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TANULJUNK JÁTSZVA ÚJAT

Matricás formák - Stick the shape

Dobjunk a színes és formás kockákkal: kom-
bináljuk a színeket és a formákat, a lehető leg- 
gyorsabban a megfelelő kártyát emeld fel a ta- 
padókoronggal. Fejleszti a pontosságot és a 
gyorsaságot. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 36 fakártya (5 x 5 cm)  
 6 formával és 6 színnel ellátva 
● 2 tapadókorong 
● színes kocka 
● formás kocka 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 22 per db ................................... 7.770,—

Macis kirakó - Sort the bears

A helyes színű és méretű macikat helyezzük a 
feladatlap elé. Használjuk ehhez a facsipeszt, 
így fejleszhetjük a finommotorikát is. 3 éves 
kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 5 falapocska 10 feladattal (28 x 7 cm) 
● 32 műanyag maci, négy különböző szín és méret 
● facsipesz 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 23 per db ................................. 10.620,—

TOYS FOR LIFE
A Toys for Life sorozatból, értékes oktató játékok óvodába, iskolába és otthonra. A biztonsági szabvány 
betartásával, kiváló minőségben és fenntartható módon gyártva. A mellékelt játékleírás megmutatja, 
hogyan játszunk. Szállítás mágnessel záródó stabil kartondobozban.

Fejlesztés és tanulási siker 3 évestől 7 éves korig. Kiváló minőség és biztonságos,  
minőségi és fenntartható módon gyártott termékek.

Számolójátékok

ÚJ

OKTATÓJÁTÉKOK
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OKTATÓJÁTÉKOK 11TOYS FOR LIFE

Keresd és számold - Find and count

A képeket keressük meg a témakártyán és  
minden megtalált képnél helyezzünk egy gyön- 
gyöt a tartóra. Ellenőrzésképpen fordítsuk meg  
a feladatkártyát. Fejleszti a számolást és a  
10-es számrendszer megértését.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 3 fakártya 6 témával (24 x 18 cm) 
● 6 fa-feladatlap (24 x 6 cm) 
● 40 piros műanyag gyöngy 
● 6 műanyag tartórúd  
● faállvány  (24 x 8 x 1 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 24 per db ................................. 10.620,—

Gyöngyfűzés - Sort the beads

Ismerjük meg a színeket, formákat, sorrendet  
és a mintákat: készítsük el a feladatlap alapján a 
különböző mintákat az oszlopon vagy zsinóron. 
A fekete-fehér feladatlapoknál a színek tetszés 
szerint választhatóak. 3 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● 8 fakártya 16 feladattal (24 x 6 cm) 
● 2 piros pamutzsinór (50 cm) 
● 40 műanyag gyöngy 5 színben és 4 formában  
● 1 műanyag rúd 
● faállvány (8,3 x 8,3 x 1,7 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 25 per db ................................... 8.840,—

Számoló 1 – 10-ig - From 1 to 10

Kombináljuk az azonos számú kártyákat:  
A számok 1 –10-ig különböző módon vannak 
ábrázolva, számokkal, kockákkal, körökkel, 
csillagokkal és négyszögekkel. 3 éves kortól 
ajánlott.
Tartalom: 
● 40 képes fakártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 26 per db ................................... 8.130,—

Telitől az üresig -  From full to empty

Rendezzük sorrendbe a képes kártyákat a teli- 
től az üresig vagy fordítva. Megérthetjük a  
„több mint“ vagy a „kevesebb mint“ fogalmakat. 
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 25 képes fakártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 27 per db ................................... 5.670,—

Almás kirakó - Count the apples

A pontoknak és számoknak megfelelő piros 
almákat helyezzük a fára. Majd a megmaradt 
helyet pedig a zöld almákkal egészítsük ki. Itt 
gyakoroljuk a 10-es számrendszer kiegészítését 
és a finom motorikát. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 10 falap ábrákkal 
 (12 x 9,5 x 0,8 cm) 
● 30 piros fastift 
● 30 zöld fastift 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 28 per db ................................... 8.840,—

Virágos kirakó - Build a flower

A színes formákat helyezzük a rudakra úgy, 
hogy virágok keletekezzenek. Elősegíti a  
kézügyességet és a térbeli elképzelést.  
Saját ellenőrzéshez. 3 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● faállvány (29 x 9 x 0,6 cm) 
● 8 feladatlap fából (23,5 x 4 cm) 
● 14 különböző színű faforma 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 29 per db ................................... 8.840,—

Alkalmazási példa
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Árnyalatok kirakó - From dark to light

Rendezzük a képes kártyákat sorrendbe sötét- 
től a világosig vagy fordítva. Eközben beszéljük 
meg, hogy melyik kártya a legszebb, melyik tar- 
talmazza a legfontosabb részletet vagy melyik 
tűnik fel a legjobban. A színárnyalatokat és a 
hatásokat a képeken felismerni. 
Tartalom: 
● 25 képes fakártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven 

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 30 per db ................................... 5.670,—

Képes kirakó - Build the figures

Készítsünk mintákat különböző színű geomet- 
riai formákkal. Rakjuk ki a feladatlap alapján  
vagy találjunk ki mintákat saját fantáziánk sze- 
rint. Nagyobb kihívás, ha egy tükörrel dolgozunk. 
Fejleszti a kézügyességet és a térbeli elképze-
lést. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 48 fafigura 3 formában és 4 színben 
●  6 feladatlap fából  
 12 feladattal (16 x 16 cm) 
● műanyag tükör 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 31 per db ................................... 8.840,—

Gyűrűk és pálcikák - Rings and sticks

Készítsünk figurákat különböző színű gyűrűk- 
ből és pálcikákból a feladatlapok segítségével 
vagy saját elképzeléseink szerint. Fejleszti a 
finom motorikát és a térbeli elképzelést.
Tartalom: 
● 6 feladatlap fából  
 11 feladattal (21 x 15 cm) 
● 100 műanyag forma 4 színben 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 32 per db ................................. 14.150,—

Formakirakó - Sort the figure

Rendezzük a formákat méret és szín szerint  
a megfelelő helyre az állványban. Fejleszti a 
finom motorikát és a térbeli elképzelést.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● faállvány (20,8 x 16,3 cm) 
● 12 faforma három színben 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 33 per db ................................... 8.840,—

Torony kirakó - Build the tower

Építsünk tornyokat a minták alapján, ahol  
a különböző formák és színek felismerését  
és egy 2D kép 3D formába helyezését gyako- 
roljuk. Fejleszti a szem-kéz koordinációját  
és a kézügyességet.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 12 lapos feladatfüzet 
● faállvány (21,5 x 16 cm)   
 3 műanyag rúddal 
● 12 fafigura és gyöngy három színben 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 34 per db ................................... 8.840,—

