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DIDAKTICKÉ POMŮCKY  

1. Část – pomůcky Marie Montessori 
2. Část – ostatní didaktický materiál –   pomůcky k výuce, hračky 

3. Část – ostatní didaktický materiál –  pomůcky k výuce, hračky, hry 

                                                                  

1. Část – pomůcky Marie Montessori 
P002 Stovková tabulka 

 

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky napomáhající k 

rozvoji představ o desítkové soustavě. Pomůcka je vhodná pro 

děti cca od 5 let, ale při práci s mladšími dětmi ji lze využít 

jako pomůcku pro práci s tvary (čísla je možno do tabulky 

skládat do různých tvarů). 

Pomůcka obsahuje dřevěnou tabulku, krabici s dvěma 

přihrádkami a malými dřevěnými destičkami s čísly 1 – 100. 

 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

P003 Zapínací rám – zip 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji motorických schopností (jemné 

motoriky), ke zlepšení schopnosti koncentrace, koordinace 

pohybů. Její využívání podporuje samostatnost dítěte a rozvíjí 

jeho schopnosti, které potřebuje při sebeobslužných 

činnostech. 

Pomůcka se skládá z dřevěného rámu a z bavlněného 

odolného materiálu. 

 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

P006  Zapínací rám - knoflíky 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji motorických schopností (jemné 

motoriky), ke zlepšení schopnosti koncentrace, koordinace 

pohybů. Její využívání podporuje samostatnost dítěte a 

rozvíjí jeho schopnosti, které potřebuje při sebeobslužných 

činnostech. 

Pomůcka se skládá z dřevěného rámu a z bavlněného 

odolného materiálu.Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

P015 Desítkový perlový materiál 

 

 

Pomůcka rozvíjející početní představy a představy  o 

množství. Vhodné nejen pro děti se zrakovým postižením. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou krabici a 55 sad od každé 

barevné perlové tyčinky 1 – 10. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

P008 Smirkové destičky 

 

Senzorický materiál pro rozvoj hmatu, vhodné zejména pro 

děti se zrakovým postižením. 

 

Pomůcka obsahuje dřevěnou krabici a 5 párů smirkových 

destiček s povrchem různé hrubosti. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P005 Puzzle mapa Svět 

 

Didaktická pomůcka při výuce prvouky či zeměpisu. Vhodné 

pro děti mladšího školního věku a nejen pro děti se zrakovým 

postižením. Díky úchytkám na jednotlivých částech 

skládačky je manipulace s pomůckou usnadněna i dětem se 

zhoršenými motorickými schopnostmi. 

 

Pomůcka obsahuje dřevěné puzzle mapy světa o rozměru 57 

x 44,5 cm s dřevěnými úchytkami. 

Výpůjční doba: 1 měsíc   

 

 

P004 Puzzle mapa Evropa 

 

Didaktická pomůcka při výuce prvouky či zeměpisu. Vhodné 

pro děti mladšího školního věku a nejen pro děti se zrakovým 

postižením. Díky úchytkám na jednotlivých částech skládačky 

je manipulace s pomůckou usnadněna i dětem se zhoršenými 

motorickými schopnostmi. 

Pomůcka obsahuje dřevěné puzzle mapy Evropy o rozměru 

57 x 44,5 cm s dřevěnými úchytkami.   

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

 



 

P007 I, II Sequinovy tabulky 

 

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky, konkrétně pro 

výuku čísel od 11 do 99. Čísla je možno kombinovat s 

jinými pomůckami (korálky, kartičky apod.) a pomůcku  je 

možné vyžívat pro rozvoj početních představ. Pomůcka je 

vhodná pro děti cca od 5 let. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou krabici a dřevěné tabulky s 

destičkami s čísly od 11 do 99. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

P009 – P012 Puzzle s dřevěnými úchytkami 

 

Didaktická pomůcka nejen pro výuku přírodovědy. Díky 

úchytkám na jednotlivých částech skládačky je manipulace 

s pomůckou usnadněna i dětem se zhoršenými motorickými 

schopnostmi. 

Pomůcka obsahuje dřevěné puzzle o rozměru 24 x 24 cm s 

dřevěnými úchytkami na jednotlivých částech. Skládačky 

jsou ve tvaru koně, ryby, stromu a ptáka. 

Výpůjční doba: 14 dní (lze zapůjčit jednotlivě) 

 

 

P 0013 I, II Zvukové válečky 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji vnímání sluchu a schopnosti 

sluchové diferenciace. Je vhodná pro děti cca od 2,5 let.  

Pomůcka obsahuje 2 sady (modrou, červenou) po 6 

uzavřených dřevěných válcích, které vydávají různé zvuky 

při zatřesení. Zvuk je odstupňován od jemného k silnému. 

Válce jsou uloženy v dřevěných krabicích.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P014 I, II, III, IV Zasouvací válce 

 

Válečky s dřevěnými úchyty je možné využít pro nácvik 

psaní (úchop třemi prsty, manipulace zleva doprava), ale 

také pro rozvíjení přesnosti zrakového odhadu nebo k výuce 

desetinné soustavy. Manipulace s válečky též rozvíjí 

hmatové schopnosti dětí. Pomůcku je možno využívat u dětí 

od 2 let. 

Pomůcka obsahuje dřevěné bloky po deseti válečcích s 

dřevěnými úchytkami. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 



 

P017 Barevné destičky  
 

Pomůcka pro rozvoj vnímání barev a pro výuku barev. Barevné 

destičky je možné používat u dětí již cca od 2 let. Každá 

kartička s barvou je ohraničena dřevěným rámkem, který 

usnadňuje manipulaci dětem se zhoršenými motorickými 

schopnostmi. 

Pomůcka obsahuje krabici s 11 páry barevných destiček. 

Výpůjční lhůta: 1 měsíc 

 

 
 
 
P 400 Hmatová hra  

 

V pytlíčku jsou placičky s různými povrchy, hráč hodí  

kostkou na které jsou materiály shodné s placičkami 

v pytlíku. Podle toho, jaký povrch padne, musí hráč (poslepu) 

najít a vložit do tabulky. 

Hra rozvíjí hmatové a motorické schopnosti. 

  

 

 

 

2. Část – ostatní didaktický materiál – pomůcky k výuce, hračky, hry 

 
P328 Bota 

 

Šněrovací bota je vhodnou pomůckou pro nácvik zavazování 

tkaniček, ale kromě této konkrétní dovednosti rozvíjí také 

celkově jemnou motoriku, schopnost soustředit se a 

dokončovat svou práci.  

Pomůcka obsahuje dřevěnou botu o rozměrech 28 x 9 x 9 cm a 

tkaničku, která má na koncích dřevěné kolíky usnadňující 

provlékání a zavazování.    

 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

P330 Doteková ruleta 

 

Hra podporující vizuální vnímání a hmat.  

Pomůcka obsahuje osmihrannou základní desku o rozměrech 17 

x 17 cm, 32 dřevěných figurek (každá čtvrtá je nalepená na 

základní desce) s výraznými vnějšími konturami, látkový 

pytlík. Pomůcka je vyrobena z kvalitního tvrdého dřeva a 

lakována nezávadným lakem. Výpůjční doba: 14 dní 

 

 



P320 Labyrint dřevo  

 

Tato jednoduchá hra rozvíjí u dětí cit pro rovnováhu. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou naklápěcí desku s lakovanými 

madly s předem vytyčenými překážkami (labyrint) a hliněnou 

kuličku. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P020 Šněrovací chlapeček 

 

Pomůcka rozvíjející jemnou motoriku a schopnost soustředit 

se. Pomůcka obsahuje dřevěnou krabici (skříň) s oblečením, 

tkaničky na upevnění a obrázek chlapce, který má být 

oblékán. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P043 Kniha – jedeme na výlet  

 

Kniha je koncipovaná jako puzzle. Jedná se o interaktivní hru, 

kde si dítě může samo vytvářet své příběhy. Auta, která jsou 

vyrobena jako jednotlivé díly skládačky, jsou zároveň 

opatřena umělohmotnými úchytkami pro snazší manipulaci.  

Pomůcka obsahuje knihu z tvrdého papíru a 6 autíček s 

úchytkami. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P061 a P024 Kufr pro rozvoj motoriky 

 

Materiál obsažený v kufříku je vhodný pro rozvoj 

motorických schopností. V kufru je 7 látkových obdélníčků, z 

nichž každý představuje jiný typ úkolu (např. zapínání 

knoflíků, odepínání suchých zipů, zapínání přezky apod.) 

Výpůjční doba: 1 měsíc  

 

 

 

 

 

 

P310 Hodiny 

Dřevěná pomůcka slouží k výuce hodin. Dítě s nimi může 

snadno manipulovat. Výpůjční doba: 1 měsíc 



 

 

 

 

 

P319 Klíč 

 

Pomůcka slouží k rozvíjení jemné motoriky a její používání 

také  zvyšuje schopnost koncentrace. 

Pomůcka se skládá ze zámku a klíče, je vyrobena ze dřeva.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P316 Slepička 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji jemné motoriky. Prostřednictvím 

této pomůcky si však dítě může opakovat barvy či počet nebo 

pořadí.  

