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Vrťte se žížaly! (LER5552) 649,- Kčod 3 let

Pojďme si užít zábavu s těmito vrtícími se žížalami! Děti budou při 
chytání žížal a jejich vytahování z útulné zahrady pomocí trojitých 
kleští procvičovat jemnou motoriku.
Dlouhé i krátké žížaly v několika barvách prinášejí spousty hraní: 
roztřiďte je podle barvy do odpovídajících ohrádek, zahrajte si hry,  
u nichž využijete matematiku, logické myšlení a další!
Během hry a při provádění různých činností pokládejte doplňující 
otázky, a tak budujte uvažování na vyšší úrovni a podporujte rozvoj 
vyjadřovacích schopností.

Kleštičky (LER2964) 350,- Kčod 4 let

Zeleninová farma (LER5553) 769,- Kčod 4 let

6 kusů trojitých kleští, které po-
silují svaly rukou a rozvíjí úchop 
tužky pro přípravu do školy. Vy-
tvořeno s drážkami pro umístění 
prstů, aby uchopení bylo poho-
dlné.

Procvičujte rané matematické dovednosti s úrodou čerstvé zeleniny!
Poutavě vytvořená, realisticky vypadající farma láká k hodinám hraní. Košíky povzbudí děti ke třídění, počí-
tání, určování barev, podporují jemnou motoriku a mnohem více!
Během hry a při provádění níže uvedených činností pokládejte dětem doplňující otázky. Pozvednete tak uva-
žování na vyšší úroveň a podporujte rozvoj vyjadřovacích schopností: „Jak to víš? Jak si k tomu došel/došla? 
Jak jsi to zjistil/zjistila?“ Děti na sobě pracují a zažijí zábavu při učení!

OBSAH:
- 5 košíčků
- 25 kusů zeleniny (5 druhů v 5 barvách)
- 10 oboustranných karet (2 sady s čísly 1-5, zadní 
strany obsahují barvy nebo obrysy zeleniny)
- 5 držáků na karty
- pěnovou hrací desku

OBSAH SADY:
- 20 pružných žížal ve 4 barvách a 2 délkách (cca 
6,5 a 9 cm)
- 20 karet: 10 s čísly 1-10, 8 pro logické uvažování 
a 2 s obrysy krátké a dlouhé žížaly
- 4 ohrádky pro třídění
- 1 dětská pinzeta - trojité kleště
- 1 losovací kolečko s ručičkou
- 1 pěnová podložka se 4 hnědými upevňovacími 
sponkami
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MAXI PEXESO

(AKR20405)

399,- Kčod 3 let
Krásně zpracované pexeso z kvalitního kartonu na 9x9 
cm velkých kartách. V každém pexesu je 34 karet s té-
matickými fotografiemi.

Vynálezy
Vesmír

Rovnost v profesi

Obyvatelé světa

(AKR20407)

(AKR20403)

(AKR20406)

Památná místa světa (AKR20404)

Kde je co v domě? 536,- Kčod 3 let

Hry, díky kterým se děti naučí, co se kde v domě odehrává, nebo kde žijí zví-
řata. Obsah:
1 Maxi kostka (3,5 x 3,5 cm)
5 karet s místnostmi (prostředím) (strana 7,5 cm)
30 karet s činnostmi (zvířaty) (7,5 x 7,5 cm)

(AKR20564)

Kde žijí zvířata? 536,- Kčod 3 let(AKR20562)
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Jako novinky pro letošní rok jsme zařadili i tyto edukační hry od německé firmy HABA a francouz-
ské firmy JANOD. Hry jsou vyrobeny z kvalitního lisovaného kartonu v kombinaci s dřevěnými díly. 
Vybrali jsme položky, které rozvíjí jemnou motoriku, vnímání barev, logické myšlení, postřeh a další 
vlastnosti. Některé hry jsou i pro děti od 2 let a mají velké díly.  

Vyrobeno z kvalitního kartonu a dřeva. Rychlá hle-
dací hra pro 2 - 6 hráčů. Hra podporuje: rychlou 
reakci a detailní prohlížení.
Obsah balení: 1 ponožková příšera, 48 ponožek 
(24 párů), 13 kolíčků na prádlo, herní pokyny v  
českém jazyce.

Šťastné ponožky
445,- Kčod 4 let

(HAB4465)

Ve čtyřech hrách se děti seznámí s počítáním od 1 do 10 
a první aritmetikou pomocí počítadla a kostky se symboly 
nebo čísly.
Obsah balení: 1 počítadlo Moudrý medvěd, 1 ukazatel čí-
sel, 1 ukazatel rukou, 1 ukazatel teček, 40 karet, pokyny 
ke hře v českém jazyce.

Moudrý medvídek
567,- Kčod 4 let

(HAB4547)

Zábavná hra pro nejmenší děti. Hra je velmi pěkně zpra-
cována. Pravidla jsou přizpůsobena malým dětem a 
dřevěný herní materiál je vhodný pro malé dětské ruce. 
Počet hráčů je 2 až 4 a doba jedné hry je cca 10 minut. 
Úkolem hráčů je posbírat ovoce ze stromů předtím, než 
dojde havran na konec cesty. Hra podporuje rozvoj jemné 
motoriky a spolupráce.

Ovocný sad
598,- Kčod 2 let

(HAB3177)

Hráči musí najít odpovídající části a odvést je na staveni-
ště pomocí sklápěčky. Postupně vznikají základy, stěny, 
střecha a zahrada. Zábavná hra pro nejmenší děti. Hra je 
velmi pěkně zpracována s krásnými ilustracemi. Pravidla 
i herní materiál jsou přizpůsobeny malým dětem. Počet 
hráčů je 2 až 4, doba jedné hry je cca 10 minut.

Na stavbě
498,- Kčod 2 let

(HAB305211)
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Stavba věže z kartonových podložek a dřevěných akrobatů. Kostky určí tři barvy, na 
které se postaví akrobati. Na ně se pak postaví další podložka a staví se další patro. 
Ten, kdo shodí věž, prohrává. Hra rozvíjí zručnost, jemnou motoriku, strategické myš-
lení, soustředěnost a vytváří zábavnou atmosféru.
Obsahuje: 20 kartonových podložek (10,5 x 10,5 cm), 57 dřevěných žetonů a 3 kostky.

Akrobati 699,- Kčod 5 let(JAN2757)

Hra obsahuje 6 oboustranných totemových vzorů a 52 
kostek z masivního dřeva. Tato vzdělávací hračka je ide-
ální na stimulaci pozorovacích schopností a rozvíjení 
jeho dovedností. Karty se vzory se umístí na dřevěnou 
základnu a podle nich se skládá totem. 
Kostky se dají použít i samostatně.
Hračka má certifikát FSC (ekologická těžba).

Indiánský totem
674,- Kčod 3 let

(JAN5331)

Dřevěná magnetická hračka Učím se barvy s magnetka-
mi a tabulkou na kreslení křídami.
Dřevěná magnetická skládačka a vkládačka. Děti dopl-
ňují obrázky barevnými magnetickými kolečky. Tabulka 
na kreslení křídou je vynikajícím pomocníkem na probu-
zení dětské kreativity a fantazie.
Balení obsahuje 10 oboustranných karet, 42 magnetic-
kých čipů a křídy.

Učím se barvy
799,- Kčod 3 let

(JAN5321)

N
O

VI
N

K
Y



šikovné hračky

Kreativní hračky a didaktické pomůcky
pro mateřské školy a družiny základních škol

www.obchodumotyla.cz, e-mail: roman.hampejs@post.cz, tel.: 605 361 966

VZ
D

ĚL
Á

VA
C

Í H
RY

 A
 H

R
A

Č
K

Y

Tuto hru vymyslel tým profesionálních logopedek. Obratnost mluvidel je 
důležitým předpokladem pro správnou artikulaci hlásek. Hra Grimassi-
mix trénuje hravou formou použití mimických svalů a jazyka: jejich pří-
pravu, následně pak správné pochopení, provedení, cítění a rozeznání 
jednotlivých pohybů. 
Děti se střídají v roli učitele. Ten předvede jednu z grimas a jeho žáci 
musí co nejrychleji najít stejnou grimasu na hrací desce.

Grimassimix 395,- Kčod 4 let(PIA7830)

Stavebnice od Albi s dílky neobyvklých tvarů rozvíjí motoriku, pro-
storovou představivost, trpělivost i soustředění. Každá délka dílu je 
jinak barevná a proto se snadno rozlišují.
Vozidla mají 146 dílků, Domečky 150 dílků. 

Kvído - Playstix - domečky

499,- Kčod 5 let

(ALB35373)

Dřevěná interaktivní hra, kde si děti sestaví kuličkovou drá-
hu z 28 nápaditých prvků a kuličkou projíždí dráhu. Hra je 
obohacena o 30 kartiček s interaktivními úkoly a za správně 
zodpovězenou otázku si dítě může kuličkou projet dráhu a 
shodit 3 dílky s obrázky Kvída. Kartičky jsou s pohybovými, 
vědomostními i záludnými úlohami s výzvami.