Nézd és mesélj - Peek and tell

Utánozzuk a feladatlapon látható képeket  
vagy rakjunk ki saját történetet a fafigurákból  
az alaplapra. Fejleszti a térbeli fantáziát,  
a szókincs bővítését és történetek mesélését. 
3 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● faállvány (24,5 x 29,5 cm) 
● 8 fafigura 
● 9 feladatlap fából (13 x 11 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 35 per db ................................... 8.840,—

OKTATÓJÁTÉKOK TOYS FOR LIFE12
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OKTATÓJÁTÉKOK 13TOYS FOR LIFE

Gyűrűs kirakó - Stack the rings

Dobj a dobókockával és gyűjtsd a megfelelő 
színben a gyűrűket. Kinek az állványa lesz ha- 
marabb tele? Gyakorlat számoláshoz, össze- 
adáshoz és kivonáshoz. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● faállvány (16,8 x 6,3 cm) 
● 30 fagyűrű három különböző színben 
● fa színes kocka 
● fa számos kocka 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 36 per db ................................... 7.060,—

Matek busz - Mathematic bus

Az utasok be- és kiszállításával gyakoroljuk  
a számolást. A kockák és a megálló-kártyák  
még sokféle játéklehetőséget kínálnak. Fej- 
leszti a számok megértését, összeadást és 
kivonást a tízes számrendszerben.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● fabusz (18 x 10 x 7 cm) 
● 5 piros fa utas 
● 5 fehér fa utas 
● 22 feladatlap kartonból (7,5 x 5 cm) 
● 3 dobókocka (számok, színek, műveletek) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 9,5 cm 
Alapanyag: fa
30 19 37 per db ................................. 12.370,—

Hány óra van - What time is it

Megtanulhatjuk leolvasni az időt erről a faóráról, 
cserélhető számlapokkal 1 – 12-ig és 13 – 24-ig. 
3 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● faóra (14 x 14 cm) 
● 48 kártya kartonból (6 x 6 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 38 per db ................................... 4.590,—

Bingó szavakkal - Word bingo

Fordítsuk meg a képkártyakat és nézzük meg, 
hogy a bingókártyánkon megtalálható-e a kép. 
Kinek a lapja telik meg először?  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 6 bingókártya fából  (15 x 10 cm) 
● 36 képkártya fából (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 39 per db ................................... 8.840,—

Keresd meg a hármat - Match three

Keressünk három egymáshoz illő kártyát, 
ismertessük a kártyákon található képeket és 
nevezzük el a kártyákat. Bővíti a szókincset.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 36 fa képkártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 40 per db ................................... 7.060,—

Mi az ellentéte? - What is the opposite?

Gyűjtsük az ellentéteket ábrázoló képkártyakat 
és ismertessük a képeket és adjunk neki egy 
nevet. Fejleszti a szókincs bővítését.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 24 fa képkártya (5 x 8 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 41 per db ................................... 5.670,—

Szókincsfejlesztés
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Állatos logikajáték -  
Animal logic

Játékos kihívás a már ismert Sudoku-logikai 
rejtvény elve alapján: egészítsük ki a feladat-
kártyát a megfelelő állatokkal és figyeljünk arra, 
hogy soronként és oszloponként csak egy állat 
szerepeljen. Fejleszti az analitikus gondolkodást 
és a koncentrációt. 4 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● 3 feladatlap fából  
 6 feladattal  (22 x 22 cm) 
● 24 fa állatkártya (4 x 4 cm) 
● 60 fa állatkártya (3 x 3 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 42 per db ................................... 8.840,—

Egészítsd ki a tárgyat! -  
Complete the item

Találjunk egy átlátszó kártyát, ami a feladat- 
laphoz illik, majd írjuk körbe, hogy mi látható 
rajta. Bővíti a szókincset.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 4 fa feladatkártya (24 x 12 cm) 
● 32 átlátszó képkártya (6 x 6 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 43 per db ................................... 9.510,—

Érezd a betűket - Feel the letter

Mutatóujjal vagy egy fapálcával utánrajzol-
juk a betűket. Az előkészítő írás gyakorlása, 
betűfelismerés és a finom motorika fejlesztése. 
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 26 fabetű (8 x 10 cm) 
● 2 fapálca 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 44 per db ..................................11.650,—

Pecsételj betűt - Stamp the letter

Pecsételjünk betűket és alkossunk szavakat, 
majd egy ceruzával írjuk át a betűket. Fejleszti  
a betűk felismerését és a finom motorikát.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 26 fa betűpecsétnyomó 
● 1 piros és 1 fekete pecsétpárna 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 45 per db ................................... 7.770,—

Keress és találj - Search and find

Helyezzünk egy feladatkártyát a fa játéktáblá- 
ba. Emeljünk fel egy fakorongot és meséljük el, 
hogy mit látunk: Ki találja meg a hozzátartozó 
képet egy másik fakorongon? Fejleszti a szem-
kéz koordinációját, a térbeli elképzelést és a 
vizuális megkülönböztetést.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● fa játéktábla (20,5 x 16 cm) 
● 12 piros fakorong 
● 4 karton feladatkártya 8 feladattal 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 46 per db ................................. 12.370,—

Mesélj! - Tell the story

Helyezzünk 4 kártyát logikusan sorba és  
találjunk ki hozzá egy történetet. Fejleszti a  
logikus gondolkodást és a fogalmazási kész- 
séget. A gyerekeket készteti saját történetek  
kitalálásra. Önellenőrzéssel. 3 éves kortól 
ajánlott.
Tartalom: 
● 20 fa képkártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 47 per db ................................... 4.590,—

OKTATÓJÁTÉKOK TOYS FOR LIFE14
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OKTATÓJÁTÉKOK 15TOYS FOR LIFE - OKTATÓJÁTÉKOK

Gyöngyös kirakó - Build with beads

Készítsünk színes gyöngyös mintákat: A játék- 
táblát helyezzük a feladatkártyára vagy mellé 
és a gyöngyöket helyezzük a megfelelő helyre. 
Fejleszti a szép-kéz koordinációját, a térbeli 
elképzelést és a kreativítást.   
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● átlátszó műanyag  
 játéktábla (20 x 20 cm) 
● 3 fa feladatlap 
 6 feladattal (19 x 19 cm) 
● 400 gyöngy kilenc színben  
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 48 per db ................................. 17.680,—

