Obrázok

Názov

Sada 6 modulárnych kužeľov 30 cm

Požičovné/
týždeň

1€

Deppozit

5€

Zhrnutie

Popis

Kužele sú určené pre tréningy v telocvični
alebo vonku. Sada sa dá používať
samostatne alebo v kombinácii s
vytyčovacími kolíkmi.
Tieto 30 cm kužele sú navrhnuté tak, že sa
do nich dajú prichytiť kolíky a umožňujú
obmieňanie cvikov (prekážky...).

Farebné kužele sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu. Sú
vhodné na rôzne pohybové činnosti. Majú 12 symetrických
otvorov, do ktorých sa nasúvajú tyče na nastavenie rôznej
výšky a hore s otvorom na veľké kruhy .Na kužele možno aj
kruhy hádzať.
Výška je 30 cm.

Drevený drak

1€

10 €

Vyrobený z dreva, hrany su kvôli
bezpečnosti zaoblené.

Vyrobený z dreva, hrany su kvôli bezpečnosti zaoblené.

Drevený krokodíl

1€

10 €

Vyrobený z dreva, hrany su kvôli
bezpečnosti zaoblené.

Vyrobený z dreva, hrany su kvôli bezpečnosti zaoblené.

Drevená váha

Rybársky set s udicou a
rybičkami

Zábavný kužeľ od značky Gonge

1€

1€

1€

15 €

10 €

40 €

Drevená váha - po stlačení gombíka s
príslušným tovarom sa ručička na váhe
pohybuje.

Drevená váha - po stlačení gombíka s príslušným tovarom sa
ručička na váhe pohybuje.

Všetky rybičky obsahujú na konci dierku, do
ktorej sa zachytí háčik, a tak sa môžu veľmi
jednoducho a pohodlne uloviť. S detským
rybárskym setom si vaše dieťatko
precvičuje nielen základné reflexy, ale aj
trpezlivosť, ktorú si vyžaduje ozajstný
rybolov. S detskou súpravou na rybolov si
váš malý vášnivý rybár užije veľké
množstvo zábavy. Set na ryby je možné
využiť aj pri hrách v bazéne či vo vani.

Všetky rybičky obsahujú na konci dierku, do ktorej sa zachytí
háčik, a tak sa môžu veľmi jednoducho a pohodlne uloviť. S
detským rybárskym setom si vaše dieťatko precvičuje nielen
základné reflexy, ale aj trpezlivosť, ktorú si vyžaduje ozajstný
rybolov. S detskou súpravou na rybolov si váš malý vášnivý
rybár užije veľké množstvo zábavy. Set na ryby je možné využiť
aj pri hrách v bazéne či vo vani.

Zábavný kužeľ od značky Gonge - pre 1
alebo 2 deti. Dá sa využiť na nakláňanie zo
strany na stranu, otáčanie, postavenie
skrýše atď. Rozvíja fyzickú koordináciu detí.
Vyrobené z pevného plastu pre hru vonku
aj dnu. Kužeľ je formovaný s oblým
centrom, to umožňuje deťom cítiť otáčanie
zo strany na stranu. Vyvýšený okraj chráni
hlavu a ruky pred poranením.

Zábavný kužeľ od značky Gonge - pre 1 alebo 2 deti. Dá sa
využiť na nakláňanie zo strany na stranu, otáčanie, postavenie
skrýše atď. Rozvíja fyzickú koordináciu detí. Vyrobené z
pevného plastu pre hru vonku aj dnu. Kužeľ je formovaný s
oblým centrom, to umožňuje deťom cítiť otáčanie zo strany na
stranu. Vyvýšený okraj chráni hlavu a ruky pred poranením.

Vhodné pre deti od 3 - 10 rokov Rozmery:
priemer 80 cm, výška 44 cm.

Vhodné pre deti od 3 - 10 rokov Rozmery: priemer 80 cm, výška
44 cm.