Kvído - Kuličková jízda
499,- Kčod 3 let

(ALB70663)

Kvído - Playstix - vozidla (ALB35372)

N
O

VI
N

K
Y



šikovné hračky

Kreativní hračky a didaktické pomůcky
pro mateřské školy a družiny základních škol

www.obchodumotyla.cz, e-mail: roman.hampejs@post.cz, tel.: 605 361 966

N
O

VI
N

K
Y

VZ
D

ĚL
Á

VA
C

Í H
RY

 A
 H

R
A

Č
K

Y

Kooperativní hra umožňuje tři různě obtížné herní varianty a 
pomáhá procvičovat paměť, poznávací schopnosti i prosto-
rovou orientaci. Děti pomáhají Popelce sehnat věci, aby se 
mohla dostat na bál.
Obsah balení:
hrací plocha s hodinami
12 základních kartiček (6 dvojic: 2 myšky, 2 koně, 2 střevíč-
ky, šaty a rukavice, potkan a kočí, dýně a kočár)
12 speciálních kartiček (3 zrcátka, 3 kotlíky, 3 přesýpací ho-
diny, 3 hůlky)
kouzelná kostka, figurka Popelky, návod

Popelka 297,- Kčod 4 let(GR02330)

Na stole leží čtverec tvořený devíti startovními kartami s ob-
rázky příšerek. Hráči na ně pokládají karty s odpovídajícími 
příšerkami a podobně jako v piškvorkách se snaží tvořit ví-
tězné řady; řídí se přitom barvou nebo vzorem pozadí. Hra 
obsahuje dvě varianty s různou obtížností a přináší nejen 
dobrou zábavu, ale pomáhá také cvičit postřeh, rychlé reak-
ce a schopnost soustředění.
Obsah balení:
81 karet příšerek, 9 startovních karet, 18 bodovacích žeto-
nů, návod, pexeso jako dárek

Tři na tři 269,- Kčod 3 let(GR02379)

S použitím podložek a předloh můžou děti skládat mozaiky.
a ze samotných kolíčků lze stavět vysoké věže či jiné kon-
strukce dle vlastní fantazie. Souprava tak vlastně v jednom 
balení přináší dvě hry, které u dětí od 2 do 5 let procvičují 
a rozvíjí jemnou motoriku i koordinaci ruky a oka a zároveň 
podporují jejich kognitivní i jazykový vývoj.
Obsah: 
9 vzájemně propojitelných perforovaných podložek 
36 velkých kolíčků (průměr 33 mm) v 6 barvách
4 oboustranné karty s předlohami

Jumbo Peggy medium
349,- Kčod 2 let

(Q2271)

Jumbo Peggy vehicles (Q2290)
699,- Kč

Inovativní stavebnice obsahuje vzájemně propojitelné ploché 
3D dílky a velké kolíčky různých barev, díky nimž mohou i malé 
děti skládat různá autíčka, domy, věže, stromy a spoustu dalších 
věcí.
Kromě různých autíček umožňuje stavebnice vytvářet také roz-
ličné plošné i trojrozměrné struktury, čímž u dětí od 2 do 6 let 
procvičuje a rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka i pro-
storovou orientaci a zároveň podporuje jejich kognitivní vývoj.
Obsah: 
20 vzájemně propojitelných plochých 3D dílků 
16 vzájemně propojitelných kolíčků 
8 koleček
3 šňůrky k tahání autíček

od 2 let
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Stavebnice SMARTMAX

SmartMax Start (SMX309)
899,- Kčod 1 roku

Belgická magnetická stavebnice SmartMax představuje ideální hračku pro malé děti od 1 roku. Přitahování a odpuzová-
ní magnetů ohromí děti na jejich cestě za poznáním. Malé děti vytvoří jednoduché 2D tvary. Starší děti mohou budovat 
věže, mosty a další super velké stavby. Jednotlivé magnetické díly se jednoduše spojují jedním kliknutím. Všechny díly 
lze kombinovat se všemi stavebnicemi SmartMax. 

SmartMax Mega Set (SMX600)
2699,- Kčod 2 let

SmartMax Start Plus (SMX310)
1099,- Kčod 1 roku

SmartMax dráha pro kuličku (SMX404)
989,- Kčod 2 let

Balení Start obsahuje 3 velké tyčky (dlouhé 12cm), 12 středních 
tyček a 8 spojovacích koulí.

Velká magnetická kuličková dráha SmartMax. S touto 
sadou si děti postaví opravdu velké a propletené potrubí, 
do kterého spustí kuličku. To je pro děti velká zábava. 
Sada obsahuje 71 dílků.

Balení Start obsahuje 6 velkých tyček (dlouhé 12cm), 
12 středních tyček, 4 zatáčky a 8 spojovacích koulí.

Tato sada obsahuje 2 dlouhé tyče, 8 středně dlou-
hých tyček, 3 zakřivené trubky, 2 rovné trubky, 2 
trychtýře, 9 kovových kuliček a 4 panely s otvory.
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Play Habitat (Q0621)
319,- Kčod 3 let

Zasouvací skládačka z nové řady Play Montessori pomáhá dě-
tem formou hry rozvíjet jejich poznávací schopnosti, smyslové 
vnímání i chápání souvislostí a vztahů. Při sestavování jednot-
livých scenérií si děti zároveň procvičují a zdokonalují jemnou 
motoriku a prostorovou představivost.
Obsah:
2 obrázky pozadí: statek a les
6 domácích zvířátek
6 lesních zvířátek
5 prvků z prostředí statku a lesa
6 ploch základny, 126 kolíčků
1 příručka Play Montessori

Lacing Game (Q0612)
219,- Kčod 3 let

Šněrovací zvířátka pomáhají dětem unikátním způsobem 
rozvíjet jejich poznávací schopnosti a vizuomotorickou ko-
ordinaci. Při protahování šňůrky otvory v kartonu a upevňo-
vání koleček děti zároveň procvičují a zdokonalují jemnou 
motoriku i schopnost řešení problémů. 
Obsah:
4 zvířátka z odolného masivního kartonu
4 různobarevné šňůrky
2 šroubky, 4 kolečka, 4 průchodky a 2 matice
1 příručka Play Montessori

Puppets (Q0614)
219,- Kčod 4 let

Pohyblivé postavičky pomáhají dětem zábavným způ-
sobem rozvíjet jejich poznávací schopnosti a vizuo-
motorickou koordinaci. Při jejich sestavování pomocí 
šroubků, podložek a matiček z trvanlivého plastu si 
děti zároveň procvičují a zdokonalují jemnou motoriku 
i manuální zručnost.
Obsah: 
2 postavičky z odolného masivního kartonu
10 šroubků, 10 matic a 6 distančních podložek
3 podstavné plochy a 56 kolíčků 
1 příručka Play Montessori

Giro Puzzle (Q0611)
219,- Kčod 3 let

Otáčivá skládačka z nové řady Play Montessori pomáhá dě-
tem hravým způsobem rozvíjet jejich poznávací schopnosti 
a vizuomotorickou koordinaci. Díky své unikátní konstrukci 
zároveň přispívá k rozvoji jemné motoriky a manuální zruč-
nosti.
Obsah: 
4 skládačky zvířátek
16 různě velkých kruhů
8 šroubků, 8 podložek a 8 matic
1 příručka Play Montessori

Play Lab (Q0622)
319,- Kčod 3 let

Hra pomáhá dětem zábavným způsobem rozvíjet jejich po-
znávací i vyjadřovací schopnosti. Při upevňování šroubků a 
matiček do obrázků si děti zároveň procvičují a zdokonalují 
jemnou motoriku.
Obsah: 
4 kartonové tabulky s obrázky
8 šroubků a 8 matic
1 příručka Play Montessori

Hry z nové řady Play Montessori pomáhají dětem zábavným způsobem rozvíjet jejich poznávací i vyjadřovací schop-
nosti. Děti procvičují a zdokonalují jemnou motoriku, prostorovou představivost, smyslové vnímání i chápání souvislostí 
a vztahů, vizuomotorickou koordinaci, schopnost řešení problémů a rozvíjejí také svou grafomotoriku, což je soubor 
psychomotorických činností nezbytných k úspěšnému zvládnutí psaní a kreslení. 

Hry Play Montessori
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GRANNA - dětské vzdělávací společenské hry, které DÁVAJÍ DĚTEM NÁSKOK, doporučované 
logopedy a dětskými psychiatry. Toto nakladatelství nabízí hry, které s dětmi „rostou“, protože se 
dají hrát mnoha různými způsoby tak, aby byly pro danou věkovou kategorii vždy srozumitelné 
a atraktivní. Jde například o sérii her, která podporuje znalost základních smyslů, řadu Mé první 
hry určenou pro děti již od 2 let, ale také hry pro předškoláky či hry zaměřené na přirozené využití 
matematiky, jako je např. Superfarmář, podporovaný MŠMT. Hry jsou vyrobeny z kvalitního lisova-
ného kartonu se zalaminovanou grafikou.

(GR02274) 224,- Kč

Doma nacházíme úkryt před chladem i nebezpečím; čekají nás tu naši 
blízcí, kteří jsou vždy připraveni nám pomoci. Zvířata mají také své 
domovy. Obydlí si stavějí sama, nebo jim je připravuje člověk. Teď nás 
zvířátka zvou do svých domečků! 3 různé varianty hry (skládačka, hra se 
stíny, otázky a odpovědi) procvičují slovní zásobu, pozorovací schopnos-
ti, jemnou motoriku a soustředění. Malé děti si v nich rozšiřují vědomosti 
ze světa zvířat.

od 2 let
Auta (GR02206) 224,- Kčod 2 let

JÁ UŽ HRAJI! je nová série her vytvořená speciálně pro nejmenší děti. 
Umožňuje jim, aby si hrály samy nebo společně s dospělými. Seznamují 
například se sanitkami, policejními či hasičskými auty nebo popelářskými 
vozy, a díky zvířátkům-řidičům objevují povolání, která se s nimi pojí. Ve 
čtyřech herních variantách kombinujících principy skládačky a lota si děti 
procvičují své schopnosti a zároveň získávají znalosti o okolním světě.

Malý méďa (GR02232) 224,- Kčod 2 let

S Malým méďou si děti rozšiřují své vědomosti a učí se uspořádat 
obrázky tak, aby vytvořily souvislý příběh. Čtyři různé hry jim pomáhají 
zdokonalovat jemnou motoriku a zároveň rozvíjejí jejich pozorovací 
schopnosti a rozšiřují slovní zásobu.