Kalapácsos játék -  
Hammer tic

Mértani formákkal rakjunk ki különböző színű 
mintákat a feladatlapokon, vagy alkossunk saját 
elképzelés szerint. Fejleszti a finommotorikát és 
a szem-kéz koordinálását. 4 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● parafalap  (24 x 18 cm) 
● 6 fa feladatkártya  
 12 feladattal  (21 x 15 cm) 
● fakalapács 
● 108 szög 
● 108 farész, négyszínű, kilenc forma 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 49 per db ................................... 8.840,—

Tengeri állatos fűzőjáték -  
Lace the sea animals

Dobjunk a dobókockával és a dobott színben 
fűzzünk fel egy tengeri állatot. Vagy rakjunk ki 
egy képkártyasort és fűzzük fel sorrendben.  
Fejleszti a vizuális képet, a rendezési képessé-
get és a finom motorikát. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 24 fa tengeri állatok  
 (3 állat 8 színben) 
● 24 fa állatkártya (5 x 5 cm) 
● 4 kék pamutzsinór 
● 2 fa színdobókocka (2,5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 50 per db ................................... 8.840,—

Fűzőjáték - Look and lace

Készítsünk színes mintákat a zsinórok átfű- 
zésével a feladatlapok alapján. Egyedi tervek- 
hez használhatjuk az üres oldalt. Támogatja a 
finom motorikát. 4 éves kortól ajánlott. 
Tartalom: 
● 4 fa feladatlap (16,5 x 15,5 cm) 
● 12 négyszínű pamutzsinór 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm 
Alapanyag: fa
30 19 51 per db ................................... 8.840,—

OKTATÓJÁTÉKOK

Oktató óra Turn and Tell

Ez a jól kigondolt fa óra tökéletes oktatásra  
és gyakorlásra. A két mutató körbe forgatha- 
tó, minden perc átállításánál halkan kattan  
egyet. Az óralapon az órát jelölő számok  
pirosak (illik az óramutatóhoz), a percet jelö- 
lőek pedig kékek (illik a percmutatóhoz).  
A hátulján levő tárolórekeszben vannak a  
gyakorlókártyácskák, amelyekből mindig  
egyet az órára illeszthetünk. Az ellenőrzésre  
szolgáló digitális kijelző pedig a csúcs: ha ki- 
nyitjuk a kis tolóajtót, akkor a beállított idő 
leellenőrízhető. Érzékelteti az időt a gyere- 
kekkel, támogatja az óraolvasás megtanu- 
lását és a szem-kéz koordinációt.  
4 éves kortól.
Tartalom: 
● 1 maszív faóra forgatható mutatókkal és  
 digitális kijelzővel 
● 13 kétoldalú időkártyával

Méret: kb. 24 x 11,5 x 2 cm 
Alapanyag: fa
30 18 42 per db ................................... 6.050,—

Formakirakó számoláshoz

A bevált klasszikus magas színvonalú minő- 
ségben, évekig tartó játékélményhez. Ideális 
kezdő számolóknak, a színek és formák felis-
merésének gyakorlására. Nagyon jó óvodákba, 
iskolákba vagy hasznos ajándékként.  
2 éves kortól. 
Tartalom:  
● faállvány 
● 55 színes forma 
● 10 számlapocska

Méret: kb. 46,5 x 12 x 14 cm 
Alapanyag: fa
30 17 09 per db ................................... 9.320,—

Finommotorika
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Alkalmazási példa

Ügyességi játék -  
maci
Ki tudja Billi Macit  
felöltöztetni? Ezzel a  
fa táblajátékkal fontos  
alapismereteket sajá- 
títhatunk el, mint pl.  
cipzár, cipőfűző,  
csat, csomó, gomb  
és patent.  
Kedv szerint gyakorol- 
hatunk, ezután sokkal  
gyorsabban felöltözhe- 
tünk! A maci részeit  
puzzleszerűen össze- 
rakhatjuk a táblán.  
Fejleszti a kézügyességet,  
a finom motorikát, a  
kéz-szem koordinálását  
és a színfelismerést.
Tartalom:  
● 1 alaplap 
● 6 különböző funkcionális rész

Méret: kb. 40 x 30 x 1 cm 
Alapanyag: fa / textil / műanyag
30 18 43 per db ......................................................................................................................6.800,—

Játszólap zárral

Elő a lakattal és a tolózárral! Nagyszerű, szórakoztató fejlesztő játék a finommotorika, szín, számok 
és állatnevek világában. A gyerekek lelkesednek a 6 különböző lakatért és tolózárért, mert ha sikerült 
kinyitni ezeket, akkor az ajtók és ablakok mögött számos mókás állatbarátot fedezhetnek fel a képe-
ken. Az angol feliratozás ideális az első nyelvtanulási élményhez. 3 éves kortól. 
Méret: kb. 39,5 x 29,5 x 3,5 cm 
Alapanyag: fa és fém
30 17 08 per db ......................................................................................................................8.960,—

Fa - kirakójáték

A kiváló minőségű klasszikus, mindig szórakoztatja a gyermekeket.  
Nagy igyekezettel, kitartartással és lelkesedéssel csodás képek keletkeznek a  
sablonokból, de saját ötletekből is. Segít összehasonlítani, színeket felismerni,  
geometriai formákat (háromszög, trapéz, rombusz, hatszög, négyzet) és problé- 
mamegoldásokat megtanulni. Serkenti a kreativitást és az interakciót.
Tartalom: 
● 1 stabil tároló fadoboz 
● 10 motívum 5 fa sablonkártyán 
● 120 színes fa kirakóforma
30 18 08 per db ......................................................................................................................7.160,—

Hímző- 
játék

Ezzel a hímző- 
játékkal gyakorolható a  
ceruza tartása. Fűzzük át a szálat  
a ceruzán és nyomjuk a hegyével a hímzőlapba. 
A bevágott gumilapok az egyes lyukakban meg-
fogják a szálakat, ha a ceruzát ismét kihúzzuk. 
Így könnyű hímezni lyukról lyukra. 
Tartalom:  
● 1 hímzőlap 
● 4 szál különböző színben  
 (egyenként kb. 1,40 m) 
● 1 hímzőceruza 
● leírással és mintával

Alapanyag: műanyag 
Méret: kb. 26,5 x 20,5 cm 
Lyuktávolság: 1,5 cm
50 16 37 per db ................................... 2.480,—

Hímzőjáték - tartalék ceruza

Tartalék ceruza 5 különböző színű zsinórral 
(egyenként kb. 1,40 m). 
Stifthossz: kb. 10,5 cm
50 17 31 per db ...................................... 650,—