Zábavná hojdačka Little tickes

Drevená hojdačka žirafa

Hrazdička Chicco

1€

1€

1€

40 €

Zábavná hojdačka Little tickes- v tvare
veľryby pre 1, 2, alebo 3 deti! Jednoducho
uchopiteľné madlá, široké a pohodlné
opierky na nohy zaručujú pohodlnú hru, s
ktorou deti nebudú chcieť prestať.
Robustný a odolný plast. Na hojdačku sa
môžu posadiť až 3 deti. Jednoducho
uchopiteľné madlá. Široké a pohodlné
opierky na nohy. Možno použiť vo vnútri aj
vonku.

Zábavná hojdačka Little tickes- v tvare veľryby pre 1, 2, alebo 3
deti! Jednoducho uchopiteľné madlá, široké a pohodlné opierky
na nohy zaručujú pohodlnú hru, s ktorou deti nebudú chcieť
prestať. Robustný a odolný plast. Na hojdačku sa môžu posadiť
až 3 deti. Jednoducho uchopiteľné madlá. Široké a pohodlné
opierky na nohy. Možno použiť vo vnútri aj vonku.

40 €

Drevená hojdačka žirafa. Jej konštrukcia je
čistá a funkčná. Tvar húpadiel umožňuje
bezpečné hojdanie, podpierky nôh potom
pohodlie a oporu pri rozhúpaní.
Samozrejmosťou sú aj držadlá pre ruky.

Drevená hojdačka žirafa. Jej konštrukcia je čistá a funkčná.
Tvar húpadiel umožňuje bezpečné hojdanie, podpierky nôh
potom pohodlie a oporu pri rozhúpaní. Samozrejmosťou sú aj
držadlá pre ruky.

Hrazdička Chicco napomáha dieťaťu
rozvíjať jeho aktivity pomocou zvukov,
farieb a svetiel a vďaka tomu dieťa začína
koordinovať svoje prvé pohyby. Hrazdička
má 3 spôsoby použitia: 1. uchytenie ako
pultík nad postieľku od 3 mesiacov. 2.
poloha na chrbte - dieťa si osvojuje prvé
pohyby. 3. poloha na brušku vhodná od 5
mesiacov keď dieťa dokáže udržať
hlavičku. Následne dieťatko môže využiť
plnú funkčnosť elektronického pultíka.

Hrazdička Chicco napomáha dieťaťu rozvíjať jeho aktivity
pomocou zvukov, farieb a svetiel a vďaka tomu dieťa začína
koordinovať svoje prvé pohyby. Hrazdička má 3 spôsoby
použitia: 1. uchytenie ako pultík nad postieľku od 3 mesiacov. 2.
poloha na chrbte - dieťa si osvojuje prvé pohyby. 3. poloha na
brušku vhodná od 5 mesiacov keď dieťa dokáže udržať
hlavičku. Následne dieťatko môže využiť plnú funkčnosť
elektronického pultíka.

40 €

Vhodné pre deti od 3 mesiacov.
Materiál: plast

Vhodné pre deti od 3 mesiacov.
Materiál: plast

Piklerovej triange

Drevený vláčik

Multi Počítadlo

6€

1€

1€

70 €

Piklerovej triangel je ideálnou pomôckou
na rozvoj voľného pohybu a voľnej hry.
Aktivuje a podnecuje u detí motorický
rozvoj, koncentráciu, autonómiu, pomáha
im zažívať pocit úspechu a podporuje u detí
dôveru vo svoje vlastné schopnosti. Emmi
Pikler bola presvedčená, že dieťa, ktoré sa
môže pohybovať slobodne a bez
obmedzení, je opatrnejšie a učí sa ako
bezpečne spadnúť, zatiaľ čo dieťa, ktoré je
príliš chránené a ktorého pohyby sú
obmedzované, je vystavené väčšiemu
nebezpečenstvu. Odkaz pre nás rodičov
znie, že ak budeme dbať u našich detí na
pohybový rozvoj, výsledkom budú spokojné

10 €

Farebný drevený vláčik slúži ako hračka na
ťahanie aj ako sjkladačka. Jednotlivé
vagóny obsahujú "náklad", ktorý sa dá
rozkladať. Skladacie prvky poslúžia malým
deťom na rozvoj jemnej motoriky.
Lokomotíva a vagóny sa dajú rozpájať.