Sombrero, nebo buřinka?
(GR02226) 224,- Kčod 4 let

Ze 64 karet této oblíbené hry pro 1 až 4 hráče od 4 do 10 let lze 
poskládat obrázky 16 dětí z celého světa v jejich typických úborech. 
Děti při skládání postaviček rozvíjejí schopnost soustředění a zapojují 
vlastní fantazii. Hravou formou se přitom dovídají, jak žijí jejich vrstev-
níci v jiných koutech světa. Pravidla nabízejí 4 herní varianty. Oceněno 
titulem „Správná hračka“. 
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Domečky

Hledej, hledej (GR02303) 269,- Kčod 5 let

Dráček Fráček nakreslil spoustu hezkých obrázků a rozmístil je na 55 
kartách. Pro vás si připravil různé hádanky. Podívejte se na obrázky 
na kartách. Zapojte svou fantazii a odpovězte dráčkovi na jednu ze tří 
otázek, kterou ti určí hrací plocha s ukazatelem: Co je největší? Co je 
nejmenší? Co se do sestavy nehodí? Hra má dvě úrovně obtížnosti: pro 
mladší a pro starší hráče. Hádej, hadači! (GR02255) 179,- Kč

od 4 let

Pletená či látková každému vždy sluší. Když si ji dáš na hlavu, zahře-
je ti uši. Co to může být? Už vím!
Na 45 kartičkách jsou pro děti připraveny veršované hádanky s obráz-
kovým řešením. Hráč, který odpověděl správně, si může zakrýt jednu 
dírku na své hrací ploše ve tvaru kousku sýra. Hra rozšiřuje slovní 
zásobu, procvičuje soustředění a učí trpělivosti – hádanky je totiž 
třeba vyslechnout až do konce.
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269,- Kčod 4 let

Vzdělávací hra pro 1 až 6 dětí od  obsahuje 135 kartiček s veršovaný-
mi hádankami na jedné a tajenkou v podobě obrázku na druhé straně. 
Ve školkách krom hry určitě uvítáte především nápaditou zásobu 
hádanek, které nemusíte hledat po knížkách. 

Nové hádanky Dráčka Fráčka
(GR02180) 269,- Kčod 4 let

Pokračování úspěšné hry. Dospělá osoba nebo dítě, které umí číst, 
přečte hráči hádanku z kartičky. Pokud na ni hráč odpoví správně, 
vezme si ze stolu jeden dílek skládačky. Neuhodne-li, nedostane nic. 
Řídící hráč pak přečte správnou odpověď a pokračuje další hráč. 
Vyhrává ten, kdo jako první složí svou skládačku s obrázkem dráčka 
Fráčka. Další zásoba neopakujících se 90 hádanek.

Zajíc v pytli (GR02181) 269,- Kčod 3 let

Neobvyklá hra rozvíjí představivost, slovní zásobu a schopnost roze-
znávat věci hmatem – děti totiž při hře vytahují z pytlíku různé tvary 
(27 obrázků), snaží se je hmatem rozpoznat, a pak správně pojmeno-
vat; v případě úspěchu pak ještě vyhledají obdobný obrázek na hrací 
ploše (9 pevných oboustranných karet), aby na něj mohly umístit 
svou figurku. Hra umožňuje až tři herní varianty a je určena pro 1 až 6 
hráčů. Oceněno odborníky jako „Správná hračka“.

Můj první kvíz (GR02219)

269,- Kč

od 4 let

Díky unikátnímu pojetí 90 hracích karet mohou děti řešit úkoly a ověřo-
vat si správnost odpovědí, aniž by musely umět číst. Náměty otázek se 
týkají každodenního života, odpovědi jsou zpracovány formou obrázků. 
Hráč odpovídá tak, že vsune prstík do otvoru pod příslušným obrázkem, 
a pak kartu otočí. Má-li kolem prstíku modrý kroužek, znamená to, že 
jeho odpověď byla správná a může si kartu položit před sebe. Hra, jež 
se vyznačuje již tradičně vysokou úrovní výtvarného zpracování, rozvíjí 
slovní zásobu, cvičí pozorovací schopnosti i paměť a podporuje samo-
statné myšlení.

Duha (GR02006) 224,- Kčod 3 let

Zajímavá hra s duhovou hrací plochou a kolečky s 36 nafocenými ob-
rázky v barvách duhy věnována barvám a zraku. Učí malé děti poznávat 
barvy a pojmenovávat věci či zvířátka. Starší děti si v této hře při hledání 
„poslušných“ a „neposlušných“ koleček procvičují soustředění a paměť. 
Návod nabízí tři různé herní varianty. Oceněno titulem „Správná hračka“.

Loto Dům (GR02069) 199,- Kčod 2 let
Hra ze série MÉ PRVNÍ HRY. Dvě varianty her zábavnou formou procvi-
čují pozorovací schopnosti, logické myšlení a jemnou motoriku, učí děti 
poznávat barvy a věci kolem sebe a rozšiřují tak jejich slovní zásobu. 
Obsah balení:
4 velké obrázky s tématy kuchyně, koupelny, dětského pokojíčku a 
obývacího pokoje
24 malých obrázků podle jednotlivých témat
český a slovenský návod
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Rodinky (GR02150) 224,- Kčod 5 let

Každé zvířátko má mámu a tátu. Zpočátku je mláďátkem, pak roste, 
mění se a samo se stává mámou nebo tátou… Díky této jedinečné hře 
se děti seznámí z 48 kartiček s postupným vývojem osmi druhů volně 
žijících živočichů z naší přírody. Součástí hry je i zoologický komentář 
s barevnými ilustracemi a velký obrázek ukazující všechna popisovaná 
zvířata v jejich přirozeném prostředí. Mladším dětem doporučujeme 
skládačku, starším je určena zajímavá, dynamická hra na paměť. 

Příšerky ze skříně (GR02177) 297,- Kč
od 3 let

Večer vypadá svět úplně jinak. Na zdech se objevují tajemné stíny, 
pod postelí číhají strašidla a příšerky… Nemůžete usnout? Bojíte se 
příšerek? Začněte hrát a zažeňte je zpět do jejich skříně! Hra vhodná 
před spaním! Vyzkoušejte si, jak dobrou máte paměť! Zvolte si vari-
antu hry. Máte raději spolupráci, nebo soupeření? Příšerky ze skříně 
jsou kooperativní hra. To znamená, že hráči namísto toho, aby spolu 
soupeřili, musí spojit své síly, aby dokázali příšerky porazit. Hra je ur-
čena pro 1 až 6 hráčů od 3 do 8 let a získala nominaci na HRU ROKU 
2014 v kategorii dětských her. Pravidla nabízejí tři herní varianty. 

Tvarohrátky (GR02355) 269,- Kčod 6 let
Jeden z hráčů vytáhne ze speciální krabičky kartu s obrázkem. Na 
obrázcích jsou postavy, zvířata, stavby a další věci. Všechny obrázky se 
skládají ze základních geometrických tvarů různé velikosti a barev. Hra 
obsahuje tři různé varianty odstupňované podle věku a pomůže zlepšit 
soustředění i rychlost reakcí. 
Obsah balení: 54 karet s obrázky, 15 karet volby, speciální krabička na 
karty a návod.

Domino - barvy (GR02068) 199,- Kčod 2 let
Jako celá série MÉ PRVNÍ HRY je i toto domino určené pro 1 až 4 hráče 
od 2 do 4 let vyrobeno z pevného kartonu zaručujícího dlouhou trvanlivost. 
Díky tradičně vysoké úrovni výtvarného zpracování si s ním děti rády 
hrají, a učí se tak poznávat barvy i svět okolo sebe. Zároveň si procvičují 
jemnou motoriku, rozvíjejí pozorovací a kombinační schopnosti a učí se 
logicky uvažovat. V návodu najdete hru pro jednoho i více hráčů.
Obsah: 27 kartiček obrázkového domina, český a slovenský návod

Memino (GR02139) 199,- Kčod 2 let
Jedinečná hra ze série MÉ PRVNÍ HRY je založena na principu pexesa, 
na obrázcích vyrobených z odolného pevného kartonu jsou však vždy 
dvojice protikladů. Pravidla nabízejí variantu pro jedno i více dětí, které 
si při hře nejen rozvíjejí své logické myšlení a pozorovací schopnosti, ale 
procvičí si i postřeh a rychlé rozhodování. Pravidla totiž lze upravit např. 
tak, že nejmenší děti nebo začátečníci mají všechny kartičky otočené 
obrázkem k sobě a pouze je párují; starší či pokročilejší hráči už mají polo-
vinu karet otočenou obrázkem dolů a začínají trénovat i paměť. Hra tak s 
dětmi „roste“ a přizpůsobuje se rozvoji jejich schopností.
Obsah balení: 24 čtvercových kartiček s obrázky protikladů, český a 
slovenský návod

Šňůrky a dírky (GR02252) 179,- Kčod 4 let

Probouzí estetické cítění a cit pro barvy i jejich správnou kombinaci. 
Zároveň zdokonaluje a procvičuje jemnou motoriku a schopnost soustře-
dění. Děti provlékají otvory v kartičkách různobarevné šňůrky a vytvářejí 
tak obrázky, které mohou vypadat pokaždé trochu jinak. Vše závisí na 
fantazii dítěte. 
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Superfarmář (GR02017) 259,- Kčod 7 let

Superfarmář je desková hra pro 2 až 6 hráčů již od 7 let. Hráči za 
pomoci dvanáctistěnných kostek a směny získávají do svého stáda 
domácí zvířata – králíky, ovce, prasata, krávy a koně. Superfarmá-
řem se stává ten, kdo jako první shromáždí stádo domácích zvířat, 
v němž bude alespoň jedno zvíře z každého druhu. Všechny hráčovy 
plány však mohou být zmařeny, nebude-li dost ostražitý! Kolem stáda 
se totiž potulují liška a vlk, a hráčova zvířata se mohou stát jejich 
snadnou kořistí. Pravidla hry, která se opírají o zásady matematiky 
a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky. 
Tato jedinečná hra tak učí děti i rodiče strategickému myšlení. Tato 
deskovka je velmi vhodná a oblíbená pro pořádaní herních turnajů 
například i mezi školami!

DOPORUČUJEME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM!

Superfarmář & jezevec (GR02278)
539,- Kčod 7 let

Limitovaná edice pro 4 hráče přináší nejen nové zvířátko - figurku 
jezevce - s jedinečnou schopností (ve hře funguje jako žolík), ale je 
rovněž poctou legendárnímu tvůrci této hry profesoru Karolu Borsukovi 
(borsuk je polsky jezevec). Balení je obohacené o herní plán pro srov-
nání stáda každého hráče a krásné figurky psů foukaných z plastu.