Pomůcka obsahuje dřevěnou naklápěcí slepičku s 

magnetickým zobákem a 10 barevně odlišených červíků (na 

fotografii nejsou vyobrazeni.) 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P307 Šití 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji jemné motoriky. Skrz válečky, 

jejichž otvory je možné nastavit různými směry, je možné 

provlékat tkaničku, jejíž konec je pro snazší manipulaci 

opatřen dřevěným kolíkem. Pomůcka je vyrobena z 

nelakovaného dřeva. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

P331  Domino – povrchy  

 

Didaktická hra sloužící pro rozvoj hmatu. Zároveň tato hra 

zvyšuje u dětí schopnost verbálně se vyjadřovat (konkrétně 

popsat slovy povrch). Hra je vhodná nejen pro děti se 

zrakovým postižením. 

Pomůcka obsahuje 28 dřevěných kostek s 6 různými povrchy 

o rozměrech 9 x 4,3 cm a je uložena v dřevěném boxu o 

rozměrech 33 x 22 cm.  

Výpůjční doba: 14 dní 



 

 

P334 I, II Knoflíky s tkaničkami 

 

Didaktická pomůcka pro výuku barev a čísel, která však díky 

možnosti provlékání tkaniček knoflíky rozvíjí také jemnou 

motoriku. Na knoflících je číslo uvedeno v psané podobě, ale 

také písmem pro děti se zrakovým postižením 

Pomůcka obsahuje 140 plastových knoflíků o průměru 4 cm  

a 10 šňůrek v různých barvách, knoflíky i tkaničky jsou 

uloženy v plastové dóze. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

P332 Zvukové kostky  
 

Didaktická pomůcka pro rozvoj sluchového vnímání, 

konkrétně sluchové diferenciace. Pomůcka je však 

multisenzoriální, jelikož jednotlivé kostky jsou od sebe také 

barevně odlišeny, dítě si tím může procvičovat také schopnost 

spojovat různé modality, zde konkrétně sluch a zrak. 

Pomůcka obsahuje 6 párů kostek (každý pár vydává jiný 

zvuk) a látkový pytlík na uchovávání kostek. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

313 Hlavolam kostky 

  

Pomůcka kromě motorických schopností rozvíjí zejména 

logické uvažování. 

Pomůcka se skládá z podstavy se čtyřmi kolíky, které tvoří 

rohy pouzdra, do kterého mají děti naskládat kostky tak, aby 

ze všech čtyř viditelných stran byla vždy narovnána stejná 

barva.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P314 I, II Komín 

 

Kromě motorických schopností procvičují děti prostřednictvím 

této pomůcky paměť. Úkolem dítěte je zapamatovat si, v jakém 

pořadí jsme vložili barevné kuličky do komína, a toto pořadí 

má zobrazit seřazením kuliček na podstavu. Komín je opatřen 

záklopkou, která, když se otevře, způsobí, že kuličky vyjedou 

na druhou část podstavy a dítě zjistí, zda se zmýlilo.  

Pomůcka je tvořena podstavou pro osm kuliček, komínem pro 

osm kuliček a barevnými kuličkami. Celá pomůcka je vyrobena 

ze dřeva. Výpůjční doba: 1 měsíc 



 

P324 Zástěna s barevnými kameny 

 

Pomůcka sloužící zejména k procvičování paměti. Dospělý 

poskládá dřevěné „kameny“ v určitém pořadí, poté vloží do 

podstavy zástěnu a úkolem dítěte je vzpomenout si, v jakém 

pořadí byly kameny poskládány a vytvořit stejnou kombinaci. 

Pomůcku tvoří podstava s kolíky, 5 „kamenů“ různých tvarů a 

barev a zástěna, která je vložitelná do podstavy. 

Výpůjční lhůta: 1 měsíc 

 

 

 

P325 Ježci na hmat 

 

Jedná se o kombinovanou pomůcku ze dřeva na procvičování 

barev, hmatu a počtu 1-6. Do podstavy je zasunuto šest 

barevných krychliček, na jejichž polohách jsou zavrtány  

kolíčky vzestupně od jednoho do šesti. Děti hmatem určují 

počet kolíčků na kostce.  

Pomůcka obsahuje podstavu a 6 kostek s kolíčky. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P322 Velikostní terčíky 

 

Víceúčelová pomůcka, jejíž prostřednictvím se děti učí 

porovnávat velikost dvou prvků. Pomůcka zároveň rozvíjí 

hmat, vnímání barev a tvarů. Pomůcka je koncipována tak, že 

do každého kruhu je možné vložit jeden z hranolků. 

Pomůcka obsahuje 5 kroužků a 5 hranolků, je vyrobena ze 

dřeva a je uchovávána v dřevěné šablonce – krabici. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P106 Geometrické tvary 

 

Pomůcka rozvíjející jemnou motoriku, schopnost koncentrace a 

logické myšlení. Úkolem dítěte je přiřadit k sobě předem 

rozpůlené geometrické tvary. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou desku s 9 rozpůlenými barevnými 

geometrickými tvary. Chybí dva dílky.     

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 



 

P304 Hlavolam – délkové hranolky 

 

Didaktická pomůcka pro procvičování odhadu délky. U dětí 

rozvíjí logické myšlení, představivost, ale i jemnou motoriku. 

Každý hranolek je vždy rozříznut na dvě různě dlouhé části. 

Polovina hranolků se vysype z podstavné desky a dítě má potom 

za úkol doplnit druhou část hranolků. 

Pomůcka obsahuje modrou desku s drážkami  a  7 rozříznutých 

hranolků (14 kusů). 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

P100 Kuličky navlékací  ( P100-1, P-100-2, P100-3) 

 

Víceúčelová pomůcka, jejíž používáním můžeme u dětí zlepšit 

jemnou motoriku, početní dovednosti, rozeznávání a třídění barev, 

pozornost a logické uvažování. 

Pomůcka obsahuje podstavný obdélník s 5 různě dlouhými 

tyčkami, na nichž je podle délky umístěn určitý počet kuliček (1-

5). Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

P311 I, II Navlékací korále 

 

Víceúčelová pomůcka pro rozvoj jemné motoriky, rozeznávání a 

třídění barev, určování počtu, ale také pro prodlužování doby, po 

kterou se děti dovedou soustředit.  

Pomůcka obsahuje v jednom balení 8 barevných dřevěných 

korálků a provázek, který je pro snazší manipulaci opatřen na 

koncích dřevěnými kolíky. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P321 I, II  Válec 

 

Pomůcka rozvíjející představivost, rozeznávání tvarů, barev, 

logického myšlení, ale také jemné motoriky. 

Pomůcku tvoří dřevěná kolečka, která mají uvnitř vyřezané různé 

geometrické tvary, tyto tvary jsou vyndavací.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 



 

P327 Schody 

 

Víceúčelová pomůcka, jejíž používáním můžeme u dětí zlepšit 

jemnou motoriku, početní dovednosti (čísla 1 -5), rozeznávání a 

třídění barev, pozornost a logické uvažování. 

Pomůcka obsahuje podstavný obdélník s 5 různě dlouhými 

tyčkami, na nichž je podle délky umístěn určitý počet barevně 

odlišených kroužků (1-5). Pomůcka je vyrobena ze dřeva. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P306 Překážkové dostihy 

 

Hra je obdobou „Člověče nezlob se“. Hráč na první políčko 

postaví jednu ze dvou kuliček své barvy a k pohybu vpřed 

použije hodnotu vržené kostky od 1 - 3. Pokud číselná hodnota 

určí cílové políčko s otvorem, propadne kulička na šikmou 

plochu pod hrací deskou a vrátí se na začátek hracího pole. 

Kulička musí dojít přesně na poslední políčko, aby se mohla 

úspěšně dokončit hra. Hra rozvíjí početní dovednosti a znalost 

barev. Hra obsahuje dřevěnou krabici s herním plánem a 8 

kuliček. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P224 Navlékadlo Logic 

 

Motorická hra, která u dětí rozvíjí cit pro barvy a tvary a učí je 

tyto modality  rozeznávat. Dítě dle předlohy nakreslené na 

dřevěných předlohách navléká na tyčku barevné korále, tak aby 

odpovídaly předloze. Hra je vhodná pro děti cca od 3 let. 

Pomůcka obsahuje krabici s tvary, tyčky na navlékání a několik 

předloh. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

P318  Geometrické tvary 

 

Didaktická pomůcka při výuce tvarů a barev, rozvíjí také ale 

motorické schopnosti dětí. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou podstavu ve tvaru obdélníku a 4 

čtveřice geometrických tvarů, které se dají navléknout na kolíky 

připevněné k podstavě. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 



 

P315 I – V Sada na procvičování barvocitu 

 

Prostřednictvím používání této pomůcky můžeme u dětí rozvíjet 

barvocit, ale zároveň také motorické schopnosti.  

Pomůcka obsahuje kruhovou výseč, jejíž jednotlivé vyndavací 

díly jsou zbarveny různými odstíny jedné barvy a dítě je má za 

úkol řadit např. od nejsvětlejší po nejtmavší. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

P070 Puzzle abeceda 

 

Didaktická pomůcka k výuce abecedy, lze ji použít ale také k 

výuce barev a pro procvičování motorických schopností a 

logického uvažování. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou šablonu a všechna základní 

písmena české abecedy, které tvoří jednotlivé díly skládačky. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

 

 

P059,  P019 Tvary navlékací – pěnové 

 

Didaktická pomůcka vhodná při výuce rozeznávání tvarů, barev, 

která rozvíjí také jemnou motoriku dětí.  