The Little Handy Man

Such a great idea! Learn and play along being 
a handyman: hammering, tightening, fixing and 
building! Tom´s dad is building him a tool box. 
Read along with the story and join in with this in-
teractive book! The book contains moving parts 
and comes with handyman tools like a hammer, 
a screwdriver, a saw and a spanner. The kids 
will love it because they are actually involved in 
the story! 
For: physical development, reading,  
 communication, imagining  
Age: 3+ 
Written by: Kren Hayes 
Ilustrated by: Jessica Taunton (UK) 
Size: 24,5 x 17 cm, 10 pages, including 
 4 moving parts (available on  
 each side) and 4 tools (plastic,  
 absolutely save for children)
30 15 98 per cs. ................................... 4.640,—
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Építőjákék  - MATADOR
Made in Austria. Kockákkal, rudakkal, kalapáccsal és fogóval számos modellt, mint pl. kocsikat, 
állatokat, épületeket építhetnek meg a gyerekek. Az egyedülálló kalapács-csap-rendszer játéko- 
san fejleszti a kreativitást, a kognitív adottságokat, a technikai érzéket és a kézügyességet.  
A Matador név kitűnő minőséget takar. A kockák, kerekek és rudak masszív bükkfából készülnek 
(PEFC tanúsítvány). A takarékos csomag ideális óvodába és iskolába. 
3 éves kortól ajánlott.

Maker M100

Tartalom:  
● 7 kocka 
● 4 kerék 
● 56 rúd 
● 1 fakalapács 
● 1 fogó 
● 1 zsákocska 
● 1 útmutató
10 22 37 70 rész/cs. ............................................................................................................. 16.160,—

Csoportcsomag
Rendkívül átfogó csoportos csomag kimondottan óvodáknak és iskoláknak összeállítva.  
A doboz 630 darabot tartalmaz (ez megfelel kb. 9 kisebb építőkészletnek).

Tartalom:  
● 63 kockák 
● 36 kerék 
● 504 rúd 
● 9 fakalapács 
● 9 fogó 
● 1 zsákocska 
● 9 útmutató
10 22 36 630 rész/cs. ........................................................................................................... 82.760,—

Építőelemek kevert csomag

Ideális a tanterv lakásépítési részéhez.  
Az építőkockák arányai eredeti téglák  
mintájára készültek. A diákok valósághűen  
építhetnek. A családi háztól kezdve a Pisa-i  
ferde toronyig minden lehetséges.  
A kevert csomagot az iskolai szükség- 
lethez igazítottuk. Praktikus pamut- 
táskába csomagolt. A csomag  
elegendő 1 – 3 diáknak. 

 
Tartalom:  
● 100 tégla 76 mm 
● 10 fél tégla 38 mm 
● 5 szemöldök 152 mm 
● 5 szemöldök 228 mm

Alapanyag: préselt forgács 
Szélesség: 38 mm 
Vastagság: 19 mm
10 00 27 per cs. ......................................................................................................................7.160,—

Fa építőkocka - bükk

Made in Germany. Klasszikus, kiváló minő- 
ségű építőkocka természetes bükkfából.  
Különböző formák és méretek, finoman leke 
rekített élek, szálkamentes. A felület kezelet- 
len és nem lakkozott. Ezért az építőkockák  
jobban megfoghatóak és nem csúsznak.  
A különböző tömbök nagyon jól kombinál- 
hatóak egymással. 
Tartalom:  
● 100 építőkocka praktikus pamuttáskában

Alapméret: 25 mm
10 00 26 100 db/cs. ............................. 7.900,—

Fa építőelemek - város

Megépítéem a saját városom! A kis építőmes- 
tereknek és nagy mérnököknek. A faházak és  
az építőkockák kiváló minőségű, természetes 
natúr bükkfából készülnek és egymással töké- 
letesen kombinálhatóak. Tisztán vágott, keze- 
letlen és nem csúszik. Ideális festeni pl. filccel, 
akril- vagy krétafestékkel. 
TIPP: Alaplapot (cikkszám: 101977)  
 kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 11 építőkocka 
Méret: legkisebb házikó kb. 30 x 30 x 43 mm, 
 legnagyobb tömb: 30 x 50 x 70 mm
10 21 17 11 db/cs. ............................... 1.760,—
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OKTATÓJÁTÉKOK  
KREATÍV CSOMAGOK

Fa - puzzle évgyűrű

A gyerekek ezzel az évgyűrűvel játékosan  
megtanulhatják az évszakokat és a hónapne-
veket. Festékkel és szimbólumokkal (minta 
mellékelve) színes és egyedi kirakók készül-
nek. Ünnepségekhez (pl. születésnapi zsúr) 
is kiválóan alkalmas. A precíz lézervágásnak 
köszönhetően szépen kivágott nyírfakéreg 
kirakó lézerezett felirattal.
TIPP: Fa játékbábut (cikkszám 100169) kérjük  
 hozzárendelni.
Teljes méret: Ø kb. 36 cm 
Vastagság: 3 mm 
Kirakórész: 17
10 23 90 per db ................................... 2.340,—

Évgyűrű

Az évgyűrűvel egy elsődleges időérzéket 
lehet kifejleszteni és játszva elsajátítani az 
év, az évszakok, ünnepek stb. lefolyását. A 
hónapokat körszegmensek formájában lehet 
kirakni a padlón vagy az asztalon. A belső 
rész mutatja az évszakokat. Középen a nap 
található. Különböző ünnepek és alkalmak 
hozzáfűzhetőek az évszakokhoz vagy hóna-
pokhoz. Egyszerű saját kezűleg elkészíteni. 
A hosszú élettartamhoz ajánlatos laminálni a 
részeket, amihez egy A3-as laminálógép és 
fólia szükséges.
Tartalom:  
● 1 mintaív feliratmezőkkel 
● 1 mintaív külső körrel (hónapok) / középső  
 (napnegyed) / belső kör (évszakok) 
● 2 mintaív hónapképekkel 
● 1 cs. színes rajzpapír 130g / m² 12-féle  
 színben, 3 lap / szín  

Méret készen: Ø kb. 900 mm
10 08 67 per db ................................... 1.330,—

Évlánc

Az egyszerűen felfűzhető évlánccal a gyere- 
kek felderíthetik az évgyűrűt. 365 vagy 366 
fagyöngyből (szökőév) áll és készen kb. 3,5 m 
hosszú (Ø kb. 1,1 m). Minden egyes gyöngy  
egy napot jelképez, a hozzátartozó hónap  
színét viseli. Ideális kombinálva az évgyűrű- 
vel (cikkszám 100867). 
Tartalom:  
● leírás 
● 396 fagyöngy Ø 10 mm – 12 színben,  
 egyenként 33 db / cs. 
● 4,5 m terylen zsinór Ø 1,5 mm
TIPP: Facsipesszel (cikkszám 101174) és kicsi  
 kártyákkal egészen egyszerűen születés- 
 napok, ünnepek vagy történelmi esemé- 
 nyek a gyöngyökön rögzíthetőek.