Ranč (GR02141) 494,- Kčod 7 let

Hra Ranč vznikla také k uctění památky profesora Karola Borsuka, au-
tora původní hry Superfarmář, která si získala tisíce příznivců po celém 
světě. Ranč poskytuje rozšířené rozhodovací možnosti, je proto strate-
gicky náročnější. Cílem hry pro 2 až 6 hráčů od 7 let zůstává i nadále 
shromáždění všech druhů domácích zvířat, hráč však musí své stádo 
někde pást, a proto je nutné výměnou za odchovaná zvířata získávat 
i pastviny. Vlk a liška se ovšem pohybují v blízkém lese a mohou kdykoli 
zaútočit na všechny hráče! 

Špagety (GR02281) 399,- Kčod 6 let

Nová, originální, zručnostní party hra navozující atmosféru úžasné 
italské hostiny je určena pro 2 až 4 hráče od 6 let. Hráči se snaží 
získat co nejvíce těch nejcennějších špaget. Musí při tom prokázat 
dobrý postřeh i velkou přesnost, protože zrádné knedlíčky, jež špage-
ty zdobí, se mohou kdykoli vykutálet z talíře a ušpinit stůl. Dynamický 
průběh, jednoduchá pravidla a tři varianty hry zaručují spokojenost 
všem, kdo neustále lační po nových zážitcích.

Tempo! Junior (GR02302) 359,- Kčod 5 let

Vymýšlejte slova a spěchejte do cíle za vítězstvím! Témata určují kou-
zelné ilustrace na 60 kartičkách, čas odměřují skryté přesýpací hodiny. 
Díky čtyřem možným variantám, včetně jedné týmové, je hra pokaždé 
jiná, vždy však dětem pomáhá rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet kreativ-
ní myšlení a procvičovat časovou i prostorovou orientaci.

DOPORUČUJEME I ŠKOLNÍM DRUŽINÁM!
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Tyto hry s metodickým materiálem vznikaly několik let, během nichž se paní učitelka Ivana Obermajerová snažila najít 
metodu, jak vzdělávat jedno či větší počet dětí tak, aby každé z nich mělo svůj úkol a ona mohla zjistit, zda ho všech-
ny zvládly.
Zjistila, že metoda výuky pomocí kartiček děti velice baví, považují ji za hru a jsou díky ní schopny naučit se snadno 
nové věci. Kartičky postupně upravovala, vyřazovala a vymýšlela systém, jak je rychle roztřídit.
V této metodě jde o efektivní a zábavné učení, při němž děti získají potřebné dovednosti, nezbytné k dalšímu vzdě-
lávání. Každý díl souboru obsahuje čtyři vzdělávací hry s návodem a možnostmi jejich uplatnění. Hry jsou určeny pro 
čtyř až osmileté děti, tedy předškolního a mladšího školního věku. Postupně bude vydáno všech 24 her.
Autorkou je zkušená učitelka MŠ s dlouholetou praxí.

Do českého jazyka překládá vzdělávací společenské hry Granna nakladatelství PYGMALINO 
a právě to se rozhodlo vydat tuto velice didakticky promyšlenou sérii her.

Vzdělávací kartičkové hry

Vzdělávací kartičkové hry 1 (PYG62004) 899,- Kč

Vzdělávací kartičkové hry 2 (PYG62094) 899,- Kč

Vzdělávací kartičkové hry 3 (PYG62098) 899,- Kč

1. HRA - Najdi kartičku se stejnou počáteční hláskou
Hra na rozvíjení sluchového vnímání

2. HRA - Přiřaď kartu se stejným počtem geometric-
kých tvarů
Hra na rozvíjení myšlení a paměti

3. HRA - Najdi stejnou kartičku
Hra na rozvíjení zrakového vnímání

4. HRA - Co k sobě patří?
Hra na rozvoj logického myšlení

5. HRA - Přiřazování zvířátka k místu, kde žije
Hra zaměřená na rozvoj poznání

6. HRA - Najdi stín
Hra na rozvoj zrakového rozlišování a fantazie

7. HRA - Najdi kartičku se stejným počtem
Hra zaměřená na rozvíjení matematických představ

8. HRA - Urči počet slabik
Hra zaměřená na rozvoj sluchového vnímání
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9. HRA - Najdi ovoce a zeleninu
Hra zaměřená na rozvoj poznání

11. HRA - Najdi druhou polovinu obrázku
Hra zaměřená na rozvoj zrakového rozlišování

10. HRA - Doplň číselnou řadu
Hra rozvíjející matematické představy

12. HRA - Najdi protiklad
Hra na rozvoj řeči a logického uvažování

SKVĚLÁ AKCE - Ke 2. a 3. dílu VKH si můžete u nás do 30. 9. 2021 do-
koupit povedenou hru TEMPO! JUNIOR za pouhou 1 Kč!+
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Celosvětově známá a uznávaná italská značka, která na evropském trhu působí již přes 60 let. 
Protože jsou v České republice stále více žádány hračky špičkové kvality a designu, získala si bě-
hem posledních let své věrné zákazníky i u nás. V její nabídce nalezneme stavebnice pro děti od 
jednoho roku, unikátní mozaiky pro děti už od dvou let, pohybové stavebnice Georella, kuličkové 
dráhy a další. Pro  své edukativní vlastnosti a kvalitu je velmi oblíbenou značkou i v mateřských 
školách. 

Laby (Q6500) 449,- Kčod 1,5 roku
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Umístěte 16 různě vytvarovaných kostiček do rámu, a pak voďte 
kuličky po nově vytvořené dráze. Trať může být nastavena různý-
mi způsoby, které jsou zárukou nekončící zábavy. Povrch tratě je 
navržen tak, aby vytvářel zábavný zvuk, který se mění podle rychlosti 
kutálejícího se míčku. Hra zdokonaluje jemnou motoriku a koordinaci 
pohybů. 

Migoga Junior Intermediate (Q6506)
799,- Kčod 1,5 roku

Díky této stavebnici si i menší děti mohou hrát s kuličkovou dráhou, 
která byla vytvořena speciálně pro ně. Všechny díly stavebnice jsou 
veliké a mají různé barvy, aby se daly od sebe snadno rozeznat. Kulič-
ky mají průměr 4,5 cm a některé při pohybu chrastí. Jsou navrženy tak, 
aby se kutálely pomalu a prodlužovaly tak dětem chvíle jejich okouzlení 
a překvapení. Jak to u stavebnic bývá, tato větší 31 dílková varianta je 
pro děti určitě atraktivnější než ta Basic.
Migoga Junior Basic (22 dílů)  Q6502    599,-

Pixel Junior (Q4210) 599,- Kčod 2 let

Mozaika pro mladší děti. Obsahuje 48 knoflíků Ø 3 cm v celkem 
6 barvách, 8 vzorových oboustranných karet a transparentní desku 
s otvory v inovovaném designu s rukojetí pro snadné přenášení. 
Doporučený věk 2-5 let. Součástí hry je rovněž praktický kufřík.Nová 
varianta s bílými a černými dílky může být atraktivnější než původní 
Fantacolor.

Cuboga Premium (Q6505) 769,- Kčod 3 let

S pomocí stavebních bloků si můžete postavit úžasné kuličkové 
dráhy. U stavebnice Cuboga se kuličky kutálí rovně po dráze nebo 
dokonce i vyskočí nahoru, a to díky speciálnímu vnitřnímu provedení 
kostek, které tlačí kuličku dopředu a magicky tak zvyšují jejich rych-
lost. Spoustu zábavy a kreativity dítě vynaloží tím, že spojuje kostky 
do mnoha různých kombinací, dokud nenajde tu správnou, která 
způsobí, že se kulička kutálí po trati bez zastavení. Velmi pečlivě 
koncipovaný design a vysoká kvalita materiálů jsou zárukou mnoha 
hodin bezpečné hry, která u dítěte rozvíjí koordinaci rukou a očí, 
jemné motorické dovednosti, kreativitu a plánování. Jak to u stavebnic 
bývá, tato větší 50 dílková varianta je pro děti určitě atraktivnější než 
ta Basic.
Cuboga Basic (28 dílů) Q6504    469,-
Big cars 3 (Q6308) 629,- Kčod 3 let

Děti si mohou postavit fantastickou dráhu o délce až 2,7 m a pořádat 
vzrušující závody.
Kuličky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu v Itálii a dotváří úžasnou 
atmosféru celé kuličkové dráhy. Také jsou veliké, aby byly bezpečné a do-
hledatelné. Pouze jedno cvrnknutí stačí k rozkutálení kuličky a zábava 
může začít. Dětí mohou při závodech posouvat kuličku foukáním, což je 
využitelné pro dechová cvičení.

Tubation Wheels (Q4185) 699,- Kčod 3 let

Pouze 4 typy trubek, kola a trocha představivosti a kreativity stačí dítěti 
k tomu, aby si postavilo nový svět plný různých vozidel, konstrukcí, 
robotů a vesmírných stanic. Vyzkoušet nové a neomezené kombinace 
a úpravy je snadné a intuitivní. Vysoce kvalitní materiály a pečlivý design 
tvarů a velikostí jednotlivých součástek jsou zárukou nekonečně dlouhé, 
bezpečné a zábavné hry. Hračka u dětí rozvíjí motorické dovednosti, ma-
tematické schopnosti, kreativitu a plánování. Plně kompatibilní s původní 
Tubation.
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Tubation Maze (Q4168) 549,- Kčod 4 let

Postav si z průhledných trubek cestičky, vlož dovnitř kuličky a sleduj, jak 
se potulují tvým bludištěm. Stavebnice se skládá z 36 barevných, transpa-
rentních, do sebe zapadajících dílů různých tvarů. Lze z ní vytvořit např. 
nekonečné labyrinty potrubí, prostorové tvary, lešení, budovy, zvířata, 
a dokonce i foukačku či cokoli jiného dle dětské fantazie. Tubation Maze 
u dětí stimuluje logické myšlení, kreativitu a rozvíjí jejich zručnost. Vyrobe-
no z plastů špičkové kvality.