Pomůcka je vytvořena z pěnové hmoty. Obsahuje podstavu a 4 

čtveřice geometrických tvarů nasouvacích na kolíky připevněné 

na podstavu. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

 

P305 Počítadlo 1 – 10 

 

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky, sloužící konkrétně 

k procvičení početních dovedností s čísly 1 – 10. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou podstavu s kolíky na navlékání 

koleček, různobarevná kolečka a „kameny“ s čísly 1 – 10 a 

znaky +; -; =. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 



 

 

 

P317 I – V Puzzle s úchytkami 

 

Didaktická pomůcka nejen pro výuku přírodovědy. Díky 

dřevěným úchytkám na jednotlivých částech skládačky je 

manipulace s pomůckou usnadněna i dětem se zhoršenými 

motorickými schopnostmi. 

Pomůcka obsahuje dřevěné puzzle dřevěnými úchytkami na 

jednotlivých částech. Skládačky jsou ve tvaru kachny, jablka, 

berušky apod. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P044 Puzzle zvířata 

 

Puzzle se zvířaty slouží k rozvoji motoriky a logického 

uvažování. Dřevěné úchyty umožňují snazší manipulaci i dětem 

se zhoršenými motorickými schopnostmi. 

Pomůcka obsahuje dřevěný rám o rozměru 16 x 12 cm a čtyři 

díly skládačky – zvířata. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P309 I, II Chobotnice dřevěná 

 

Didaktická pomůcka pro výuku barev (spektrum 10 základních 

barev). 

Pomůcka se skládá z dřevěného obdélníčku (tělo chobotnice) a z 

10 dřevěných kuliček, které jsou připevněny na šnůrky (chapadla 

chobotnice) provlečené dřevěným obdélníkem.  

Výpůjční lhůta: 14 dní 

 

 

 

 

 

P 323 – 1-16. Řezané obrázky 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji tvarové představivosti a ke 

schopnosti analýzy a syntézy. Úkolem dítěte je poskládat dvojice 

tvarů k sobě, aby vznikl úplný geometrický tvar anebo jiná věc 

(ovoce, strom,..). 16 párů. 

Pomůcka obsahuje velkou umělohmotnou krabici na uskladnění 

tvarů a 16 párů barevných rozříznutých tvarů. 

Výpůjční lhůta: 1 měsíc 

 



 

 

 

 

3. Část – ostatní didaktický materiál – pomůcky k výuce, hračky, hry 
 

P301 I, II Domino – čísla 

 

Pomůcka slouží k rozvoji početních představ u dětí.  

Pomůcka obsahuje uzavíratelnou podlouhlou dřevěnou krabici a 

hrací „kameny“ domina. Jeden konec je opatřen číslovkou a druhý 

určitým počtem puntíků.  

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

P308 Trojky 

 

Dítě procvičuje prostřednictvím této didaktické pomůcky 

orientaci na ploše (vpravo, vlevo, nahoře, dole, střed ) a 

samozřejmě také jemnou motoriku. Pomůcka není vhodná pro 

úplně malé děti.  

Pomůcka je složena z podstavné dřevěné plochy, na níž jsou 

nasazeny vždy v jiné kombinaci tři kolíky, na které lze nasazovat 

obdélníky s vyvrtanými dírkami.  

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

P312 Kouzelník – dřevěný 

 

Pomůcka slouží k procvičení motoriky se zapojením kontroly 

zraku a sluchu.  

Kouzelníka tvoří 5 otočných kostek s vyvrtaným otvorem, vždy v 

rohu každé kostky. Do horní z nich vloží děti skleněnou kuličku, 

kterou posouvají vždy o patro níž otáčením jednotlivých dílů. Při 

tom dochází k zvukovému efektu - kulička vždy klepne o 

následnou kostku.  

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

P062( 063)      Motanice 

 

Didaktická pomůcka pro rozvoj logického myšlení a motoriky 

zároveň. Dítě při ní podle významu přiřazuje dvojice obrázků a 

spojuje je provázkem. 

Pomůcka je složena z několika pruhů z tvrdého papíru a z 

provázku. 

Výpůjční lhůta: 1 měsíc 



 

 

P041, P088 Hra – Malá velká myška 

 

Hra rozvíjí u dětí postřeh, paměť, pozorovací schopnosti a 

rozšiřuje také jejich slovní zásobu. Hra je zaměřena na 

protiklady. 

Pomůcka obsahuje úložnou papírovou krabici a hrací karty s 

vyobrazenou myškou v různých situacích. 

Výpůjční lhůta: 14 dní 

 

 

 

 

P326 Hlavolam barvy – logika 

 

Pomůcka je vhodná pro procvičování logického myšlení, lze 

použít také pro výuku či opakování barev. 

Pomůcka je tvořena dřevěnou neuzavíratelnou krabičkou, ve 

které je možno pohybovat barevnými kostkami. Úkolem dítěte 

je vytvořit řady, ve kterých by byla obsažena vždy pouze jedna 

barva.Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

P060 Domino 

 

Hra domino v dřevěném provedení s vyobrazenými domácími 

zvířaty.  

Pomůcka obsahuje uzavíratelnou dřevěnou krabici a hrací 

„kameny“ se zvířaty. Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

P090 Hádanky dráčka Fráčka 

 

Hra rozvíjí slovní zásobu dětí, schopnost soustředění a logické 

myšlení. Vhodné pro děti cca od 4 – 7 let a je určena pro 1 – 6 

dětí. 

Pomůcka obsahuje papírovou krabici na hru a 135 karet s 

rýmovanými hádankami s veselými obrázky. 

Výpůjční doba: 14 dní 



 

 

 

P021 Kniha – počítání 

 

Didaktická knížka pro výuku matematiky, rozvoj početních 

dovedností. Kniha pomáhá zároveň rozvíjet u dětí cit pro 

příběhy a vzhledem k možnosti manipulace s magnety také 

zlepšuje jemnou motoriku. 

Pomůcka obsahuje knížku z tvrdého papíru s magnetickými 

stránkami a 23 magnetů, které je možné do knihy připevňovat. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P225  Kostky se zvířátky 

 

Pomůcka, která rozvíjí u dětí představivost, motorické 

schopnosti a pomáhá jim získávat znalosti ze světa přírody. 

Pomůcka obsahuje úložnou papírovou krabici, 6 kostek (obydlí 

pro zvířata) a 6 figurek zvířat. Zvířata jsou vyrobena z různých 

materiálů a výplní (šustí, pískají apod.). Úkolem dítěte je vložit 

zvířátko do správného obydlí. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P329 Maxi – Coloredo 

 

Hra vhodná pro rozvíjení fantazie u dětí, zároveň podporuje 

soustředění a zlepšuje motorické dovednosti. 

Pomůcka obsahuje plastovou krabici, 2 plastové podložky, na 

kterou se dají nasouvat „knoflíky“, 100 barevných „knoflíků“ a 

návody, dle kterých lze skládat různé obrazce. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

P302 I, II Magnetický rybolov 

 

Pomůcka sloužící k rozeznávání barev a také k rozvoji jemné i 

hrubé motoriky. Pomůcka je vhodná i pro velmi malé děti. 

Pomůcka obsahuje šest dřevěných různobarevných rybek se 

zapuštěným magnetem v místě oka. Tyto rybky děti "loví" 

pomocí udice, na níž je na provázku zavěšený člunek s 

magnetem. Sada obsahuje 2 udice a 6 různobarevných rybek. 

 



P098, P105 Akvárium - rybář   
 

Pomůcka představuje obdobu oblíbeného rybolovu s tím 

rozdílem, že zde má každá ryba své místo v podložce – ryby 

fungují jako puzzle. Hra rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, ale 

i logické myšlení. 

Pomůcka obsahuje položku pro ryby (akvárium), 8 rybek s 

magnety a 2 udice. 

 

 

 

 

 

P038, P042 Labirynt auta, lodě 

 

Pomůcka vhodná pro procvičování přesnosti v jemné 

motorice, soustředěnosti a trpělivosti. 

Pomůcka obsahuje dřevěnou desku s vyrytými drahami pro 

auta a lodě, které se mohou pohybovat pouze po určitých 

drahách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P018, P089 Hra Roční doby 

 

Hra procvičuje paměť, jemnou motoriku a schopnost 

rozeznávat věci hmatem, rozvíjí představivost a slovní zásobu. 

Také předává dětem poznatky o přírodě v různých ročních 

dobách. 

Hra obsahuje papírovou krabici na uložení, desky s 

vyobrazenou přírodou v jednotlivých ročních dobách, zvířata, 

rostliny apod. 

 

 

 

 

P303 Drátodráha 

 

Pomůcka na procvičování jemné motoriky, konkrétně uvolňuje 

zápěstí. Děti se také zdokonalují v prostorovém vidění. 