10 08 68 per db ................................... 3.940,—

Évszakok óra - karton

Saját tervezésre és festésre. Ez az évszakokat 
mutató óra egy első időérzékelést ad az év 
lefolyásához. Német nyelven.
Tartalom: 
● 1 stancolt kartonrész kör - nyomtatott 
● 1 mutató (1 tartalék) 
● 1 miltonkapocs

Átmérő: Ø kb. 22 cm 
Vastagság: 400 g / m2 
Szín: fehér
40 19 41 per db ...................................... 460,— 
 20 db-tól .................................. 410,—

Varázskendő / évszakkendő

Egy csomag  
egyenként egy  
darab sárga,  
narancs, piros,  
zöld, kék, lila  
kendőt  
tartalmaz.  
Méret: kb. 65 x 65 cm
30 17 14 6 db/cs. ................................. 3.560,—

Fa - évszakfa

Különösen innovatív, háromdimenziós fa,  
amivel játékosan az év körforgását oktat- 
hatjuk. Minden évszakhoz könnyen elkészít- 
hetünk egy fanegyedet az 59 motívumforma,  
pl. virágok, pillangók, méhek, levelek, mada- 
rak, almák és hópelyhek segítségével. Eze- 
ket a megfelelő színekkel lefesthetjük és az  
összeillesztett fára ragaszthatjuk. Így egy  
csodálatosan szép fát készíthetünk. Ideális  
kiegészítő az évgyűrűhöz (cikkszám 100867, 
a nap közepébe helyezni). 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393)  
 kérjük hozzárendelni. 
Fakorona: Ø kb. 17 cm 
Magasság: 25 cm 
Motívumrészek: kb. 2,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 28 per db ................................... 2.450,—

Elektromos kérdés-válasz játék

 

Ez a robusztus oktatójáték rétegelt falemezből 
készül, különböző tárgyakhoz és alkalmakra 
használható. A megfelelő érintkezők megérin- 
tésével kigyullad az izzó. A csomag egy minta- 
kérdőívet és egy kitöltetlen ívet is tartalmaz a 
kérdőívek elkészítéséhez. 
TIPP: 4,5 V elemet (cikksz: 100304)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 210 x 150 mm
10 07 55 per db ................................... 1.780,—

Számolózsinór

Az alsó tagozat matematikaórájára. Egyenként 
10 db piros, sárga és zöld golyót egy eltéphetet-
len terelinzsinórra fűzünk és a végeit elcsomóz-
zuk, már készen is van a számoló. 
A golyók mérete: Ø 15 mm
10 08 60 per db ...................................... 970,—
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OKTATÓJÁTÉKOK 19OKTATÓJÁTÉKOK - KREATÍV CSOMAGOK

Számolókerék / szerencsekerék

Ki tudja a választ? Ideális, a tanulás játékos  
és mókás gyakorlásához (pl. számtan fejtörők). 
A kerék első oldalán különböző kérdéseket te- 
szünk fel, a hátoldalon pedig a megfelelő vá- 
lasz található. Előstancolt kartonból (400 g / m2), 
4 db tizenkétszögű Ø 140 mm-es cserélhető 
koronggal (308 g / m2). Sokoldalúan alkalmaz-
ható egyéni- vagy partnermunkához. Kapocs 
mellékelve. 
Méret: kb. 16 x 14,5 cm
10 08 52 per db ...................................... 350,—

Egyszeregy játék ellenőrzéssel

Egy csodás, egyszerűen felépíthető oktatójá- 
ték az egyszeregy megtanulásához és gyakor-
lásához. A gyerekek a 10 kockát a megfelelő 
számokra helyezik, kihúzzák a csíkot, majd 
leellenőrzik a hátoldalán található eredmények-
kel. Építési- és játékútmutatóval ill. mintával  
az egyszeregy csíkhoz. 
Méret: kb. 200 x 60 mm
10 08 57 per db ................................... 1.180,—

Tanuló óra - karton

Nyomtatott, előrestancolt kartondarabokból 
néhány mozdulattal egy egyszerű, 2 számlapos 
tanuló órát készíthetünk, amelyek közül egyiket 
kívül kinyithatjuk. Így először a 1 – 12 óráig mu-
tató lapot, mögötte pedig a 13 – 24 óráig mutatót 
látjuk. Vonzó oktatójáték a nappali és éjszakai 
idő tanulására. 2 mutató mellékelve.
TIPP: Miltonkapocs / jancsiszeget  
 (cikkszám 101047) kérjük  
 hozzárendelni.
Méret: Ø kb. 18,5 cm 
Szín: fehér, színesen nyomtatott 
Vastagság: 300 g / m2

40 19 96 per db ...................................... 470,—

Óra - karton

Nyomtatott és stancolt kartonrészekből, pár 
mozdulattal előállítható egy egyszerű óra.  
Mutatóval és rögzítőkapoccsal. 
Méret: kb. 19 x 16 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 02 88 per db ...................................... 280,— 
 20 db-tól .................................. 250,—

Összekötős játék

Egy ismert, sokoldalúan alkalmazható számoló- 
és párosító önellenőrízhető játék az általános  
iskolába. 10 db gumival és építési leírás minták- 
kal a feladatlapok egyszerű elké- 
szítéséhez. 
Méret: kb. 217 x 185 mm 150 mm széles  
 feladatlapokhoz
10 08 61 per db ................................... 1.170,—

Ember, ne mérgelődj - pocket

A közkedvelt játékklasszikus megnyerő formá-
tumban. A négy részt egy központi lóhere tartja 
össze - így mindig velünk van a szerencse.  
A játék bármikor szétszedhető, így mindenho- 
va magunkkal vihetjük. A játékmezőt saját  
elképzelés szerint díszíthetjük.
TIPP: Fa - játékbábut (cikkszám 101935..) és  
 dobókockát (cikkszám 101930) kérjük  
 hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 240 x 240 mm
10 22 89 per db ................................... 1.060,—

Pentram kirakó

Simeonov Emil  professzor, dipl. pedagógus 
Mairinger Daniela és Mag. Schmid Christian  
mérnök (Minimath Intézet és Oemis Kiadó)  
újrafejlesztettek egy ötszögű kirakót a korai  
játékos matematikai készségek támogatásá- 
ra az óvodában vagy az iskolakezdés szaka- 
szában. Ideális formák (kimondottan a sza- 
bálytalan sokszögek), számolás, rétegek,  
szögek, stb. illusztrálására. A részeket egy- 
szerűen csak az alaplapra ragasztjuk, majd  
különböző formákat rakhatunk ki és kísér- 
letezhetünk vele.
Méret: kb. 21 x 21 cm
10 22 69 per db ...................................... 790,—
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Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja
Alsó-Lovarda u. 21.

Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022

www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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OKTATÓJÁTÉKOK  

ALAPANYAG
Memórialapocskák - karton

 
 
 
 
 
 
 

Erős kartonból. 
Méret: kb. 5 x 5 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 825 g / m2

40 01 40 25 db/cs. .................................. 540,— 
 10 cs.-tól .................................. 500,—

Dominólapocskák biankó - karton
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erős kartonból. 
Méret: 5 x 10 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 825 g / m2

40 01 41 25 db/cs. .................................. 720,— 
 10 cs.-tól .................................. 670,—

Memórialapocskák - rétegelt nyárfalemez
 
 
 
 

Vastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 40 x 40 mm
10 23 70 20 db/cs. ............................... 1.210,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.080,—
Méret: kb. 50 x 50 mm
10 23 71 20 db/cs. ............................... 1.400,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.260,—
Méret: kb. 60 x 60 mm
10 23 72 20 db/cs. ............................... 1.910,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.720,—
Méret: kb. 100 x 100 mm
10 23 73 20 db/cs. ............................... 3.020,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.720,—

Dominólapocskák - rétegelt nyárfalemez
 
 

Vastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 30 x 60 mm
10 23 74 20 db/cs. ............................... 1.440,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.300,—
Méret: kb. 40 x 80 mm
10 23 75 20 db/cs. ............................... 2.030,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.830,—
Méret: kb. 50 x 100 mm
10 23 76 20 db/cs. ............................... 2.150,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.940,—
Méret: kb. 100 x 200 mm
10 23 77 20 db/cs. ............................... 4.860,— 
 10 cs.-tól ............................... 4.370,—

Játékkártya

Saját elkészítésre és festésre, a kiváló minő- 
ségű játékkártya, lakkozott hátlap. Fekete Péter-
hez, Quartetthez, magyar kártyához, stb. 
Méret: 6,5 x 10 cm
40 01 64 32 kártya/cs. ............................ 500,—
 10 cs.-tól .................................. 470,—

Tartósín / kártyatartó - bükkfa
 

Ez a bükkfa sín három mély barázdájával ideális 
különböző játékokhoz, pl. kártyatartónak. Nagy 
súlyának köszönhetően nagyon stabil, csiszolat-
lan és lakkozatlan. Ideális Montessori játékokhoz 
és alkalmazásokhoz. A barázdák 10 mm mélyek 
és 4 mm szélesek. 
Méret: kb. 200 x 50 x 18 mm
10 21 42 per db ...................................... 340,—
Méret: kb. 500 x 50 x 18 mm
10 08 64 per db ...................................... 710,—

Oktatótáska /  
olvasósegéd

Ha az oldalsó füleket összeragasztjuk,  
akkor egyszerű módon egy kartontáskát  
készíthetünk 2 felhasználásra: Az oktatótás- 
kához mondatrészeket, szavakat, művelete- 
ket, stb. egy papírra vagy a mellékelt karton  
tolólapra írjuk. Ezek később megjelennek so- 
ronként az ablakban, így könnyen megtanul- 
hatóak. Egyéni- illetve  partnermunkára alkal- 
mas (a hátoldalon is található egy kis ablak). 
Ideális kezdő olvasóknak is segédeszközként. 
A táskát ráhelyezhetjük, akár egy sablont a 
szövegre. Az ablak mindig csak egy sort mutat 
meg, így sokkal könnyebb a sort követni és 
koncentráltan olvasni.
Méret: kb. 19 x 16 mm 
Méret: kb. 12,3 x 1,5 mm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

10 23 83 per db ...................................... 320,— 
 10 db-tól .................................. 310,—

Kartotékdoboz A8

A kartotékdoboz csodálatosan festhető, ragaszt- 
ható stb. - hogy a tanulás szórakoztató legyen! 
Készen összeépített, 4 elválasztóval, variálható 
fakkokkal, max. 500 darab DIN A8-as kartoték-
kártyához (cikkszám: 401579).
Méret: 220 x 90 x 57 mm 
Vastagság: 400 g / m2

10 03 01 per db ................................... 1.280,— 
 20 db-tól ............................... 1.150,—

Kartotékdoboz - A8

Praktikus kartoték sokféle tanuláshoz és ok-
tatójátékhoz, valamint sok más alkalmazáshoz. 
A fedél teljesen lenyitható, tartalmaz ábécé 
regisztert és 100 db kartoték betétet. Kartoték 
A8 (max. 200 DIN A8-as betétlapnak).
Méret: 85 x 47 x 74 mm 
Szín: piros
10 23 14 per db ................................... 1.190,—

Kartotékkártya

 

Mindkét oldal vonalas, fóliába csomagolva. 
Szín: fehér  
Méret: DIN A8 (52 x 74 mm) 
Vastagság: 190 g / m2

40 15 79 100 db/cs. ................................ 470,— 
 10 cs.-tól .................................. 400,—In

gy
en

es
 sz

ál
lít

ás
 2

7.
00

0 
Ft

-t
ól

  |
  K

ed
ve

zm
én

y 
ak

ár
 –

6 
%

-ig
  |

  Á
FÁ

-s
 á

ra
k 

fo
rin

tb
an

Lernspiele_HU.indd   20 15.07.2020   15:18:16



OKTATÓJÁTÉKOK 21OKTATÓJÁTÉKOK ALAPANYAG

Üveggolyók

A gyerekek szeretik az üveggolyókat.  
Különösen lenyűgöző ezekkel játszani  
vagy tanulni. Roppant kedvező áron kap- 
ható üveggolyók különböző alkalmazási  
területekre.
Megjegyzés: Az alapanyag és a gyártási 
eljárásból adódóan az üveggolyók gyártásánál 
előfordulhatnak eltérések, alakban és formában.
Méret: Ø kb. 16 mm
60 01 10 150 db/cs. ............................. 1.370,—