Rami Code (Q1015)

549,- Kčod 1,5 roku

Rami slaví 35 let svých úspěchů. Tato didaktická hračka, jež se pyšní 
řadou vítězství na mezinárodních soutěžích o nejlepší vzdělávací hrač-
ku roku, zůstává díky své zábavnosti a zároveň naučnosti stále moderní 
a jedinečná. Pomocí táhel, jež je třeba ovládat se správnou vizuálně-
-motorickou koordinací, se jednotlivé dráhy uvolňují tak, aby barevné 
kuličky dorazily do příslušných cílových boxů. Hračka odráží princip, na 
němž je založen počítač. Každý cílový box odpovídá určité pozici čtyř 
táhel, a tudíž i kombinaci nul a jedniček, tedy binárních čísel. K ověření 
schopností hráče slouží clona zakrývající dráhy. Vedle rozvoje jemné 
motoriky a logického myšlení hra Rami umožňuje i napínavý souboj 
s časem, proto je do školek většinou objednávána ve větším počtu.

Smart Puzzle magnetico - Farma
(Q0230)

Oboustranné magnetické puzzle pro menší děti. Jednu stranu tabulky 
tvoří 12 zvířátek, které lze magneticky upevnit do jejich vlastních obrysů. 
Druhá strana magnetické tabulky slouží jako pozadí pro zvířata, která 
lze na ní různě umístit. Hračka rozvíjí dětskou fantazii a tvořivost.

549,- Kčod 1,5 roku
Smart Puzzle magnetico - Jungle
(Q0232)

V téhle variantě jsou obrázky s motivy zvířat z džungle a savany. Kva-
litní dílky, z bezpečné (na výšku skoro centimetrové) pěny se zalamino-
vanou omyvatelnou grafikou a magnetickou fólií, mohou děti využít i na 
magnetických tabulích, které jsou součástí jejich třídy.

Fantacolor Junior (Q4190) 599,- Kčod 2 let

Filó (Q0570) 479,- Kčod 4 let

Vyšívací souprava určená dětem od 4 let. Sada obsahuje 8 šňůrek ve čty-
řech základních barvách, 4 speciální pera určená k vyšívání, hrací desku, 
která je současně víkem kufříku, brožuru s předlohami a dalších 9 karet 
s 18 předlohami, kterými se začátečníci mohou řídit. Obrázky se tvoří 
zasouváním šňůrek pomocí speciálních per do otvorů hrací desky, která je 
po celou dobu vyšívání usazena na kufříku. Po nadzvednutí pera se otvor 
zatáhne a barevnou šňůrku pevně drží. Práce se soupravou Filò pomáhá 
dětem uvolnit zápěstí , zlepšit vizuomotorickou koordinaci, jemnou motori-
ku a rozvíjí kreativitu. Oceněno titulem „Správná hračka“.

Mozaiky, určené dětem již od 2 let, rozvíjejí vizuomotorickou koordinaci, 
jemnou motoriku a tvořivé myšlení. Balení obsahuje 48 velkých nerozbit-
ných knoflíků o průměru 32 mm, průhlednou desku s otvory, pod kterou 
lze snadno vložit jednu z 8 oboustranných karet s 16 předlohami. Velice 
oblíbená hračka.
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699,- Kčod 4 let
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Tecno Toolbox (Q6125) 799,- Kčod 5 let

Rozšířená sada oblíbené stavebnice pro malé techniky. Úhledný a praktic-
ký kufřík skrývá veškeré součástky potřebné k sestavení automobilu či 
jiného dopravního prostředku. Děti se seznamují s nářadím používaným 
jejich rodiči. Imbusový klíč, křížový klíč nebo plochý šroubovák pomohou 
kola, pneumatiky, volant a další součástky řádně upevnit. Hračka rozvíjí 
manuální zručnost, vizuomotorickou koordinaci a tvořivé myšlení. Balení 
obsahuje 128 dílků.
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Tecno basic (Q0562) 389,- Kčod 4 let

Stavební hra, která děti učí základům mechaniky a zároveň rozvíjí 
jejich koordinaci rukou a motorické dovednosti. Všechny dílky jsou 
vyrobeny z kvalitního nerozbitného plastu, lze je pomocí šroubů 
a nástrojů k sobě přimontovat, a tím vytvořit spoustu různých mode-
lů. Sada obsahuje 74 dílků a dva klíče. Je kompatibilní s Toolboxem, 
který tak můžete doplnit o další díly k zajímavější hře do prostoru.

Georello Park (Q2338) 549,- Kčod 4 let

Převodové stavebnice Georello rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost, 
fantazii a kombinační myšlení. Tato se skládá ze 126 dílů - perforo-
vaných desek, os, převodových kol, figurek domácích či divokých 
zvířátek a stromů. Pomocí kličky lze celý mechanismus uvést do po-
hybu a vše se otáčí jako na kolotoči. Každá stavebnice je kompatibilní 
s ostatními stavebnicemi řady Georello. Vyrobeno z plastů špičkové 
kvality. 

Geoville (Q4090) 479,- Kčod 3 let

Stavebnice s originálním spojovacím systémem stěn, oken, 
průchodů, plotů, stromů a postaviček, které se vejdou do drážek 
na základních dílech. Děti tak mohou vybudovat okouzlující čtvrť 
s malými domky, zelenými dvorky a ploty. Všechny komponenty se 
snadno spojí v mnoha kombinacích. Projektování a stavění domů 
pomáhá dětem rozvíjet prostorové vnímání, vjem symetrie a zvyšu-
je intuitivní uvažování o objemu. Zrcadlová stěna vytváří zábavné 
iluze s fascinujícími efekty, a také magicky násobí obrázky do pro-
storu a stimuluje vizuální vnímání. Manipulace a hra se zrcadlem 
umožňuje dětem objevovat a osvojit si více složitých vědeckých 
myšlenek. Základní perforované desky jsou kompatibilní Georello.

Tecno Jumbo (Q6155) 629,- Kčod 3 let

Tecno Jumbo Starter pack (Q6165)
449,- Kčod 3 let

Šrouby, matice, podložky, kolečka a děrované díly z bytelného plastu 
montují děti jen rukou, bez použití speciálních nástrojů. Hra je tak do-
stupná i pro malé děti ve školkách. V balíčku je vše, co potřebují k vy-
tvoření světa automobilů, vrtulníků, buldozerů, jeřábů nebo jakýchkoli 
jiných konstrukcí v jejich fantazii. Tecno Jumbo je hra, která podněcuje 
obratnost a logické a kreativní myšlení dětí a přibližuje je k základním 
principům mechaniky. Balení obsahuje 24 dvojrozměrných děrovaných 
prvků, 8 trojrozměrných, 40 velkých šroubů, matic a podložek, 4 pěno-
vá kola a album s náměty.

Toto základní balení obsahuje 18 dvojrozměrných děrovaných prvků, 4 
trojrozměrné, 28 velkých šroubů, matic a podložek, 2 pěnová kola a al-
bum s náměty. Také desku s otvory pro šrouby na vytváření obrazců 
na ploše. Průměr hlavičky šroubů je přibližně 2 cm.
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Mini Waffle 140 (M902134)
649,- Kčod 2 let Mini Waffle Konstruktér 500

(M902288) 2249,- Kčod 3 let

Mini Waffle EDU 500
(M902431) 2294,- Kčod 2 let

Mini Waffle Hasič střední sada
(M902523) 549,- Kčod 3 let

Mini Waffle Farmář velká sada
(M902561) 1299,- Kčod 3 let

Kostky Klasik 350 (M902844) 2449,- Kčod 3 let
Klasické kostky jsou novinkou firmy 
Marioinex. Jsou vyrobeny z bezpeč-
ného gumového materiálu, který je 
také použit u populární stavebnice 
Mini Waffle. Kostky jsou robustní ve 
své jednoduchosti a dovolují dětem 
stavět bezpečné a pevné stavby. Tři 
velikosti kostek dávají široké mož-
nosti ke stavbě a rozvíjí dětskou 
představivost. Jsou kompatibilní se 
stavebnicemi Mini Waffle.

Stavebnice Mini Waffle jsou inovativní, měkké, gumové kostky ve tvaru vaflí, takže se rychle stávají oblíbenými. Jejich malé rozměry vyžadují více 
pohyblivosti a kreativity. Tématické sady stavebnic Mini Waffle – hasič a farmář. Stavebnice se rychle stala populární jak mezi dětmi, tak dospělými. 
Získala také několik ocenění včetně „Hračky roku“ a první místo v soutěži „Svět přátelský k dětem“. 
Rozměr dílku stavebnice je 35x35 mm.

Tato sada obsahuje 28 výukových karet a 500 
dílků stavebnice Mini Waffle. Prvních 13 karet 
obsahuje úkoly zaměřené na napodobování, 
doplňování a pokračování v sekvencích a řa-
dách postavených z kostek. Zlepšují schopnost 
řešení problémů, stimulují levou mozkovou 
hemisféru, logické uvažování a rozvíjí analytic-
ké a vizuální schopnosti. Karty 14 – 28 rozvíjí 
prostorovou představivost a jemnou motoriku. 
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Kostky Klasik 210 (M902851) 1469,- Kčod 3 let
Kostky Klasik 115 (M902868) 799,- Kčod 3 let

Mini Waffle Konstruktér 300
(M902271) 1349,- Kčod 3 let

68 dílků 184 dílků

2699,- Kč



Plopáčci - jejich nezaměnitelný zvuk „PLOPP“.
Spousta zábavy pro malé i velké, na venek i dovnitř.
Jednoduše nabij pěnový míček, zamiř a zmáčknutím 

vystřel.
Míček letí do vzdálenosti až 6 metrů.

Výrobky splňují přísné evropské atesty.
Figurky dovážíme z Německa.

Hra s Plopáčky je plná pohybu 
a proto ji směle můžeme označit 

za rekreační sport.

www.plopper.cz
www.obchodumotyla.cz



LAMA
(PL15055)

LENOCHOD
(PL15049)

VEVERKA
(PL15027)

ŽRALOK
(PL15013)

TUČŇÁK
(PL15005)

MEDVĚD
(PL15045)

SOVA
(PL15046)

PIRÁT
(PL15007)

PES
(PL15066)

OPTO
(PL15024)

OPIČKA
(PL15025) (PL15067)

KONÍK
(PL15026)

JEDNOROŽEC
RŮŽOVÝ BÍLÝ

(PL15034B)(PL15034R)

GORILA
(PL15040)

DRAK
(PL15038)

DINOSAURUS
(PL15004)

TERČ
(PL14024) NÁHRADNÍ MÍČKY

(PL14015) (PL14016)

V sadě k vybranému Plopáčkovi (cca 15 cm vysoká figurka, podle výběru) patří vždy šest bezpečných 
měkkých pěnových kuliček (o průměru cca 3 cm).