Pomůcka obsahuje dřevěný rám, na kterém jsou upevněny 

hliníkové dráty potažené bužírkou a několik dřevěných 

korálků, se kterými děti pohybují z jedné strany drátu na 

druhou. 

 



P335 I – VIII Dotekové disky 

 

Pomůcka, která rozvíjí u dětí hmatové schopnosti, na disky lze 

sahat rukama, ale také si na ně stoupat. Dítě se učí vnímat 

jednotlivé povrchy, rozlišovat je a také je verbálně popisovat. 

Pomůcka obsahuje osm disků, jsou v malém (11 cm průměr)  i 

velkém provedení (27 cm průměr).  

Výpůjční doba: 14 dní (lze zapůjčit i jednotlivě) 

 

 

 

 

 

P343 Motorický labyrint Beruška  
 

Pomůcka na procvičování jemné motoriky, konkrétně uvolňuje 

zápěstí. Děti se také zdokonalují v prostorovém vidění. 

Pomůcka obsahuje dřevěný rám, na kterém jsou upevněny 

hliníkové dráty potažené bužírkou a několik dřevěných korálků 

(jeden ve tvaru berušky), se kterými děti pohybují z jedné strany 

drátu na druhou. 

 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P114 Rozviklaný klaun 

 

Hračka sloužící k rozvoji jemné motoriky, ale také zrakového 

vnímání, citu pro barvy apod. 

Klaun točí hlavou, hýbe rukama, kroutí celým tělem, je vyroben 

z nezávadného plastu. Hračku lze snadno připevnit na hladký 

povrch. Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

P120 Zvonící míček 

 

Pomůcka pomáhá dítěti rozeznávat zvuk a pohyb spolu s 

barvami a tvary. Pomůcka je vhodná i pro velmi malé děti (cca 

od 3 měsíců). 

Pomůcka je složena z barevného a cinkající míčku s motivem 

měsíčků a hvězdiček upevněného v barevné krychli, v níž se 

může otáčet. 

 

 

 

 



P115 Mluvící hrnec 

 

Pomůcka je kombinací vkládačky a mluvící hračky. Je 

vhodná pro výuku základním tvarům, barvám, číslům. 

Hrnec vydává spoustu zvuků, je vhodný tedy také pro 

rozvoj sluchového vnímání. Hrnec má také blikající nos. 

Pomůcka obsahuje zvukovou hračku (hrnec) a 5 

vkládacích kostek různých tvarů a barev. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P235, P236, P239, P252  

Maňásci k pohádce Červená Karkulka ( Karkulka, vlk, babička, myslivec mladý) 

 

Hadroví maňásci s tématikou pohádky Červená Karkulka 

rozvíjí u dětí cit pro příběhy, slovní zásobu, ale také 

jemnou motoriku. Pomůcka vhodná i pro velmi malé děti 

(manipulovat s maňásky může v tomto případě dospělý a 

vyprávěnou pohádku lze doprovázet hrou s maňásky). 

Výpůjční doba: 14 dní    

 

 

 

 

P237, P238, P240, P241 – P251, P255 

Plyšoví maňásci (kočka, myška, čert, kašpárek, 

kluk, kravička, lev, prasátko, papoušek,  

veverka, žabka, opička, dráček, králík, klaun) 

 

Plyšoví maňásci rozvíjí u dětí cit pro příběhy, slovní 

zásobu, ale také jemnou motoriku. Jsou také velmi 

příjemní na dotek. Pomůcka vhodná i pro velmi malé děti 

(manipulovat s maňásky může v tomto případě dospělý a 

vyprávěné příběhy lze doprovázet hrou s maňásky). 

Výpůjční doba: 14 dní (lze zapůjčit i jednotlivě) 

 

 

 

P253 Klacíky – vzdělávací hra    

 

Hra pomáhá rozvíjet myšlenkové procesy analýzy a 

syntézy u dětí, zdokonaluje představivost a prostorové 

vnímání, ale také procvičuje manuální zručnost dětí. Hra 

je vhodná pro 1 – 2 hráče ve věku cca 3 – 6 let.  

Pomůcka obsahuje 48 plastových klacíků 4 barev, 8 

oboustranných karet s obrázky, které jsou podle 

obtížnosti rozděleny do 3 kategorií. Vše je uloženo v 

papírové krabici.Výpůjční doba: 14 dní 

 



 

 

 

 

 

P174 Zatloukačka 

 

Pomůcka sloužící k rozvoji jemné motoriky, poznávání 

barev a zlepšuje u dětí schopnost soustředit se.  

Pomůcka je vyrobena ze dřeva a obsahuje podstavnou 

desku na 4 kolíkách, 6 různobarevných zatloukacích 

kolíčků a paličku na zatloukání. Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

P168 Počítadlo malé  

 

Počítadlo slouží k rozvoji početních dovedností a 

matematických schopností. Obsahuje 5 řad s 10 

kuličkami a je vyrobeno ze dřeva. S počítadlem se 

snadno manipuluje, je malé a lehké. 

Výpůjční doba: 1 měsíc 

 

 

 

 

 

 

P109 Svítící a hrající motýl 

 

Zvuková a světelná hračka. Motýl má 

na křídlech tlačítka z různého textilu, 

po jejichž stlačení se ozve zvuk a  

na hlavičce motýla se rozsvítí jiná  

kombinace světel. Hračku je možné 

připevnit i na kočárek, dítě může stlačovat 

křídla rukama nebo nohama, hračka tedy  

rozvíjí i jeho motorické schopnosti. 

Hračka je vhodná pro děti cca od 3 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIDAKTICKÉ POMŮCKY 

3.Část – ostatní didaktický materiál – pomůcky k výuce, hračky, hry 

 

P111 Zábavná kostka s oušky 

 

Hračka pro velmi malé děti (cca od 3 měsíců), která 

stimuluje jejich zrak a vybízí k manipulaci. Hračka je 

vyrobena z příjemného nezávadného textilu, je možné 

ji připevnit na kočárek, je možno ji prát. 

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

P347   Hrací autíčko  

 

Autíčko je hračka vhodná pro děti od 18. měsíců.  

Má celkem 4 tlačítka. Na vrchní části je tlačítko,  

které po stlačení vyvolá pohyb směrem vpřed, 3 bočné 

tlačítka vydávají zvuk auta a tlačítko pro hudbu hraje  

celkem 15 písniček. Hračka rozvíjí jemnou motoriku  

dítěte a sluchovou percepci.   

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

P348 Chrastící autíčko  

 

Autíčko vhodné pro děti od 6 měsíců. Při pohybu  

Autíčka v jeho vrchní částí za plastovým průhledným 

okýnkem chrastí barevné kuličky.  

Dítě tak vnímá vizuální efekt a  

stimuluje tak zrakovou percepci.  

 Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

P349  Mluvící nářadíčko  

 

Mluvící nářadíčko - rozvíjí učení dítěte pomocí  

skvělých nástrojů! Dítě ťuká na barevné  

tvary a učí se počítat. UČÍ: písmena A-B-C, počítání  

1 - 10, barvy, tvary. Hudební zábava a hry:  

6 oblíbených písní, 3 vysunovací kamarádi,  

kteří vydávají legrační zvuky  

a říkají bláznivá úsloví.  Hračka vhodná pro děti od  

6-36 měsíců. Výpůjční doba: 1 měsíc  

 

 

 



P350  Hudební centrum 
 

Oboustranní aktivní a hudební centrum,  

dvoupolohové. Zvířátka hrají nebo vydávají  

zvuky a lze je vyndat. Samotné tvary slouží  

i jako chrastítko. Vhodné na poznávání barev,  

tvarů a zvuků. Pro děti od 12 měsíců.  

 (chybí součástky) Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

P351  Aktivní a hrací centrum 

 

Slouží pro vkládaní předmětu  a pomáhá při učení- 

poznávání barev a tvarů. Hračka je vhodná  

pro děti od 12 měsíců.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

P352   Zahradní cirkus 

 

Naši malí “artisté” jsou připraveni kdykoliv pobavit,  

spolehlivě zaujmout pozornost vašeho dítěte  

a vtáhnout ho do hry.  

Při dovádění s nimi si bude dítě rozvíjet  

svou představivost, získá jistotu v koordinaci pohybů  

a utříbí jemnou motoriku. Díky oboustranným  

magnetům lze zvířátka snadno stavět na sebe.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

 

 

P353  Ortopedický  houpací kůň  

Zábavní hračka -houpací koník – je vhodná pro 

děti od 3 let. Slouží k rozvoji hrubé motoriky  

dítěte, správného držení těla – udržením  

rovnováhy. Koník je příjemný na dotyk,    

lehko se s ním manipuluje.  

Výpůjční doba: 1 měsíc  

 

 

 

 

 



P354  Tančící panáček na kouli  

 

Jde o hračku pro nejmenší od 6 měsíců. 

Dítě s hračkou manipuluje, při uvedení do pohybu  

se koule kývá z jedné strany na druhou a hraje  

při tom písničky. Na vrchu koule je panáček, který se 

s kouli kývá. Rozvíjí tak zrakovou percepci  

manipulační dovednosti dítěte, přičemž se dítě  

opravdu příjemně baví.  