Mágneses kövek

 

Extraerős mágnes, praktikus dobozban, figurák 
építéséhez vagy nehezebb tárgyak, dokumen-
tumok, jegyzetek, fényképek, stb. rögzítéséhez 
vagy mágneses felületen mint pl. iskolai tábla, 
fehér táblák, flipchart, kirakatok, stb.
Méret: kb. 2,5 cm
30 19 97 20 db/cs. ............................... 2.500,—

Fa - malomkorong

 

Alapanyag: bükk natúr, sima 
Méret: Ø kb. 20 mm 
Magasság: kb. 6 mm
10 19 36 20 db/cs. .................................. 610,—

Műanyag - dobókocka

 
H x Sz x M: 16 x 16 x 16 mm 
Szín: fehér
10 06 84 per db ...................................... 100,— 
 20 db-tól .................................... 90,—

Fa - dobókocka

Nem oldódik nyál hatására. 
Alapanyag: bükkfa natúr  
H x Sz x M: kb. 16 x 16 x 16 mm
10 19 30 10 db/cs. .................................. 940,—

Nem oldódik nyál és  
izzadság hatására.

Alapanyag: natúr juhar 
H x Sz x M: kb. 30 x 30 x 30 mm
10 18 53 per db ...................................... 470,— 
 20 db-tól .................................. 430,—

Fa - játékkocka biankó

Fakocka lekerekített élekkel, egyénileg festhető 
és alkotható. Ideális számos társasjátékhoz. 
Alapanyag: nyers bükk 
H x Sz x M: kb. 30 x 30 x 30 mm
10 19 53 10 db/cs. ............................... 1.960,—

Fa - színes dobókocka

Nem oldódik nyál hatására. Fakocka 6 külön- 
böző színű pöttyel (sárga, narancssárga, 
piros, zöld, kék, lila).
Alapanyag: natúr juhar 
H x Sz x M: kb. 20 x 20 x 20 mm
10 11 62 per db ...................................... 180,— 
 20 db-tól .................................. 150,—

Műanyag - matematika dobókocka

 

Ezek a dobókockák tökéletesen megfelel- 
nek arra, hogy a gyerekek először kerüljenek 
kapcsolatba a műveletekkel. Ideális matema- 
tika oktatására, a Montessori módszerhez  
vagy korrepetálásra. Így játékosan gyakorol- 
hatjuk különböző nehézségi szinten  
a 4 alapműveletet.
Tartalom: 2 – 2 dobókocka 1 – 6 (piros),  
 4 – 9 (fehér), 7 – 12 (kék),  
 + és - (sárga), x és ÷ (zöld) 
H x Sz x M: kb. 16 x 16 x 16 mm
30 19 92 10 db/cs. ............................... 1.040,—

Műanyag - számos dobókockák 1 – 30

Ezekkel a 30 oldalas dobókockákkal a kikér- 
dezés sorrendjét a véletlenszerűség határozza 
meg. Ideális matematika oktatására, a Montes-
sori módszerhez vagy korrepetálásra. Így  
játékosan taníthatjuk a gyerekeknek az egy- 
szerű vagy akár nehezebb feladatokat.
Méret: Ø kb. 32 mm 
Szín: sárga / piros
30 19 91 2 db/cs. ................................. 1.750,—

Szivacs - számos dobókocka  
készlet

Ezekkel a különböző formájú dobókockákkal  
a kikérdezés sorrendjét a véletlenszerűség ha-
tározza meg. Ideális matematika oktatására,  
a Montessori módszerhez vagy korrepetálás- 
ra. Így játékosan taníthatjuk a gyerekeknek 
az egyszerű vagy akár nehezebb feladatokat. 
Ezenfelül a kemény szivacs garantálja a  
zajmentes gurítást.
Tartalom: 1 – 1 dobókocka  
 1 – 4 (narancssárga),  
 1 – 8 (sárga), 1 – 9 (zöld),  
 1 – 12 (kék), 1 – 20 (piros) 
Méret: kb. 75 mm
30 19 94 5 db/cs. ................................. 8.960,—

Szivacs - biankó dobókocka  
zsebekkel

Színes, puha dobókocka szivacsból, poliészter 
huzattal. Mind a hat oldalán a teljes felületen 
átlátszó zsebek vannak. Ezekbe a szabadon ter-
vezett oktatóanyagokat tehetjük, pl. műveletek, 
szavak, szimbólumok, rajzok, feladatok, stb. A 
mérete és a kis súlya miatt nagyon jól használ-
ható a kocka dobó játékokhoz. Zajtalanul lehet 
gurítani vele.
H x Sz x M: 150 x 150 x 150 mm 
Szín: sárga / piros / narancssárga / 
  zöld / kék / ibolyakék 
Súly: 100 g
30 19 93 per db ................................... 4.640,—

Mindig elérhető!
www.winkleriskolaszer.hu

ertekesites@winkleriskolaszer.hu
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Fa - játékbábu

Ideális a „Ki nevet a végén?” vagy hasonló játé- 
kokhoz. Nem oldódik nyál vagy izzadság hatására. 
Alapanyag: bükkfa 
Külső:	 Ø	kb.	15	mm 
Magasság: kb. 27 mm

 

 
Színek + számok:  
sárga-10,	piros-30,	zöld-50,	kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
10 19 35 ..  20 db/cs. .............................. 830,— 
10 19 35 03 20 db/cs., natúr ................... 720,—

Betűk - karton
 
 
 

Festéshez,	ragasztáshoz,	díszítéshez	és	sok	
minden máshoz. Legjobban az oktatójátékok- 
hoz.	A	teljes	német	ábécé	nagy	betűi	(ékezetek	
nélkül),	szépen	stancolva	vastag	kartonból.	
Betűméret:	 4	–	4,5	cm 
Szín:	 fehér 
Vastagság:	 825	g	/	m2

1 ív = 26 betű!
40 01 42 per ív ........................................ 360,— 
 10 ívtől ..................................... 340,— 
 100 ívtől ................................... 300,—

Számok - karton

 
 

Festéshez,	ragasztáshoz,	díszítéshez	és	sok	
minden máshoz. Legjobban az oktatójátékok-
hoz	használható.	Egy	komplett	számsor	0	–	9,	
szépen stancolva vastag kartonból.
Számméret:	 4	–	4,5	cm 
Szín:	 fehér 
Vastagság:	 825	g	/	m2

1 ív = 10 szám!
40 01 45 per ív ........................................ 280,— 
 10 ívtől ..................................... 270,— 
 100 ívtől ................................... 230,—