Figurka + 6 míčků 279,- Kč 227,- Kč 159,- Kč

www.plopper.cz       www.obchodumotyla.cz
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SURIKATA
(PL15065)
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efko - Český výrobce hraček a her

Multi Trio Les (EF8801) 599,- Kčod 3 let

Nádherně ilustrovaná naučná hra, kde se hráči zábavnou formou učí poznávat lesní flóru a faunu. Soubor s 30 herními variantami obsahuje: 48 
kartiček = 16 trojic se zvířaty a 24 kartiček = 8 trojic s rostlinami, velký herní plán, plakát LESA, 12 LOTO trio karet, hrací kostku. Součástí balení je 
podrobný návod na všechny varianty, herní vzdělávací kvíz a mini encyklopedie. Do školek je hra vhodná pro možnost zapojení většího kolektivu.

Pexeso Příroda (EF54676) 120,- Kčod 2 let

Pexeso Rodina (EF54678) 120,- Kčod 2 let
Pexeso Technika (EF54677) 120,- Kčod 2 let

Obrázkové kartičky z kvalitního kartonu o velikosti 57 x 57 mm. Každá sada 
obsahuje 20 dvojic, tedy 40 kartiček. Je možné zakoupit 3 sady pexesa s různými 
tématy, všechny sady smíchat a hrát jedno velké pexeso. Vše je vyrobeno v Čes-
ké republice.

Puzzle BIG Farma (EF54614)

239,- Kč

od 2 let

Puzzle BIG ZOO (EF54615)

239,- Kč

od 2 let

Užijte si společné chvíle u skládání, vymaluj si obrázek na rubové 
straně. S těmito puzzle se určitě nebudeš nudit. Puzzle jsou odol-
né a vhodné pro malé ručičky. Rozvíjí motoriku a paměť. Rozměr 
675 x 470 mm, 24 dílků (šířka dílku cca 18 cm podle jeho tvaru).

Hra O farmě (EF54645) 299,- Kčod 3 let
Co dělá kočka Mína na farmě? Vydej se s kočičkou Mínou na obhlíd-
ku farmy a poznej její zvířecí kamarády. Dozvíš se spoustu nových 
užitečných věcí. Velké dílky puzzle jsou volně kombinovatelné. Vznikne 
nepřeberné množství příběhů. Součástí je dřevěná figurka.

Hra O ZOO (EF54646) 299,- Kčod 3 let
Sloník Toník a jeho dlouhý chobot. 
Vydej se se sloníkem Toníkem na 
cestu po ZOO. Zjistíš jaké má kama-
rády a jak se ostatním zvířátkům líbí 
jeho chobot. Velké dílky puzzle jsou 
volně kombinovatelné. Vznikne nepře-
berné množství příběhů. Součástí je 
dřevěná figurka.

Puzzle namaluj si sám (EF54646)

Cena 29,- Kč/ks.
60 a více kusů = 1 ks 25,- Kč

+ POŠTOVNÉ ZDARMA

od 3 let
Některé školky před Vánoci 
shánějí malý dárek, kterým by 
mohly udělat radost každému. 
Proto Vás chceme oslovit 
s tímto nápadem - puzzlemi 
- které si mohou děti samy po-
malovat. Jde o skvělou zábavu 
pro všechny šikovné a tvořivé. 
Puzzlemi mohou děti udělat 
k vánočním svátkům radost 
svým rodičům, a dát jim motivy, 
které si děti samy vymyslely.
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Magické disky (JA1010196) 1599,- Kč
Didaktická hra k rozpoznávání barev, 
pro rozvoj vizuálního vnímání, jemné 
motoriky, soustředění, seznámení se 
se základními principy magnetismu 
a prvními matematické příklady.
Základní myšlenka hry je založena na 
přitahování se a odpuzování protipólů 
magnetu.
Hra obsahuje: 4 x dřevěný stojan na 
magnetické disky, 40 magnetických 
disků v 10 různých barvách, 12 omy-
vatelných karet z nerozbitného plastu 
s barevnou předlohou, 8 bílých karet 
s fólií pro psaní popisovacími fixy

Krabička s barvičkami
(JA1010220)
399,- Kč

Pomocí prstů vytvořte 
obrázky znázorněné na 
předloze.
Hra rozvíjí: koordinaci 
oko-ruka, jemnou motoriku, 
poznávání barev, vytváření 
skupin, soutěživost a kon-
centraci.
Balení obsahuje: 2 plastové 
krabičky s 24 ks barev-
ných kuliček v 6 barvách 
s plexisklem na povrchu, 
12 ks předloh.
Rozměr krabičky: cca 
12,5 cm v průměru.

MagPad (JA1010166) 679,- Kč

MagPad je vzrušující magnetická hra pro malé i velké. Na černé desce je 714 
malých železných koulí, které se magicky objevují na povrchu, když je pero 
s magnetickým hrotem vedeno přes desku. Balení obsahuje 12 šablon s inspi-
rací pro tvoření obrázků. MagPad také podporuje tvořivost. Obrázky může hráč 
tvořit dle své vlastní fantazie. Práce s touto pomůckou také hravým a nevědo-
mým způsobem zlepšuje jemné motorické schopnosti. Hračka má pomoci řešit 
grafomotorické potíže dětí, které často odmítají malovat a psát. Díky neutrál-
nímu barevnému řešení designu je MagPad také ideální pro léčebné práce se 
seniory.
Rozměr MagPadu: 31,3 x 25,4 x 1,2 cm
Délka magnetické tužky: 10 cm
Rozměr předloh: 16 x 11 cm

Unico 50 (And8504)

299,- Kč

Kostičková stavebnice pro nejmenší. 100% kompatibilní s komerč-
ními stavebnicemi.
Obsahuje 50 univerzálních dílků vhodných pro děti od 18 měsíců 
věku. Vyrobeno v Itálii.

Dort (UN8610) 499,- Kč
Narozeninový dort se 4 svícemi obsa-
huje 56 dílků stavebnice UNICO

Nákladní auto se stavebnicí
(AN8501) 369,- Kč
Auto z velice bytelného materiálu, vhodné nejen na 
zahradu, ale i do místností, kde v něm děti rády převážejí 
stavebnice a podobně. Takto jsme vybírali i předchozí 
sklápěčku s kloubem. Toto je dlouhé 36 cm, a v sadě s ním 
je přibaleno i 34 dílků kostičkové stavebnice UNICO plus 
100% kompatibilní s podobnými stavebnicemi, a hlavně 
také s dalšími stavebnicemi UNICO plus, které Vám 
v tomto katalogu také nabízíme.

Zvířátko Maximilian
Krabička obsahuje 6 dílků stavebnice. 
Vybrat si můžete zajíčka s koněm, 
myšku v autíčku nebo medvídka na 
zahrádce, a přidat tak dalšího obyvatele 
do vaší chaty či hotelu.

(AN8930Z)
(AN8930D)

(AN8930M)

139,- Kč/ks

799,- Kč
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UNICO plus je velice kvalitní italská kostičková stavebnice - 100% kompatibilní s Legem duplo.
Je vhodná pro děti od 1 a půl roku do 5 let.

Hotel Maximilian (AN8926) 2354,- Kč Tato sestava obsahuje 288 dílků a 8 milých figurek, které
si děti ihned zamilují.
Některé dílky této stavebnice fungují jako panty, díky kte-
rým se děti mohou kdykoli podívat dovnitř domova (hotelu) 
na své malé oblíbené kamarády. Stavebnice je ve třídách 
mateřských škol velice oblíbená.

Chata Maximilian (AN8928) 1232,- Kč
Tato sestava obsahuje 151 dílků a 4 
milé figurky.
Z této sady děti postaví chatu pro své 
malé oblíbené kamarády.

Motorový vláček (AN8615) 1689,- Kč

Nově jsme pro letošní rok ze sta-
vebnice UNICO zařadili tento krásný 
motorový vláček. Stačí zmáčknout 
tlačítko z kostičky a vláček vyrazí na 
cestu po kolejích o rozměru 58 x 83 
cm. Hlavně, aby se neopozdil. Na 
vlakové zastávce už na něj čekají 
cestující. Stavebnice obsahuje 65 dílů 
a 3 figurky. Vláček pohání tužková 
baterie. Touto hračkou uděláte dětem 
ve školce určitě radost.

Koleje s křížením 
a semaforem (AN8539)

Cesta pro motorový vláček bude ještě 
zajímavější. 
(1 x díl se závorami a semafory, 1 x 
křížení, 8 rovných a 8 zahnutých dílů 
kolejí)

419,- Kč
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2699,- Kč

1399,- Kč
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Tyto hračky na písek jsou známé svou kvalitou za dostupnou cenu. Jsou vyrobeny z atestovaného plastu, 
který je stálý v trvanlivosti materiálu a barevností. Zaoblená hrana zaručuje pevnost výrobku a menší 
riziko zranění dětí. Do nabídky, krom novinek, zařazujeme na pískovištích mnoha mateřských škol již 
vyzkoušené modely.

Kyblík hrad
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(AN0405)

V očích dětí velice atraktivní kyblík, který slouží i jako 
pěkné tvořítko na písek. Díky svým výlisům je ideálním 
pomocníkem pro stavby hradů. Přes vytvarování je kyblík 
jednoduše stohovatelný.

45,- Kč

Kyblík s vroubky (AN0419)

Kyblík má průměr 20 cm. Díky vroubkům jdou kyblíky ze sebe snadno 
vysouvat. Ucho má držadlo vytvarované tak, aby bylo příjemné do ruky 
dítěte. U všech variant kyblíků jsou ouška vyrobena z pružného plastu, 
který nepraská.