Výpůjční doba: 14 dní 

 

 

P356  Hudební housenka  

 

Když ji během prvních měsíců života dítěte připevníte  

k postýlce, bude Vaše dítě pozorovat její zářivé  

barvy a usmívat se na její obličej. Metr na spodní  

straně housenky umožňuje měřit délku dítěte do 60cm.  

Začne ji dítě poznávat pomocí ručiček,  

objeví pískání, hmatky, rolničky i šustítka  

ukrytá v jednotlivých článcích housenky. 

Je pro děti od 0 -3. 

Výpůjční doba: 1 měsíc  

 

 

 

P357   Květinová zvonkohra  
 

Hračka slouží především k rozvíjení hudebního  

cítění dítěte a nabízí spoustu variant použití.  

Ukrývá  zvonkohru, veškeré hudební motivy jsou  

nahrány speciální technologií Softronic, která nedráždí  

dětský sluch. Každá z květin má navíc své okvětní lístky  

vyrobeny z různých typů pestrobarevných materiálů  

pro stimulaci zraku a jemného hmatu.  

Je pro děti od 6 měsíců.  

Výpůjční doba: 14 dní  

 

 

P358   Click clack – magnetické klapací tyčky  

 

Hračka se skládá z několika různě barevných  

klacíků, které mají na svých koncích magnety. 

Jsou lehce uchopitelné,Podněcují  

rozvoj představivosti, fantazie, manipulace, koordinace  

jemné i hrubé motoriky. Díky barevnosti klacíků 

i poznávání barev. Hračka je vhodná pro děti od  

14 měsíců.  

Výpůjční doba: 14 dní  

 



P359 Labyrint „ Najdeš správnou hlavu ?“  

 

Dřevěný labyrint s upevněnými pohyblivými  

hlavami zvířat, které třeba přivést správnou cestou 

ke správnému tělu. Rozvíjí jemnou motoriku dítěte  

a přispívá ke poznávaní zvířat. Hra je vhodná pro  

děti od 2 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P360  Dřevěný labyrint prostorový  
 

Jde o dřevěnou hračku, která se skládá ze 4 sloupků, 

na které je třeba vkládat předměty: kolečka, trojúhelníky,  

čtverce a tyto předměty sloupky provádět. Předměty jsou  

barevné. Hračka rozvíjí prostorovou orientaci dítěte,  

3 D vnímaní, jemnou motoriku.  

Výpůjční doba: 14 dní  

 

 

P361,  Hmyz, P362 Ptáci  
 

Knížečky pro děti od 4 do 7 let  

se zvukovými tlačítky různých  

zvířat: ze světa hmyzu a ptáků 

a k tomu krátké říkanky. 

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P363 Štěňátka a koťátka,  P364 Divoká zvířata  

P365 Zvířata v moři, P366 Auta a stroje  
 

Interaktivní knížečky pro děti od 4 do 7 let  

se zvukovými tlačítky různých  

druhů např. zvuk delfína, řev lva, zvuk sanitky a pod... 

a látkovým potiskem na každé straně. K tomu  

krátké povídaní. Slouží ke smyslovému poznávaní  

věcí kolem dětí zábavní formou, pomocí zvuků a hmatu 

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

P367 – P 369 Kočička poznává barvy, Pejsek hledá  

tvary , Medvídek ví co k čemu patří 

Dětské barevné knížky pro děti od 3 let. 

V knížce je připevněná gumová kočička,  

v druhé pejsek a v třetí medvídek, kteří  

provádí dítě jednotlivými stránkami a poznávají  

vtipně barvy a tvary, nebo správně přiřazují. 



P370 Pejskův výletní kufr  

P371 Králíkova doktorská brašna  

P372 Pandin nákupní košík  

 

Dětské knížky s vyjímatelnými obrázky 

na správné přiřazení, hraní a obkreslování. 

Na každé stránce poznává dítě různá témata, 

k tomu slovní zásobu. Knížky jsou výborné pro  

rozvoj poznávaní, paměti, řeči, ale i jemné motoriky. 

Vhodné pro děti od 3 let.  Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

P 373 Zvědavé štěnátko 

 

Zábavná knížka pro děti od 3 let,  

zatím co vy čtete, dítě si může  

zvědavě posuvnými obrázky  

odhalovat co se za nimi ukrývá. 

Podporuje rozvoj poznávaní  

a schopnosti manipulace, či  

jemné motoriky. Výpůjční doba: 14 dní    

 

 

 

 

 

P 374  Perníková chaloupka  

 

Dětská knížka ve tvaru domku 

s okny, kde v každém se ukrývá  

zvířátko.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P375 Říkáme si s krtkem  

P376 Cestujeme s krtkem  

 

Jsou to hrací knížky, díky kterým 

děti poznávají svět spolu s postavičkou, 

kterou důvěrně znají a mají rádi. 

Knížky se můžou vybarvovat. 

Jsou vhodné pro děti od 3 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   



LOTO – HRY  

P377 Zvířátka  - hra  

P378 Kvarteto s plastelínou - hra 

P379  Šňůrky a dírky – provlékací hra 

P380  Černý Petr -hra 

 

Jedná se o 4 vzdělávací hry pro děti  

1-4 ve věku od 3 do 6 let. Každá hra  

je určená na rozvoj jiné dovednosti.  

Zejména ale cvičí zručnost, učí poznávat  

číslice, písmenka,, zvířátka apod. Učí děti 

společně se hrát, umět prohrávat, ale  

respektovat toho druhého, ale i zdravé  

rivalitě.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

P381 Puzzle – Co je dále !  

 

30 ilustrovaných dílků skládačky  

se skládají jako puzzle dle časové  

souslednosti např. ranní vstávání,  

snídaní, hraní apod. Dítě se hrou  

učí poznávat každodenní aktivity  

v životě. Hra je pro děti od 3-5 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P382 Puzzle – Máma a mládě  

 

16 ilustrovaných puzzle obrázku  

zvířat ze světa maminek a mláďátek.  

Dítě poznává svět zvířat, správně  

přiřazuje např. kobyla- hříbě.  

Pomáhá si barvami. Dítě rozvíjí  

řeč, poznává barvy apod. Vhodné  

pro děti od 3 – 5 let.   

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

P383 Kloboučku hop ! 
 

Hra pro děti od 3 let. Rozvíjí 

jemnou motoriku, soutěživost  

dětí a podporuje zábavu.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 



P384  Magnetická stavebnice 
 

Jde o magnetky, na kterých jsou připevněné  

různé geometrické tvary všeho druhů, ze  

kterých se krásně dají ukládat obrázky. Tvary  

se připevňují na magnetickou tabulku. 

Hračka je vhodná pro děti od 3 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

P385 Pexeso – více druhů 

 

Pexeso různých druhů, například zvířátka, hrady  

a zámky, logopedické pexeso a další…  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

 

 

P386 Hra – Co k čemu !  

 

Ilustrované kartičky poukazují  

vždy na určitou souvislost na  

základě, které patří dvě k sobě.  

Např. dům – klíč apod.  

Vhodné pro děti od 3 let  

rozvoj řeči, slovní zásoby a 

poznávacích dovedností.   

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P387  Dřevěný labyrint – zvířata  

 

5 dřevěných zvířátek je třeba dle jejích  

tvaru správně vložit, jako odměna, že 

je zvířátko na správném místě, vydá  

svůj zvuk jaký mu patří.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

 

 

 



P 388  Pěnové nasouvací tvary  
Pěnový čtverec obsahuje 4 tvary – kruh, 

trojúhelník, pětiúhelník a čtverec.  

Každý z nich se skládá  ještě z menších  

a menších svých častí barevně odlišených.  

Tvary se mají dle velkosti a správnosti tvarů  

uložit. Hračka je příjemná na dotyk, lehce 

se s ní manipuluje. Vhodné pro děti od 3 let.  

Podporuje jemnou motoriku, zrakovou percepci, 

poznávaní tvarů a barev.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P389 Barevný dřevěný vějíř  

 

Slouží k poznávaní barev, ťukáním na  

dřevo přehazováním jednotlivých špalíků 

vydává hezký zvuk.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

 

P390 Kravičko otevři pusu ! 

 

Zvuková hračka, kráva má pod  

ocasem tlačítko. Dítě když ho  

stlačí, kráva otevře pusu a bučí. 

Je to zábavní hračka. Přitom  

rozvíjí jemnou motoriku a 

poznávání tohoto konkrétního  

zvířete. 

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

P391 Dřevěné kostky -stavebnice 

 

Dřevěná stavebnice složená  

z různých tvarů. Dítě pomocí ní 

rozvíjí svou fantazii, představivost. 

Kostky dávají možnost stavět si, 

ukládat, hrát si dle svých představ. 

Vhodné pro děti od 3 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 



P392 Rolničkový náramek  
 

Pohybováním ruky rolničky  

hrají, děti se baví zvukem, 

můžou si do toho zpívat, nebo 

tančit.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

P394 Antistresové míčky, relaxační míčky, 

        reflexní třásně, ježek  

 

Mačkáním míčku dítě nejenom rozvíjí 

úchopový možnosti ruky, ale taky si  

navozuje pohodovou náladu a slouží  

ke zklidnění dětí. V hodné pro děti od 3 let.  