15 €

Multifunkčné drevené počítadlo zabaví deti
od útleho veku. Pomáha pri učení farieb,
počítaní, spoznávaní tvarov, obrázkov, slúži
na rozvoj jemnej motoriky. Obsahuje
klasické guľôčkové počítadlo, drevené
labyrinty, logické prevliekačky aj pretáčacie
drevené kartičky s motívmi ovocia.

Vďaka Piklerovej trianglu deti dokážu prioritne rozvíjať a
zlepšovať svoje schopnosti a techniky v lezení. Fantázii detí sa,
však, hranice nekladú, dokážu mu dať oveľa širšie využitie.
Stáva sa tak univerzálnou pomôckou. Keď ich vyliezanie a
preliezanie prestane baviť, úplne nový rozmer dostane triangel
po umiestnení deky na konštrukciu. Zrazu je tak z neho domček
na hranie, stan, tunel, miesto na čítanie...
Celý triangel je preto vyrábaný so zaoblenými hranami. Zároveň
je pevný a robustný. Je navrhnutý tak, aby bol pre naše deti
bezpečný.

Hasičské auto

Telefon

Prevliekačka

1€

1€

1€

10 €

Drevené hasičské auto s rozkladacím
rebríkom. Strecha auta s rebríkom sa dá
zložiť dole. Kvalitné spracovanie z
ekologického materiálu.

10 €

Zvuková hračka pre najmenších. Farebný
telefón obsahuje malé slúchadlo s
tlačidlami a pretáčacím obrázkom. Z ďalšej
strany je domček so zvieratkami, ktoré po
stlačení vydávajú zvuky. Televízna
obrazovka s dvomi gombíkmi je doplnená
zvukovými efektmi. Navrchu je "knižka",
ktorá pri listovaní vydáva zvuky, tlačidlami
sa spúšťajú známe detské melódie. Telefón
má praktické držadlo na prenášanie.

10 €

Edukatívna hračka pre deti od 18 mesiacov
na rozvoj jemnej motoriky a priestorového
videnia. Šikovná pomôcka aj pre staršie
deti na rozoznávanie tvarov a farieb.
Zároveň slúži na tréning trpezlivosti a
učenie postupnosti.

Domček s príslušenstvom

Auto so zverincom

Hlavolam pre malé deti

1€

1€

1€

20 €

Krásny drevený domček s príslušenstvom
prepracovaným do detailov. Poschodový
domček má kompletné zariadenie obývačky
s kuchynkou a spálne. Nechýbajú v ňom
miniatúrne kresielka, stolík, postieľka,
umývadlo, vaňa či dokonca záchod.

15 €

Drevené autíčko má výrezy v tvare
zvieratiek, ktoré je možné doňho vkladať.
Do každého výrezu pasuje len jedno
zvieratko, čo dieťaťu umožní učiť sa
rozoznávať tvary. Zvierací náklad je možné
odviezť na autíčku aj vďaka šnúrke
uviazanej vpredu, ktorou sa dá ťahať.

10 €

Plastová vkladačka pomáha najmenším
deťom zoznamovať sa s farbami, tvarmi,
rozvíja jemnú motoriku a koordináciu oka s
pohybom rúk. Farebné tvary sa vkladajú do
bubna cez určené výrezy.

Rapkáč s rúčkou

1€

10 €

Drevený rapkáč s peknými drevenými detailmi. Je určený pre začínajúcich chodcov, drží sa za rúčku a vydáva príjemný zvuk vďaka drev

Ručne šitý salaš rozprávkových postavičiek
Maťka a Kubka. Nechýbajú v ňom
hospodárske zvieratá a zelená plocha,
ktorá znázorňuje pašu. Celý salaš sa dá
prakticky zbaliť.