49,- Kč

Lopatka - rýček (AN4204)

Délka 27 cm

260,- Kč
Balení 12 ks

Lopatka - kupecká (AN4203)

Délka 23 cm

260,- Kč
Balení 12 ks

Lopatka a hrabičky 
na písek (AN4310)
27,- Kč

Délka 18 cm

Tvořítka hrady 2 ks
(AN3410)

49,- Kč

Sada se sítkem (AN3602)
Průměr 24 cm, hloubka 7 cm

79,- Kč

Největší 
tvořítko
30 cm

Sítko je na pískoviště 
školek velice poptávaná 
věc. Ostatní příslušen-
ství ze sady děti rády 
využívají do pískovniček 
s kinetickým pískem.

Bábovka (AN3615)
Průměr 12 cm 19,- Kč

Konvička 1,2 l (AN4085)

Konvička na vodu s kropítkem ve tva-
ru kytičky, s objemem nádoby 1,2 l.

70,- Kč

Tvořítka zmrzlina
79,- Kč (AN3405)

šikovné hračky
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Mlýnek
70,- Kč

(AN1240)

Oproti podobným výrobkům má tento mlýnek 
větší otvor v násypce, takže lze prosypávat i 
vlhký písek. Máme také vyzkoušené, že písek 
nezadírá kolečko. Výška mlýnku je 25 cm.

Míchačka (AN8033)
219,- Kč

Velmi oblíbená malá míchačka na písek, 
vyrobená v Itálii z kvalitních plastů. Roz-
měry 23 x 21 x 26 cm.

Zednické nářadí
(AN8030)

Zednická lžíce, hladítko 
a vodováha.

Sekačka
(AN6510)
Rozměry:
55 x 27 x 48 cm

99,- Kč

215,- Kč

Dvoukolový nakladač
(AN4250)
(AN4250-12)

89,- Kč
900,- Kč (12 ks)

Dvoukolový nakladač s rukojetí. Velmi pev-
ná, kompaktní hračka oblíbená zejména 
ve školkách, zvlášť u dětí, na které autíčko 
zrovna nezbylo.

Vozík (AN6993)
Vozík na pískoviště je letošní novinkou. Velikost bez oje je 
52x30x47 cm. Krom převážení naloženého písku z jednoho 
koutku pískoviště 
do druhého dětem poslouží na odvoz jejich nářadí, 
ať už jde o malé zedníky, zahradníky a podobně.

(AN2705) 215,- Kč
Rozměry:
33 x 25 x 54 cm

Nákupní košík

388,- Kč

Zahradnické nářadí
(AN1701)

Zahradnické nářadí, které nesmí chybět žádnému malé-
mu zahradníkovi.
Obsah: Konvička o velikosti 0,5 litru, 2 malé zahradní 
truhlíky, nůžky na živý plot, nůžky na zahradu, úzká 
lopatka, motyčka, hrábě.

139,- Kč
Auta Power worker 12 ks

(AN6223BMS) 1274,- Kč
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Auto s bagrem (AN6047)

Dopravní kužely (AN7120)
4 dopravní kužely s čer-
veno-bílými pásy o výšce 
29 cm a základnou 
17,5 x 17,5 cm.

Plastový traktor - bagr - 
v soupravě s vlekem se 
sítkem na písek. Rozměr 
soupravy je cca 
56 x 16 x 18 cm.

Chňapák Krabík (ALL60170)
Nově spolupracujeme s výrobcem hraček Alldoro. Krom netradičních 
pomůcek na sport jsme od nich do naší nabídky zařadili tyto mechanické 
ruce ne jen na písek. Mechanická ruka má velikost 34 x 12,5 x 6,5 cm, 
a je také vyrobena z kvalitního tvrzeného plastu. Díky zmiňovanému 
převodu, který po zmáčknutí rukojeti hýbe s krabími klepety, jsou děti 
opravdu nadšené. Hračka rozvíjí hrubou motoriku a hra s ní i koordinaci 
mezi okem a rukou. Nemusíte ji použít jen na pískovišti. Dětem můžete 
zatraktivnit i různé aktivity, jako například sbírání předmětů podle barev. 
Touto hračkou po sobě děti i rády uklízí stavebnice a hračky na konci 
„školkového“ dne.

Zahradní člověče, nezlob se (ALL60060)
Jde o zatraktivnění klasické hry Člověče, nezlob se díky její velikosti. Po 
pevném hracím poli o velikosti 150 x 150 cm táhnete robustními plastovými 
figurkami. Takové pojetí opravdu vtáhne všechny ze čtyř hráčů do hry. Hrací 
rohož je možno jednoduše upevnit i na trávník. Díky tomu se můžete v dob-
rém počasí v člověče utkat i na zahrádce.

149,- Kč

1299,- Kč

219,- Kč

299,- Kč

Sklápěčka s kloubem
(AN6206)

Délka 35 cm
159,- Kč

299,- Kč

Traktor s vlekem
(AN6983)

Délka 36 cm

Petanque (AN7107BMS)
152,- Kč
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Sada obřích raket (ALL60050)

Sada míčků

Sada košíků
(ALL60052)

LED Svítící košík
(ALL60056)

Švihadlo a skákací guma
(ALL60340)

Obří rakety o velikosti 76 x 32 cm  od německého výrob-
ce Alldoro jsou zajímavou variantou raket k této hře. Tyto 
pálky díky své nevšední nápaditosti opravdu táhnou děti 
ke sportování. Pinkat jde jak míčkem, tak košíkem. Hra 
je vhodná například na doplnění programu škol v přírodě 
a školních výletů. Variantou hry je dokonce i košík s LED 
světlem na večerní zábavu. Sada obsahuje 2 rakety, 
pěnový míček a košík.

Sada švihadla (213 cm) a skákací gumy 
(200 cm). 6 třpytivých barev.

(ALL60051)

Sada kroužků (G105-1502191)

Tyto krásné, barevné kroužky využijí pro různé sportovní 
aktivity děti všech věkových kategorií, ale i dospělí. Nabízí 
se pro různé využití, jako je tančení v kruhu, strefování se 
do nich při chůzi po špičkách, žonglování, házení, balanco-
vání s vyrovnanými kroužky na hlavě a podobně. Fantazii 
se zde nekladou meze. Kroužky lze využít jako sportovní 
či gymnastickou pomůcku, na různé pohybové hry, pro 
individuální rozvíjení se, ale i sociální aspekty.
Sada obsahuje 6 kroužků z atestovaného měkkého 
syntetického kaučuku v šesti různých barvách (žlutá, čer-
vená, oranžová, zelená, modrá, fialová). Díky použitému 
materiálu si děti při hře neublíží (lze použít například jako 
bezpečný házecí talíř). 

Venkovní průměr kroužku je 16,4 cm
Síla materiálu je 1,2 cm
Ve Vaší školce mohou kroužky pomoci udržet děti 
po hromadě při vycházkách. Pomocí barev je při hře 
můžete rozdělit do družstev a podobně.

Set kroužků (G106-1502192)
(24 ks - 4x sada)

(6 ks)

478,- Kč

118,- Kč

118,- Kč

166,- Kč

118,- Kč

380,- Kč

1105,- Kč

Míč s vlásky (M581510) 130,- Kč
(M581510-3) 280,- KčSada 3 míčků

Zábavné balónky s vlásky, které se snáze chytají. 
Kutálející Spiderball se jako kouzlem zastaví. Díky 
chapadlům se nikdy neodkutálí příliš daleko od 
dítěte, které jej nestihlo chytit. Děti tak trénují hrubou 
motoriku.
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Pěnový oštěp (M212120)
Pěnový oštěp je netradiční sportovní pomůckou pro malé děti. Délka oště-
pu je 75 cm, průměr oštěpu (letky nejsou započítány) je 5 cm, hmotnost 
70g. Oštěp je vhodný pro děti od 3 let. Má bezpečnou kulatou špičkou, 
která vede při letu oštěp dopředu. Děti zábavou formou cvičí správný postoj 
a pohyb rukou při hodu lépe než při hře s míčem.

Trampolínky pár (M509620)

Souprava se skládá ze dvou lehkých bytelných pálek a dvou pěno-
vých míčků.
Pálky jsou vyrobeny z bezpečných a odolných materiálů. Mají dvě 
rukojeti pro příjemné držení. míček se odráží pomocí síťky, která fun-
guje jako malá trampolínka. Rukojeti a míček nejsou z molitanu, ale 
ze speciální pěny, která se lehce nepotrhá. Hra s těmito pálkami je 
pro děti bezpečná, a děti při ní cvičí koordinaci mezi rukama a okem. 
Hra rozvíjí motoriku a postřeh.
Pružinové rakety jsou ideální pro individuální i skupinové hry. Jsou 
vhodné pro děti i dospělé. Pravidla her můžete vymyslet jako koo-
perativní nebo konkurenční. Princip pálek podporuje oboustrannou 
koordinaci (tedy pravé i levé ruky najednou).
Průměr rakety je 30 cm.

174,- Kč

590,- Kč

Trampolínky set (M509620-6) 1279,- Kč
Sada 2 rakety s 2 míčky

Sada 6 raket s 6 míčky

Zhoupni a chyť! (M504060) 199,- Kč
(M504060-3) 448,- KčSada 3 pálek

Děti uchopí houpačku za rukojeť na které je 
na konci připevněn kroužek, malá obruč 
(s venkovním průměrem 11,5 cm. Z houpačky 
na pevném lanku visí pěnový míček o průměru 6 cm, 
který nedokáže kroužkem houpačky propadnout. Děti 
mají za úkol ovládnout pohyb rukou, nadhodit si míček 
tak, aby ho zachytily na pálce. Plnění úkolu můžou 
cvičit pravou i levou rukou, tak aby obě ruce zvládly 
dovednost stejně. Hračka je z bezpečných a kvalitních 
materiálů, vyrobena tak, aby dětskou hru vydržela.
Celková délka houpačky (pálky) je 38 cm.

Junior pěnový fotbalový míč
(J1072215)
(J1072215-5)

1 ks
Sada 5 ks

152,- Kč
750,- Kč

Velmi měkký a vysoce odolný pěnový fotbalový 
míč.
Vhodný pro malé děti.
Průměr: 12 cm. 
Hmotnost: 110 g.