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

 

P395  MOVIN SIT JUNIOR – podložka rovnováha 

 

Gumový polštář s masážním povrchem  

slouží na různé použití. Procvičuje rovnováhu 

v různých polohách dítěte – když na tom stojí,  

klečí, nebo sedí. Taky si ho může dát za záda,  

když sedí slouží to k relaxaci zad. Nebo v leže 

působí relaxačně.   

Výpůjční doba: 14 dní   

 

 

 

 

P396  Míč na záda – overball 
 

Relaxační míč, sloužící k uvolnění zad a  

křížové oblasti, k nejrůznějším cvikům celého těla. 

Dítě při sedě může na chvíli 

míč na zádech využívat.  

Výpůjční doba: 14 dní  

 

 

 

 

 

 



P 397 Zvukový froté náramek na ruku 

 

Zvuková hračka i pro ty nejmenší, stimuluje sluchovou 

percepci.  

Výpůjční doba: 14 dní  

 

 

 

 

P 398 Podívej se pod obrázek  

 

Knížka vhodná i pro ty nejmenší, hezky ilustrovaná  

s možností odkrývat obrázky a formou překvapení 

se učit novým věcem. Rozvíjí zvukovou percepci  

a fantazii dítěte.  

 

Výpůjční doba: 14 dní  

 

 

 

 

 

 

P 399 Xylofon – Krokodýl   
        

Hudební nástroj vhodný k procvičování jemné i  

hrubější motoriky, má celkem 5 tónů v celkově 

harmonickém souznění. Rozvíjí sluch a celkové vnímání. 

Ke xylofonku patří umělohmotná palička. 

 
 

 
 
 

P 401 Pojď si hrát 

 

Krtek přináší radost i dětem, které ještě neumějí 

 počítat. Hra Pojď si hrát, zpřístupňuje klasické  

Člověče, nezlob se našim nejmenším. 

Tato hra získala Cenu dětí. 

 
 
 

P 402  Kostka plná překvapení  
 

Krychle o straně 18 cm, na každé ploše  

je jiná funkce (ozubené kolečka, telefon  

s číselnou klávesnicí, očíslované knoflíky 

v bludišti, hodiny, hlasy zvířátek,…) 



 

P 403 – P 412 Orffovy hudební nástroje I. 
 

Sada různých perkusních dřevěných nástrojů. 

P 403 – rolničky 

P 404 – činelky 

P 405 – knoflíky dřevěné 

P 406 – palička modrá v trojúhelníku 

P 407 – palička ve čtverečku 

P 408 – zvukový bubínek 

P 409 – ozvučená dřívka 

P 410 – valcha jemná 

P 411 – valcha hrubá 

P 412 – dřevěná destička dutá s dřívkem 

 

 

 

P 413  Tubofon 

 

Hudební nástroj – volně položené trubičky, každá jiné 

velikosti, barvy a tónu. Rozsah jedné oktávy stačí 

k základním dětským písničkám (Prší, prší, Kočka leze 

dírou, Skákal pes…). 

 

 

 

 

 

 

P 414  Domino velké 

 

Hra domino, která má velké hrací destičky, je určená pro 

zrakově postižené, ať už plně nevidomé, tak i pro děti se 

zbytkem zraku (body na destičce jsou plasticky znázorněny a 

také jsou rozdílného povrchu v závislosti na barvě).  

 

 

 

 

 

 

 

 

P 415 Skládačka barevná s prostrkovacími díly 

 

Stojánek na celkem 6 barevných zakroucených  

prkýnek s oválnými otvory. Hračka procvičuje motoriku 

rukou, cvičení barev, posloupnosti. 

 

 



 

P 416 Žirafka 
 

Do žirafky můžeme házet různé kostičky,   

 v každé kostičce je jiné zvířátko. Po vhození se ozve 

radostný zvuk, pokud je žirafka naplněná, dole ji otevřeme 

a všechny kostičky se zvířátky se vysypou za dalšího 

 radostného zvuku. Hračka procvičuje hrubou motoriku. 

 

 

 

P 417 a P418 Želvičky 
 

Tato hračka pro děti pobízí děti k lezení, zlepšuje a rozvíjí 

dětskou motoriku, podněcuje smyslové vnímání pomocí 

hudby a světel. Je z umělé hmoty na tužkové baterie. 

 

 

 

 

 

P 419 Slon na vhazování tvarů 
 

Sloník z umělé hmoty, který má po obvodu trupu otvory, 

které mají barvu a tvar podle toho dílu, který musí být do 

bříška vhozen. Pokud se bříško naplní, musí se slon zatahat 

za uši, a z chobotu mu všechny tvary vypadnou. :) Hračka 

rozvíjí motoriku, smysly, děti cvičí poznávání barev. 

 

 

 

 

P 420 Minipiánko 

 

Digitální minipiánko s rozsahem jedné oktávy má také 

nahrané některé dětské instrumentální melodie. Má 

jednoduché ovládání, rukojeť na snadné držení. Je na 2  

tužkové baterie. Rozvíjí smyslový rozvoj dětí. 

 

 

 

 

 

 

P 421 Multifunkční chrastítko 

 

Hračka pro děti na procvičování motoriky a smyslů se 

zvonkem, pákou, válečkem plným korálek a veselým 

obličejíkem, který po zmáčknutí vydává veselý zvuk. 

 



 

P 422 Zvukové pexeso  

 

Dřevěná bednička obsahuje 16 kostek, v každé je jiný 

obsah vždy po dvou kusech. Jedna stěna kostky je 

průhledná, jde vidět co v kostičce je. Hráči zkoumají zvuk 

kostičky při zaštěrchání, snaží se najít kostku do páru. 

 

 

 

P 423 Růžová věž 

 

10 kostiček různých velikostí, perfektně dítě naučí vnímat 

rozdílnou velikost a chápat její praktický význam. Všechny 

kostičky věže mají stejnou barvu a povrch, takže děti 

vnímají pouze jediný faktor, který je rozlišuje – velikost. 

Při pochopení matematiky, dítě ke svému překvapení může 

zjistit, že objem kostek růžové věže plynule roste od 1cm
3
 

až po 1dm
3
 . 

 

 

 

P 424 - P428  Orffovy hudební nástroje II. 

 

Sada lehkých perkusních hudebních nástrojů rozvíjejících 

sluch, hmat i zrak a také motoriku. 

P 424 bubínek + palička 

P 425 akord – zvonek 

P 426 rolničky 

P 427 rumba koule čmelák 

P 428 minitamburínka 

 

P 429 Encyklopedické kartičky  

 

Cca 2500 kartiček s obrázky a popisky různých situací, 

předmětů, počasí, povrchů, barev, zvířat, tématické okruhy 

(poznáváme přírodu, moje tělo, mláďátka a rodiče, 

povolání, abeceda, pexeso…) 

Kartičky fungují jako dětská encyklopedie, děti si s rodiči 

mohou u obrázků povídat o tom, co vidí, hledat podobné 

obrázky které k sobě patří, hrát hry atd. 

 

P 430 Zvířata celého světa 

 

Nejen vašim nejmenším je určena tato nádherně 

ilustrovaná knížka, která v sobě obsahuje šest puzzle. 

Svými obrázky zachycuje krásu zvířat v jejich přirozeném 

prostředí všech světadílů. Díky této publikaci se Vaše dítě 

naučí poznávat zvířata a získá o nich zajímavé informace, 

a také si procvičí jemnou motoriku a smyslové vnímání při 



skládání puzzle. 

P 431 Zvířata z džungle  
 

Knížka se šesti skládacími obrázky na téma zvířátka, která 

žijí v džungli. Každé puzzle je složeno ze šesti větších dílků, 

je vhodné k procvičování motoriky, u obrázků si můžeme 

povídat o zvířátkách a životě v džungli. 

 

 

 

 

P 432 Zvířata na statku  

 

Knížka se šesti skládacími obrázky na téma zvířátka, která 

žijí v našich zeměpisných podmínkách na statcích. Každé 

puzzle je složeno ze šesti větších dílků, je vhodné 

k procvičování motoriky, u obrázků si můžeme povídat o 

zvířátkách a životě na statku. 

 

 

 

 

 

 

P 433 + P 434 Dětská motorka – odrážedlo   
 

Stabilní dětské odrážedlo s otočnou přední vidlicí, motorka 

se hodí na trénování na kolo,  řízení, hrubé motoriky, vhodná 

doma i při procházkách. Je z umělé hmoty, lehká a snadno 

omyvatelná. 

 

 

 

 

 

P 435  Kde bydlím? 
 

Puzzle – skládačka s krásnými obrázky různých zvířátek,  

ale i lidí. Puzzle je vždy složeno ze dvou dílů, na jednom je  

tvor, kterému hledáme příbytek, a na druhém je ten pravý 

domeček. Dílky se k sobě hodí nejen logicky (tvarem), ale 

také barevně a tématicky. Hra je určená pro 

psychomotorický rozvoj dětí.  

 

 

P 436 Magnetická skládačka 

 

Plechová krabička obsahuje několik šablonek z průhledné 

folie, které se položí na víko krabičky, a na folii se umisťují 

magnetické pěnové tvary tak, aby daly dohromady obrázek 



podle předlohy.  

