO
HRA S POČTY
ABSENČNĚ

Obsahuje: 2 kartonové předlohy (ryba a
sova), 4 šňůrky, 35 dřevěných komponentů
Pomocí barevných obrázků se děti učí
anglická slovíčka, počítání a barvy. Formou
hry zlepšuje motoriku, koordinaci
„oko-ruka“ a rozvíjí představivost.

od 12 měsíců
Cena 399,-Kč

4 – 8 let
Počet hráčů: 1 – 4

Cena 159,- Kč

DOMEČKY
(GRANNA)
ABSENČNĚ

Oblíbená hračka pro rozvoj jemné motoriky
rukou, fantazie, představivosti a také
trpělivosti dětí.

Obsahuje: 10 naučných kostek různé
velikosti

Hra obsahuje veršované hádanky
s obrázkovým řešením. Vedoucí hry neboli
hádankář postupně čte jednotlivým
hráčům hádanky. Ten, kdo odpoví správně,
si může zakrýt jednu dírku na své hrací
ploše ve tvaru sýra.
Obsahuje: 45 karet s hádankami, 4 kousky
sýra s kolečky pro záznam výsledků, návod
Didaktické domino je zaměřené na výuku
základní početní dovednosti. Hráči k sobě
přiřazují číslo a obrázek s odpovídajícím
počtem zvířátek.

Obsahuje: 28 karet domina, 18 dílků
puzzle, návod
3 různé varianty hry (skládačka, hra se
stíny, otázky a odpovědi) procvičují slovní
zásobu, pozorovací schopnosti, jemnou
motoriku a soustředění.

2 – 4 roky
Cena 230- Kč

Obsahuje: 8 oboustranných hracích ploch,
8 oboustranných žetonů, návod

FIGURÁČCI
ABSENČNĚ

(GRANNA)
3 – 7 let
Počet hráčů: 1 - 4
Cena 249,-Kč

TOC-TOC

Hra děti učí poznávání barev a
geometrických tvarů.

Obsahuje: 72 kartonových dílků v 6
barvách, 1 kostku s barevnými puntíky, 1
kostku s geometrickými tvary, návod
Dřevěná zatloukačka pro malé kutily.

ABSENČNĚ

(BINO)

od 18 měsíců
Cena 269,-Kč

ABSENČNĚ

ČLOVĚČE NEZLOB SE

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
ABSENČNĚ

Tradiční hra pro celou rodinu.

5 – 99 let
Počet hráčů: 2 - 6

Cena 149,- Kč

Obsahuje: 1 oboustranný herní plán, 1
kostku, 24 figurek v 6 barvách, návod
Vydejte se hledat zlatý poklad cestou plnou
nástrah a překvapení. Hrou si dětí cvičí
pozornost a soustředění.

5 – 99 let
Počet hráčů: 2 - 6

Cena 269- Kč

KOČIČÍ KLUB
(MINDOK)
ABSENČNĚ

Obsahuje: 1 dřevěný stojánek, 6 barevných
dřevěných špalíčků, 1 kladívko

8+
Počet hráčů: 2 - 4
Cena 449,- Kč

Obsahuje: 1 herní plán, 6 kartonových
figurek, 5 plastových stojánků, 1 hrací
kostku
Rodinná hra, ve které se vžijete do role
milovníků koček. Nejdůležitější je všechny
vaše kočky nakrmit.
Obsahuje: 102 základních karet, 13 karet
zatoulaných koček, 6 žetonů vítězných
bodů, 1 figurka kočky, 60 kostiček jídla,
pravidla hry

ABSENČNĚ

OBJEVUJEME ZVÍŘATA
MONTESSORI
PRO MIMINKA
0 – 12 měsíců
Cena 349,-Kč

KRABČÁCI
ABSENČNĚ

(MINDOK)
8+
Počet hráčů: 2 - 5

Cena 349,-Kč

ABSENČNĚ

PATCHWORK
8+
Počet hráčů: 2

Cena 499,- Kč

GOBBIT
ABSENČNĚ

(ALBI)

Obsahuje: 4 plné kartonové karty, 4 karty
s odnímatelnými zvířátky, 8 kartiček
s motivy zvířátek, plakát, návod
V krajině spatříte hejna ptáků, kteří jen tak
lelkují na drátech elektrického vedení. Pak
se zničehonic zvednou, zavládne chaos a
ptáčci se promíchají. Pomozte jim najít
cestu do toho správného hejna!

Obsahuje: 110 karet, pravidla

Dva hráči soupeří o to, kdo na své herní
desce vytvoří nejhezčí (a bodově
nejhodnotnější) dečku.
Obsahuje: 3 pevné desky, 33 ks záplat, 5 ks
hnědých záplat, 1 figurku, 2 žetony, 1
kartičku 7x7, 50 dílků knoflíků různé
hodnoty, pravidla
Rychlá postřehová hra, kde se hráči snaží
v potravinovém řetězci uchránit vlastní
zvířata proti číhajícím soupeřům.

6+
Počet hráčů: 2 - 8

Cena 299- Kč

BANG!
ABSENČNĚ

Materiály obsažené v sadě Montessori pro
miminka vznikly speciálně pro malé děti a
jejich často těžko uchopitelnou potřebu
učit se a objevovat svět kolem sebe.
Použité barvy jsou speciálně určené pro
novorozeňata.

ZÁKLADNÍ HRA

Obsahuje: 48 karet, pravidla

Karetní hra ve westernovém stylu. Každý
hráč hraje jednu z rolí, které proslavily
Divoký západ.

10+
Počet hráčů: 4 - 7
Cena 339- Kč

Obsahuje: 110 karet, pravidla

MAKROSKOP
ABSENČNĚ

(ALBI)
6+
Počet hráčů: 2 - 6
Cena 499,-Kč

JURSKÁ VÉČA
ABSENČNĚ

(MINDOK)

JURSKÁ SVÁČA
(MINDOK)
ABSENČNĚ

Obsahuje: 54 žlutých + 10 modrých
krystalů, 12 žetonů, 200 oboustranných
obrázkových karet, 2 kostky, 1 fugrku, 1
počítadlo kol, makroskop, pravidla
Abstraktní strategická hra, lze kombinovat
s hrou Jurská sváča.

7+
Počet hráčů: 2

Cena 536,-Kč

7+
Počet hráčů: 2
Cena 536,- Kč

ÚNIKOVKA
DINOSAUŘI
ABSENČNĚ

Inovativní rodinná hra prověří vaši
schopnost zpozorovat celek v detailech.
Postupným odkrýváním obrázku, uloženém
v makroskopu, jej uhádněte dříve, než
ostatní hráči.

Obsahuje: 4 desky pastvin, 10 figurek
topsíků (modré+oranžové), 1 figurka
velociraptora, 28 žetonů trávy, pravidla
Abstraktní strategická hra, lze kombinovat
s hrou Jurská véča.

Obsahuje: 4 desky pastvin, 10 figurek
brontíků (modré+žluté), 2 figurky
tyranosaurů, 28 žetonů trávy, pravidla
Dokážete uniknout dinosaurům?
Máte 45 minut na vyřešení záhad!

7 - 12
Počet hráčů: 2 - 5
Cena 359,- Kč

Obsahuje: 40 herních karet, herní plán,
pravidla hry, zvukový soubor ke stažení