Hmatové disky (G1502116) 3299,- Kč
Sada 10 dvojic kotoučů s různou strukturou povrchu. Každá dvojice 
velkého kotouče na podlahu a malého kotouče do ruky má svou 
barvu a také tvar masážního povrchu, který je odlišný od ostatních 
dvojic. Velké kotouče umístíme na podlaze (pro nohy), malé mohou 
děti držet v rukou. Dítě má zakryté oči a snaží se najít stejnou dvojici. 
Kotouče jdou využít například ve třídě mateřské školy jako masážní 
podložky a také na různé pohybové a paměťové hry, u kterých může 
obměňovat pravidla. Využít například i odlišných barev a podobně. 
Doporučená věková skupina dětí pro tuto pomůcku je 2-8 let.

Balení obsahuje:
- 10 různých velkých kotoučů s masážní vrstvou z atestovaného 
syntetického kaučuku
o průměru 27 cm s nosností až 100 kg.
- 10 různých malých kotoučů barevně do páru s velkými, které děti 
využijí na porovnání rukou, případně je můžete 
využít také na hry na zemi
- plátěný pytlík na malé kotouče opatřený suchým zipem
- plátěnou pásku na zakrytí očí.
Jde o velice zajímavou pomůcku s masážním povrchem na prohlou-
bení hrubé motoriky, hmatového smyslu, paměti a podobně, které 
může velice oživit a zpříjemnit prostředí Vaší školy.

3600,- Kč



šikovné hračky

Kreativní hračky a didaktické pomůcky
pro mateřské školy a družiny základních škol

www.obchodumotyla.cz, e-mail: roman.hampejs@post.cz, tel.: 605 361 966

Tříkolka RACER (A90003) 3290,- Kč
Bezpečná robustní tříkolka s kovovou konstrukcí a celogumovými 
kolečky garantuje naprostou spolehlivost. Velmi snadná montáž, 
sedátko lze dle potřeby posunovat dopředu a dozadu. 
Vhodná pro děti od 3 do 6 let. Rozměry: 75 x 58 x 49 cm.

Kvalitní koloběžky a tříkolky od španělské firmy Andreu toys.
Záruka 3 roky na rám a vidlice u všech výrobků.
Kvalita ověřená v mateřských školách. Nosnost do 70 kg.

Tříkolka TAXI (A90004) 4190,- Kč
Výborná zábava pro dvoučlennou posádku. Záruka 3 roky na rám 
a vidlice. Vhodná pro děti od 3 do 7 let. Rozměry: 130 x 63 x 58 cm.

Koloběžka LORD (A90449) 2790,- Kč
Masivní koloběžka s kovovou konstrukcí a celogumovými kolečky 
garantuje naprostou bezpečnost a spolehlivost. Díky konstrukci 
se třemi kolečky má koloběžka velmi dobrou stabilitu a poskytuje 
dostatek prostoru pro malé závodníky. Vhodná pro děti od 2 do 4 let. 
Rozměry: 57 x 60 x 44 cm.

Tříkolka EXCLUSIVE (A90010) 3299,- Kč
Místo obvyklého sedáku má tříkolka Exclusive robustní křeslo, ve 
kterém se mohou malí závodníci pohodlně usadit. Vhodná pro děti od 
3 do 7 let. Rozměry: 71 x 52 x 49 cm.

Balance Bike (A90013) 2690,- Kč
Bezpečné robustní  jízdní kolo bez pedálů umožňuje dětem rozvíjet 
jejich pocit rovnováhy a využití jejich síly a energie těla, aby se kolo 
udrželo v pohybu. Má celogumová kola, garantuje naprostou spo-
lehlivost. Velmi snadná montáž, sedátko lze dle potřeby posunovat 
dopředu a dozadu (2 polohy). Záruka 3 roky na rám a vidlice. Vhodná 
pro děti od 3 do 6 let. Rozměry: 75 x 55 x 40 cm.

New born holčička (Llo63562)
1449,- Kč

Miminko bez zvuku s vinylovým tě-
lem, na kterém je zachycen doslova 
každý detail dětského tělíčka včetně 
roztomilých miminkovských faldíků 
a pohlaví. Dudlík v balení slouží 
pouze jako doplněk. Velikost 35 cm.
Panenky LLORENS jsou španělské 
panenky, které svým nádherným 
nezaměnitelným designem osloví 
nejen malé slečny. 
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New born chlapeček (Llo63561)
1449,- Kč

1304,- Kč

1304,- Kč
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Puzzle dráhy na cvrnkání
(S1O705051) 889,- Kč
Pěnové puzzle, ze kterých jde poskládat parádní dráhu pro kulič-
ky. Nechybí most, nadjezd, kopec, zatáčka ani překážka. Cílem je 
bezchybně projet 3 kola, a pokud se to hráči podaří, vyhrává. Dráhu 
si děti mohou různě přestavět. Při použití vhodné kuličky ji mohou 
posunovat foukáním. V balení je 87 pěnových dílů a sada kuliček.

Magnetické příběhy Alexander

(PEXIA2012) 280,- Kč

Magnetická vzdělávací hra ve formě knížky, pro děti od 4 let. Rozvíjí 
nejen jemnou motoriku a představivost, ale také probouzí fantazii 
a při popisování příběhů zlepšuje vyjadřovací schopnosti. Používaná 
je tedy také jako logopedická pomůcka. Hra obsahuje magnetické 
pozadí, na které děti skládají obrázkové magnetky podle vzoru na 
8 oboustranných kartičkách, které jsou součástí balení. Můžou si ale 
také vytvářet vlastní kombinace a příběhy, které pak vypráví svým 
rodičům nebo učitelům. 

Ulice 22 magnetků
(PEXIA2009) 280,- KčČervená Karkulka 25 magnetků

(PEXIA2010) 280,- KčFarma 24 magnetků
(PEXIA2011) 280,- KčOblékání 38 magnetků

Navrhni a šroubuj TRUHLÁŘSKÝ STŮL
(EL4170) 1249,- Kč
Kreativní mozaika vhodná pro chlapce i děvčata. 
Popadni pár šroubů a vrhni se do učení hrou! Práce 
s „opravdovým“ akušroubovákem, který znáš od táty 
nebo pana školníka, je zábavná a neomrzí. Při hraní 
s mozaikovou stavebnicí si děti rozvíjí svou zručnost 
a koordinaci, fantazii a kreativní myšlení. Práce s 
barevnými dílky si děti zamilují a zavede je do světa 
počítání, pomůže jim zopakovat nebo naučit se pozná-
vat barvy. Při práci se vzory si natrénují pozornost a 
zlepší zrakovou percepci.  
BALENÍ OBSAHUJE: velkou pracovní desku „truhlář-
ský stůl (39 x 32,5 x 13), 60 velkých plastových šrou-
bů, bezpečné plastové hřebíky (60 ks), el. šroubovák 
s nástavcem 
(na 3ks AAA baterií), zásuvku pro uložení šroubů a 
hřebíků, odkládací místo pro nářadí.

od 3 let

Kouzelný šroubovák
(EL4112) 1149,- Kč

Obdobná velká stavebnice, která je šroubovací 
mozaikou, nenechá dětské ruce zahálet při tvorbě 
různých vzorů z velkých barevných šroubů (2,5 x 4 cm). 
Sada obsahuje krom el. vrtačky i ruční nářadí (šrou-
bovák s nástavci a klíč) pro pestré zábavné hraní. Ke 
šroubovací podložce velké 26,5 x 26,5 cm patři také 
10 oboustraných karet s náměty (1:1) a 120 barevných 
šroubů. 

od 3 let

Navrhni a šroubuj BOX
(EL9020) 3489,- Kč Kreativní mozaiková sada se 

4 el. šroubováky (+ručním ná-
řadím) a 4 pracovními deskami 
pro velké skupiny dětí v prak-
tickém úložním boxu. Sada 
obsahuje 400 velkých šroubu 
v pěti barvách a 20 barevných 
motivů (1:1) na kvalitních lami-
novaných podložkách.

od 3 let

Baterie nejsou součástí 
stavebnic!
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Proč nakupovat u nás? - obchodní podmínky

- Při nákupu NAD 1.499,- na jednu dodací adresu POŠTOVNÉ ZDARMA (při nákupu o hodnotě pod tuto hranici je účtováno 
poštovné 130,- Kč).
- Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH 21%, jde o ceny konečné.
- Máme kamenný obchod, kde nás dle Vaší potřeby po dohodě zastihnete (U Pikulky 619, 582 63 Ždírec nad Doubravou).
- Naše nabídka hraček, her a didaktických pomůcek je vytvořena na základě spolupráce se stovkami spokojených mateřských škol 
a ze zkušeností z práce s dětmi ve volnočasových aktivitách.

Jak vybrané zboží objednat?
- Svou objednávku můžete zaslat na naši e-mailovou adresu roman.hampejs@post.cz, nezapomeňte připsat fakturační (IČO) 
a dodací adresu subjektu, za který hračky objednáváte, dále telefon a Vaši aktuální e-mailovou adresu. 
- Vybrané položky označte jejich číslem a nejlépe i názvem z katalogu a připište počet objednaných kusů.
- Objednávka zboží je závazná
- Objednávku můžete poslat i poštou na naše sídlo - Roman Hampejs, Rataje 1394, 539 01 Hlinsko.
Případně ji domluvit telefonicky na naší lince +420 605 361 966.
- Objednané zboží do Vaší školky dodáme přibližně tři týdny od doručení objednávky (pokud budeme mít vše skladem, tak i dříve). 
K dodání využíváme služby dopravce WEDO, který Vám balíček doveze přímo do školky v pracovních hodinách.
- V balíčku teprve obdržíte fakturu se čtrnáctidenní splatností.
- Ceny platí do vyprodání zásob. Některé položky už můžou být zcela vyprodané, to bychom Vám případně co nejdříve oznámili.
- Pokud bude zboží dodáno na jednu adresu, ale potřebovali byste položky rozdělit na více faktur, například pro jednotlivé třídy, 
poznačte to do objednávky.

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny. Texty neprošly jazykovou úpravou. Ceny jsou stanoveny ke dni 22. 4. 2021.