P 437 Dinosaurus - puzzle 
 

Skládačka dinosaurus je vlastně dřevěné puzzle z barevných 

dílků, které se do sebe skládají podle posloupnosti čísel, nebo 

abecedy. Z jedné strany je tedy číselný, z druhé abecední, 

záleží na tom, co je třeba procvičovat. 

 

 

P 438 Magnetické bláznivé zvířátka 

 

24 dílků plochých magnetických obrázků, které po složení 

dají dohromady celkem 8 zvířátek po třech částech. Zvířátka 

jsou veselá a bláznivá proto, že s nimi děti mohou dělat různé 

pokusy, a to například dát kravičce pejskovy nožičky a 

žabčino bříško a podobně. 

 

 

 

P 439 Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky 

 

Knížka obsahuje 30 originálních říkanek doprovázených 

jednoduchými pohybovými hříčkami. Dítě opakuje 

veršovánky po dospělém a současně procvičuje prstíky, a tak 

rozvíjí své verbální dovednosti i jemnou motoriku, vytváří a 

posiluje artikulační, dechové i hlasové stereotypy.  

 

 

 

P 440 Říkanky pro rozvoj řeči 

 

Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných říkadel, 

která mohou logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče s 

úspěchem použít u dětí, které mají s řečí závažnější problémy. 

Básničky mohou posloužit také pro podporu normálního 

vývoje řeči u malých dětí. Nejjednodušší říkanky obsahují 

pouze hlásky prvního artikulačního okruhu, u dalších se 

postupně přidávají hlásky další. V žádné básničce nejsou 

sykavky ani hlásky l, r, ř, které jsou z hlediska výslovnosti 

nejobtížnější. Jednoduché ilustrace podporují zapamatování 

říkanky, takže si je mohou osvojit i děti, které mají z různých důvodů potíže s učením. 

 

P 441 Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce 

 

Jednotlivé části knihy jsou spojeny příběhem. Hlavní hrdina je 

červík Toník, didaktické jednotky děje uvádějí pohádky o 

dobrodružstvích, která Toník prožil. Na tyto příběhy pak 

navazují činnosti zaměřené na všechny oblasti rozvoje dítěte. 

 

 



P 442 Strukturované učení pro žáky s autismem 

 

Příručka je určena všem, kdo se podílejí na výchově a 

vzdělávání žáků s autismem, s těžkým postižením zraku a 

lehkým mentálním postižením. Autorka vychází z RVP pro 

základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a 

jednotlivé vzdělávací oblasti rozpracovává pro potřeby 

strukturovaného učení. Publikace obsahuje konkrétní návody 

na vytvoření úloh pro strukturované učení se zřetelem ke 

všem zvláštnostem dětí s poruchou autistického spektra. 

 

 

 

P 443 Učím se psát – malá školní tabulka 

 

První psaní s touto veselou obrázkovou knížkou se pro dítě 

stane zábavnou hrou a užitečnou aktivitou. Vysunovací 

tabulka s pisátkem umožňuje jednoduchým zasunutím 

vymazání napsaných písmen a slov - kniha tak hravou formou 

vede dítě k poznávání písmen, k prvnímu čtení a 

neomezenému psaní.  

Rozvíjeny jsou následující dovednosti: 

poznávání jednotlivých písmen abecedy 

psaní jednoduchých slov 

senzomotorická koordinace a zručnost 

 

 

 

P 444 Domácí zvířata – kniha se zvuky      
 

Uvnitř této knihy čekají  kamarádi ze statku. Stačí jen 

stisknout tlačítko a jsou slyšet jejich hlasy –  štěkot, bučení, 

mečení, ržání, kvičení, mňoukání. Děti mohou jejich hlasy 

napodobovat, poslechem je rozeznávat, zapamatovat si komu 

ten který zvuk patří.  

 

 

 

 

 

 

 

P 445 Knížka pro děti od dvou do pěti  

 

Knížka plná říkadel a pohádek psaných prózou i veršovaných 

objevuje pro malé čtenáře i jejich rodiče poezii důvěrně 

známého světa každodennosti. Hravé, jednoduché texty se 

snadno pamatují a hodí se pro zejména pro začínající čtenáře.   

 

 



 

P 446 Jsi tam, Myšáčku? 

Leporelo je vyrobeno z kvalitních materiálů a je uzpůsobeno 

pro hraní nejmenším dětem,  má povahu „interaktivních 

knih“, které si děti mohou nejen prohlédnout, ale také si 

s nimi pohrát. Knížečky nabádají děti k přemýšlení i ke hře, 

stačí jednoduchý pohyb – a znenadání se objeví třeba malé 

roztomilé zvířátko. Zkrátka na děti tu čeká spousta 

překvapení!  

P 447 Slovo, slovíčko, otevři se maličko  

 

Co všechno má svůj začátek a konec? Co všechno je velké? 

Co všechno je hluboké? Co všechno plave? Slovo, slovíčko, 

otevři se maličko není úplně obyčejná knížka. Je to hra. Hra 

se slovy a na slova. Co všechno schovává jedno jediné slovo? 

Kolik může mít významů? Hrát si se slovem a otevřít ho 

znamená najít odpověď. A přesně tak to dělají Ondra a Katka 

v naší knížce. A k této hře zvou všechny děti, jejich rodiče i 

učitelé v mateřské škole a první třídě základní školy. 

 

 

P 448 Žvanda a Melivo 

 

Knížka určená pro děti předškolního a mladšího školního 

věku má za cíl zábavnou formou rozvíjet slovní zásobu a 

jazykový cit. Děti se pomocí zajímavých úkolů, básniček, 

doplňovaček, příběhů a hádanek podpořených živými 

ilustracemi učí hrát si s jazykem, co nejpřesněji vyjadřovat 

myšlenky a city a objevovat bohatství řeči. Děti mohou v 

knížce vybarvovat, spojovat čarami či prstem po papíře, 

kroužkovat, podtrhávat, vyškrtávat, ale především by měly 

MLUVIT a MLUVIT! Průvodci jim při tom budou dva upovídaní panáčci - Žvanda a Melivo. 

 

 

P 449 Barevná kouzla  
 

V obchodě s ovocem a zeleninou se pouze nenakupuje, ale 

také, když se nikdo nedívá, závodí. Děti hádají, jakou barvu 

závodníci mají. Když pak zatáhnou za okraj stránky, stane se 

kouzlo, objeví se barva malých závodníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 



P 450 Pískové pásky 

 

Pásky o šířce cca 4-5 cm z pevného materiálu obsahují písek, 

jsou švy rozděleny na několik částí. Dětem se přilepí na ruku 

(na dlaň) pomocí suchého zipu, tím na celou ručku působí 

jako dlaha, navíc je  z dlaňové strany přišito několik knoflíků 

ve tvaru různých zvířátek, což děti nutí se na dlaň podívat, a 

tím pádem procvičovat pronaci a supinaci, nebo také zrak a 

tedy psychomotorický vývoj. 

 

 

 

P 451 Říkáme si s dětmi  

 

Tato knížka seznamuje rodiče a učitelky předškolních zařízení 

s praktickými otázkami výchovy jazyka a řeči u malých dětí. 

Jsou v ní zastoupeny čtyři skupiny říkanek a veršovánek: 

verše spojované s jednoduchými řízenými pohyby dětských 

ruček, nohou i celého těla; verše podněcující dobrou 

výslovnost a sluchovou pozornost (fonematické vnímání); 

verše rozvíjející obratnost rukou (hry s prsty); verše 

podněcující grafickou činnost dětí (vytváření jednoduchých 

kreseb). 

 

 

 

P 452 Říkej si se mnou  

 

Jde opět o velmi nápaditou knížku pro děti útlého i staršího 

věku. Jako v každé jiné publikaci jmenovaných autorů jsou 

děti přilákány ke spolupráci řadou jiných aktivit, konkrétně 

hádankami, vystřihovánkami, dolepováním obrázků do textů 

říkanek, grafomotorickými cvičeními. Knížka je zajímavým 

doplňkovým logopedickým materiálem, ale je nutné, aby 

logoped po zhodnocení celkového stavu řeči dítěte doporučil 

výběr říkanek.  

 

 

 

P 453 Poznáváme písmenka 

 

Bohatě barevně ilustrovaná knížka pro předškoláky i pro 

začínající školáky s básničkami a jednoduchými úkoly, které 

podporují verbální myšlení. Úkoly vycházejí z milých 

ilustrací Evy Rémišové. Děti mohou například doplňovat 

chybějící písmena ve slově, počítat písmenka, vizuálně hledat 

slova shodná s předlohou, doplňovat logicky opakující se 

řadu písmen, určovat počáteční hlásky zobrazených předmětů 

aj.  

 



 

P  454  Veršovaná abeceda   
 

Knížka je určená dětem předškolního a mladšího školního věku. 

Každé písmenko abecedy je provázeno jednoduchou básničkou 

a veselým barevným obrázkem. V textu básničky jsou vždy 

barevně odlišena písmenka, na která je říkanka zaměřena. 