Salaš Maťka a Kubka

1€

15 €

Taška

1€

10 €

Navliekacie hračky z korku

Trojkolka

Skákací koník

1€

1€

1€

10 €

Ručne maľované korkové gorálky sú
určené na navliekanie na korkovú šnúrku.
Farebná navliekačka z ekologického
materiálu podporuje rozvoj jemnej motoriky
aj fantázie detí.

30 €

Drevené odrážadlo z masívu je tiché a
stabilné vďaka dvom predným kolieskam.
Vzadu má praktický úložný priestor.
Rozmery: 50x36x36 cm, výška sedenia: 24
cm. Hračky značky Pintoy sa vyrábajú z
kvalitného dreva gumovníka. Pochádzajú z
Thajska a spĺňajú najprísnejšie európske
kritériá.

25 €

Obľúbený gumený skákací koník pre všetky
malé deti, ktoré už stabilne chodia. Hračka
dieťa nielen zabaví, ale vďaka svojej
vratkosti mu pomôže so spevňovaním
svalstva celého detského tela. Skákací
koník je úžasný pomocník pri tréningu
stability a koordinácie. Rozmery 60x50x27
cm, výška sedenia: 30 cm.

Zvonkohra s rúčkou

Hlavolam 2

Kocky

1€

1€

1€

10 €

Drevená zvonkohra na rúčke, ktorú môže
dieťa tlačiť pred sebou alebo ťahať za
sebou. Podporuje hudobný sluch. Ideálna
pre začínajúcich chodcov, ale obľúbená aj u
starších detí.

10 €

Farebný drevený hlavolam so štyrmi druhmi
tvarov. Slúži na rozvoj koordinácie pohybu
ruky a oka, logického myslenia. Tvary a
farby je potrebné zoradiť podľa určeného
vzoru.

10 €

Klasika, ktorá neomrzí. Drevené kocky vo
forme puzzle, z ktorých možno vyrobiť
obrázky. Z kociek sa však dajú postaviť
ľubovoľné zostavy, slúžia na rozvoj jemnej
motoriky a fantázie.

Hlavolam 3

1€

15 €

Náročný hlavolam pre staršie deti.
Obsahuje komponenty v tvare trojuholníkov
a obdĺžnikov rôznych farieb s výrezmi, ktoré
musia pri prevliekaní presne zapasovať na
drevené kolíky. Skvelá pomôcka na
spoznávanie tvarov, farieb, tréning
trpezlivosti, logického myslenia a jemnej
motoriky.

Presmyčka

1€

10 €

Zdanlivo jednoduchý hlavolam je výborný
pomocník na rozvoj jemnej motoriky.

Hlavolam 4

1€

10 €

Hlavolam 5

1€

10 €

Populárny drevený hlavolam s farebnými
guľôčkami, ktoré je potrebné uložiť v poradí
podľa vzorov na kartičkách. Slúži na rozvoj
logického myslenia, jemnej motoriky,
pomáha pri učení farieb.

Drevené raňajky

1€

10 €

Ručny vyrezávaný raňajkový set z dreva. Menu sa podáva na drevenom podnose. Možnosť využiť v detskej kuchynke alebo aj zvlášť. Po

20 €

Drevená skladačka pomáha rozvíjať detskú
fantáziu a kreativitu. Obsahuje 136 kusov, z
ktorých sa dá postaviť dom, vrátane zelene
okolo domu a figúriek obyvateľov. Drevo je
nafarbené netoxickými farbami.

Domček skladačka

1€

Prvé puzzle

Drevené guličky

Drevené krúžky

1€

1€

1€

10 €

Drevené puzzle, ktorých poskladaním
vznikne maliar. Určené pre najmenšie deti
na tréning jemnej motoriky a koordináci
pohybov ruky s okom.