 

 

 

P 455 Říkadla a hry pro nejmenší  

 

Bohatě ilustrovaný soubor říkadel a her poskytne společné 

potěšení rodičům i jejich nejmenším. Nabízí motivační nápady 

zejména pro výchovu dětí od narození do tří let a praktické 

podněty k esteticko-výchovným činnostem. Inspiruje, jak si 

povídat s dětmi, a pomáhá slovem a hrou formovat osobnost 

dítěte. Zábavným způsobem přispívá k rozvoji řeči a 

mateřského jazyka dětí. Důležitou součástí knihy jsou barevné 

ilustrace, které doprovázejí text a jsou základem zábavných 

úkolů. 

 

P 456 Rozumíš mi? 

 

Logopedická cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti. 

Bohatě ilustrovaná publikace s barevnými obrázky Edity 

Plickové je určena předškolákům a školákům, kterým činí 

potíže správná výslovnost některých hlásek. Nácvik některých z 

26 hlásek je prováděn pomocí humorných říkánek, hříček a 

obrázků, které dítě dotváří. 

 

 

 

P 457 Zábavné úkoly pro nejmenší děti  

 

Kniha Zábavné úkoly pro nejmenší děti je určena k prohlížení, 

čtení a ke společným hrám s nejmenšími dětmi. Dotýká se všech 

základních témat, s nimiž by se mělo dítě seznámit. Úkoly jsou 

zaměřeny na aktivizaci a rozšíření slovní zásoby, rozvoj 

myšlení, paměti i smyslových schopností dětí. 

 

 

 

 

P 458 Malované čtení pro děti 

 

Souborné vydání krátkých pohádek, které několik let vycházely 

v časopisech Sluníčko a Mateřídouška. V textu jsou pro 

zjednodušení i pro zpestření některá slova namalovaná, takže 

čtení není žádná dřina, ale pořádná legrace - a tak to má být. 



 

 

P 459 Učíme se kreslit zvířátka  

 

Rozvíjejte dovednost a zručnost svých dětí! S přesným 

návodem, jak postupovat při kreslení zvířátek se budou i ti 

nejmenší radovat z pěkných vlastních obrázků. Množství 

jednoduchých a podnětných nápadů pro vaše děti vám přináší 

edice Krok za krokem. 

 

 

 

 

 

P 460 Jak dělají zvířátka 

 

Veselá knížka s pěti šestidílnými puzzle, na kterých jsou 

zvířátka, které děti znají, a také je k nim vždy krátký text, který 

popisuje, jaký zvuk zvířátko vydává. 

 

 

 

 

 

P 461 Hrajeme si s magnetkami – tvary   
 

S magnetickou obrázkovou knížkou se učení tvarů stane pro 

dítě zábavnou hrou. Tvary jsou vždy vyjádřeny slovem a 

zastoupeny magnetickými dílky, které se vkládají do 

příslušných obrázků. Jakmile dítě zvládne základní tvary, může 

vytvářet složitější obrázky a vlastní variace na magnetické 

stránce na konci knihy. Hravým učením s magnetkami zvládne 

každé dítě poznávaní tvarů ve velmi krátké době. 

 

 

 

 

P 462 Svět moří a oceánů 

 

Chcete se dozvědět, co se skrývá pod hladinou moře? Pak 

společně se svým dítětem nahlédněte do celoilustrované knihy, 

která v sobě spojuje zábavu i poučení. Vždyť to není jen kniha, 

ale zároveň puzzle - skládačka! Děti nejen pobaví, ale také jim 

nenásilnou formou rozšíří přehled o životě pod vodou. 

 

 

 

 

 

 



P 463 Puzzle Lví král 

 

Klasické puzzle pro nejmenší stávající se pouze z 15 

dílků, s oblíbeným motivem Lvího krále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P464 Puzzle Krteček I. 

 

Puzzle s obrázkem krtečka z 25 dílků na pevné 

podložce s ohraničením. Pro děti od 3 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 465 Puzzle Krteček II. 

 

Puzzle s obrázkem krtečka z 25 dílků na pevné 

podložce s ohraničením Pro děti od 3 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P 466 Puzzle Krteček III.   

 

Klasické puzzle z 24 dílků s obrázkem krtečka. Pro 

děti od 3 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 467 Puzzle Krteček IV. 

 

Klasické puzzle z 24 dílků s obrázkem krtečka. Pro 

děti od 3 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 468 Puzzle FIFI 

 

Výjimečné puzzle z 24 dílků, které jsou opravdu velké a 

pro děti velmi dobře uchopitelné. Jeho předností je výborná 

manipulace s jednotlivými dílky a také slouží jako dobrá 

motivace a trénink ke skládání složitějšího puzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P 469 Puzzle auta 

 

24 dílné puzzle s tématikou veselých aut (známé ze 

stejnojmenného kresleného filmu Auta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 470 Veselí klauni 

 

Jedná se o veselou hru rozvíjející zručnost pro 1 – 4 

hráče od 5 let. Cílem hry je zbavit se jako první všech 

svých nasunovacích dílů. Dá se hrát lehčí (pouze 

nasunovací) varianta, nebo varianta s kostkou. Díky této 

hře si děti trénují jemnou motoriku, počítání a také 

trpělivost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 471 Velryby 

 

Hra se skládá ze tří barevných velryb a stejně barevných 

žetonů – dle barvy, která padne na kostce, pak velryba tyto 

žetonky pojídá. Pomocí této hry se výborně procvičuje 

poznávání barev i počítání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P 472 Zoo park 

 

Zoo park je společenská hra pro 1 – 4 hráče a jejím cílem je 

rozdávat zvířátkům kartičky s krmením. Hra se dá hrát ve třech 

3 variantách – hra pro jednoho hráče, varianta pexesa a hra 

s více hráči. Děti si procvičí, co které zvířátko jí a jak které 

zvířátko vypadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 473 Krtkova abeceda 

 

Jedná se o 20 dřevěných kostek, které jsou ze všech stran 

popsány písmenky. U každého s písmenek je také názorný 

obrázek, jehož název začíná právě na dané písmenko, což 

slouží jako nápověda pro dítě. Dítě může skládat různá 

slova a slabiky, nebo pouze vymýšlet slova začínající na 

dané písmenko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P 474 Dřevěné kostky – slůně 

 

Z těchto šesti kostek mohou děti poskládat šest různých 

obrázků s motivy slona a jeho kamarádů z pohádky Medvídek 

Pů. 

 

 

 

 

 

 

 



P 475 Dřevěné kostky – čísla 

 

Na každé z těchto 12 kostek najdeme čísla, pomocí 

kterých si děti procvičí počítání a poznávání číslic. 

Čísla jsou zobrazena buď klasickou číslicí, nebo 

určitým počtem vyobrazených předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 476 Dřevěné kostky – Krteček 

 

Z těchto 20 dřevěných kostek si mohou děti poskládat 6 

různých obrázků s motivem Krtečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 477 Šatní skříň– Medvědí holčička 

 

Děti mají možnost si dle vlastní fantazie oblékat a 

měnit postavičky malé medvědice. Rozvijí schopnost 

logického myšlení a vývoj fantazie. Set obsahuje 18 

dílů. Hra podporuje jemnou motoriku a pomáhá cvičit 

trpělivost a soustředěnost.   

 

 

 

 

 

 

 



 

P 478 Šatní skříň – Medvědí kluk 

 

Do obrysu medvídka, vyříznutého do dřevěné 

destičky, mohou děti vkládat různé medvědí hlavičky 

a jednotlivé díly oblečení. Mohou tak měnit 

medvídkovu náladu a obléknout ho do horkého 

slunečního dne nebo třeba do zimy. Hračka milým 

způsobem pomáhá rozvíjet fantazii dítěte.  

 

 

 

 

 

 

 

P 479 Kocour v botách 

 

Kniha děti upoutá nejen kouzelnými obrázky a 

texty, ale také tím, že každá druhá stránka v této 

knize je ve formě puzzle z šesti dílků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 480 Pexeso – 24 kartiček 

 

Pexeso se skládá z 24 dílků z pevného kartonu, dobře 

uchopitelné i pro děti s ne příliš dobrou jemnou 

motorikou. Trénování paměti, jemné motoriky, 

trpělivosti a sociální interakce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P 481 Pexeso – dřevěné 

 

Pexeso se skládá z 18 dvojic krásných obrázků, 

dílky jsou dřevěné a dostatečně vysoké pro lepší 

manipulaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 482 Hra s bavlnkou 

 

Holčičky i kluci si mohou zkusit, jaké je to vyšívat, 

avšak bezpečně - pouze s barevnými tkaničkami a bez 

jehly. K dispozici k tomu mají pevné kartónové karty s 

obrázky, které jsou místy děrované. Úkolem dětí je pak 

barevnou tkaničkou tyto otvory proplést a vytvořit tak 

originální obrázek. Děti v této hře mohou rovněž 

trénovat barvy - třeba bude-li jejich úkolem použít 

bavlnku stejné barvy jako je podkladová barva 

obrázku. Děti za pomocí Hry s bavlnkou rozvíjejí 

fantazii a jemnou motoriku. Kreativní hra obsahuje 6 

děrovaných obrázků a barevné tkaničky. 

. 

 

 

 

 

 

P 483 Písničky o zvířatech   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P 484 Moje první knížka o psech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 485 Nejkrásnější pohádky o psech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 486 Dášeňka čili život štěněte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P487 Whose baby? Puzzle zvířata a jejich mláďata   