10 €

Obľúbená montessori pomôcka slúži na
rozvoj logického myslenia a koordinácie
pohybov rúk s okom. Drevené guľočky majú
rôzne veľkosti a je potrebné správne ich
navliecť na kolíčky rôznej výšky.

10 €

Montessori pomôcka pre najmenšie deti,
ktoré už zvládajú klasické vertikálne
navliekačky. Pomáhajú v rozvoji jemnej
motoriky a logického myslenia, keďže
navliekanie je horizontálne.

Kiska (vlastne Kipsta:-)

Kužely

Samospád pre guličku

1€

1€

1€

10 €

Tréningové kužely Kipsta na spestrenie
tréningového alebo voľného času. Kužely
slúžia na označenie stanovišťa na cvičenie,
deti (aj dospelí :)) ich môžu obiehať,
spojením priečkou vznikne prekážka na
preskakovanie. Pomôcka na von aj dnu, jej
použitie závisí od vašej predstavivosti.

10 €

Sada tréningových diskov Kipsta slúži na
vymedzenie tréningovej plochy, vytvorenie
slalomovej bežeckej dráhy, disky možno
využiť aj na označenie brány, využívajú sa
hlavne pri futbalových tréningoch, ale aj pri
rôznych iných pohybových aktivitách.
Fantázii sa medze nekladú!

20 €

Originálna drevená hračka, ktorá dokáže
zabaviť tie najmenšie deti aj starších
súrodencov. Zhora sa spustí drevená
guľôčka, ktorá prechádza jednotlivými
podlažiami a dole poteší príjemnou
melódiou prejdením cez mini xylofón.

Auto vozík

Vozík

Veľký drevený dom

1€

1€

1€

20 €

Farebné "chodítko" Chicco určené pre deti,
ktoré robia svoje prvé kroky. Motivuje
farebnosťou a pohyblivosťou, má viacero
funkcií. Okrem tlačenia si pri ňom deti môžu
oddýchnuť a spredu sa pohrať- Stredová
guľôčka sa dá pretáčať, kvetinkou sa dá
pohybovať hore a dole, ozubené kolieska
vo vrchnej časti sa dajú točiť a v spodnej
časti sú pretáčacie kolieska s rôznymi
povrchmi.

20 €

"Chodítko" Fisher Price je určené pre deti,
ktoré začínajú chodiť. Farebný vozík môžu
tlačiť pred sebou, prípadne si k nemu
sadnúť a pohrať sa na prednom
multifunkčnom paneli. Spredu sú farebné
pretáčacie a preklápacie prvky, stredová
guľôčka funguje ako pretáčacia hrkalka.

25 €

Prepracovaný 6-izbový drevený dom s
kompletným vybavením a bohatým
príslušenstvom. Obsahuje všetko, čo by ste
v poriadnom dome chceli nájsť - izbičky
zariadené vkusným minimalistickým
nábytkom, vrátane detskej izbičky s
postieľkou, spálne, WC, kúpeľne,
kuchynky... Domček je otvorený,
poschodový s vkusnými schodiskami.
Bezpochyby je snom mnohých detí mať
svoj malý veľký dom.

Hlavolam 6

Pracovný stôl

1€

1€

15 €

Edukatívna hračka vhodná pre deti od 1
roka. Kvalitne zhotovená drevená kocka
obsahuje labyrint vo vrchnej časti a na
každej zo štyroch strán ponúka iné aktivity.
Drevené pretáčacie kartičky, posúvacie
kvetinkové puzzle či spúšťacie
mechanizmy. Táto praktická pomôcka
rozvíja detskú predstavivovsť aj logické
myslenie.

10 €

Stolček pre najmenších, dá sa pri ňom
sedieť aj stáť. Farebná kvetinka sa točí,
včielka na anténke je pohyblivá rovnako
ako umelá trávička pod ňou, v strede je
modrý pretáčací valček a kvetinka na
stolčeku po stlačení píska.