Betűk 60 mm - fa

Pontosan  
kistancolt	betűk	 
A	-tól	Z-ig,	 
rétegelt  
falemezből.	
Szélesség:	 kb.	19	–	48	mm 
Magasság:	 kb.	60	mm 
Vastagság:	 kb.	4	mm
10 02 07 26 db/cs. ............................... 2.050,—

Számok 60 mm - fa

Pontosan kistancolt  
számok	0	–	9,	 
rétegelt	falemezből.	
Szélesség:	 kb.	23	–	40	mm 
Magasság:	 kb.	60	mm 
Vastagság:	 kb.	4	mm
10 02 06 10 db/cs. .................................. 930,—

Betűk & számok - fa

Terjedelmes	készlet	45	különböző,	pontosan	
kivágott	betűből	és	számból,	beleértve	a	német	
ékezeteket	(umlautokat)	és	speciális	karak-
tereket,	mindegyikből	5	darab.	Mindkét	oldal	
lakkozva,	praktikus	fa	tárolódobozban.	Ideális	
oktatójátékokhoz illetve dekorációként.
Szélesség:	 kb.	7	–	25	mm 
Magasság:	 kb.	40	mm 
Vastagság:	 kb.	2,5	mm 
Szín:	 fehér
10 22 11 225 db/cs. ............................. 6.050,—

Fa pecsétnyomó készlet -  
ABC

Az egész német ábécé pecsétnyomó formájá-
ban.	Mind	a	26	nagybetű	tetszés	és	kedv	szerint	
pecsételhető	és	megtanulható.	
TIPP:	Praktikus	tárolódobozt,	pl.	ajándékkartont	 
	 (cikkszám	401776)	kérjük	hozzárendelni.	
Betűméret:	 kb.	1,2	x	1,5	cm
40 17 92 26 db/cs. ............................... 3.510,—

Fa pecsétnyomó - matematika

A matekot most pecsételjük: csodás pecsét- 
nyomó	készlet	számokkal	(0	–	9),	alapműve- 
letekkel	és	pöttyökkel.	A	számok	és	a	hozzá- 
tartozó	pöttyös	ábrák	azonos	színűek.	
Előnyomtatott	számolóműveletek	is	megvá- 
laszolhatóak a helyes pecsétek használatával. 
Így	a	gyerekek	aktív	tanulást	élnek	át	és	köz- 
ben	szórakoznak.	Prímán	megtanulhatóak	a	
számok,	mennyiségképek	és	az	alapműveletek.	
TIPP:	Praktikus	tárolódobozt,	pl.	hajtogatott	 
	 memória	dobozt	(cikkszám:	401700)	 
 kérjük hozzárendelni! 
Számméret:	 kb.	1,8	x	2,5	cm
40 17 91 24 db/cs. ............................... 4.660,—
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TERMÉK -  T IPP

Hajtogatott doboz  
memory -  
stancolt ív

Méret:	 17,2	x	9,7	x	7,5	cm 
Szín:	 fehér 
Vastagság:	 375	g	/	m²
40 17 00 per db ................................ 230,— 
 4 db-tól .............................. 210,— 
 40 db-tól ............................ 180,— 
 80 db-tól ............................ 160,—
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Akár 6% mennyiségkedvezmény is! 
	 27.000,–	Ft	 felett	 ingyenes szállítás
	 54.000,–	Ft	 felett	 – 2 %
	108.000,–	Ft	 felett	 – 4 %
	216.000,–	Ft	 felett	 – 6 %
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Homokórák

Ideális a gyerekeknek a  
feladatokra rendelkezésre  
álló időt szemléltetni.
Méret: Ø kb. 2,5 x 10 cm 
Idő: 3 perc
30 19 95 5 db/cs. ................................. 2.140,—

Időmérő - TimeTEX

Visszafele számoló óra zajmentes kvarcszer- 
kezettel. A jelzőlámpa-korong nem csak az  
aktuális hátralévő időt mutatja, hanem fel is  
osztja színes időzónákra. A diákok azonnal  
látják, hogy melyik időzónában vannak éppen, 
így módjukban áll a teljesítményüket beosztani.  
A zöld zóna max. 52 perc, a sárga 5 perc, a  
piros pedig 3 perc. Az idő eltelte után egy állít- 
ható erősségű hangjelzés hallható. A hátolda- 
lán van egy kinyítható tartó, egy mágnes és  
egy falra szerelhető szerkezet.  
Elemmel (2 db Mignon AA).
TIPP: Tartalék elemek Mignon AA  
 (cikkszám 100305) rendelhetőek.
Méret: Ø kb. 19 cm
30 19 96 per db ................................. 16.160,—

Kartonkeverék - Crafts

Mindkét oldalán nyomtatott karton, enyhén 
fénylő felülettel. Betűk és számok, különböző 
motívumok, pl. szívek,  csillagok, virágok és 
geometriai formák, szitakötők, rakéták, stb. 
Különböző méretű és színű keverék újrazár- 
ható vödörben.
Írásméret: kb. 2,8 cm 
Motívumméret: kb. 0,5 – 5 cm 
Vastagság: kb. 0,5 m m  
Mennyiség: kb. 500 g
40 20 49 kb. 1.800 db/vödör ............... 4.820,—

Fotókarton - számok & betűk

Fotókarton, 300 db szám és 400 db betű,  
10 színben. 
Méret: 2,5 cm 
Vastagság: 300 g / m²
40 01 01 700 rész/cs. .......................... 1.550,—

Dekorgumi - betűk

5 x ábécé  
5 különböző színben. 
Betűméret: kb. 15 mm 
Vastagság: 2 mm 
Mennyiség: 130 betű
30 03 06 per cs. ...................................... 610,—

Dekorgumi matrica - puzzle betűk

Az ábécé nagybetűi, 5 különböző színben válo-
gatva, öntapadó. Ideális összetűzni és felragasz- 
tani oktatójátékokhoz óvodában és iskolában. 
Kötetlenül válogatott keverék, ami szállításon-
ként változhat. 
Tartalom: 2.000 betű 
Méret: kb. 20 x 20 mm 
Vastagság: 2 mm
30 15 57 per cs. ................................... 2.410,—

Betűk felfűzéshez

Színes betűgyöngyök német ékezetekkel  
(umlautokkal) és speciális karakterekkel,  
9 színben. Válogatni, fűzni - ideális oktató 
játékokhoz. 
Méret: kb. 2 cm 
Furat: kb. 3,5 – 4 mm 
Mennyiség: kb. 295 – 305 db
70 08 58 500 g/cs. ............................... 4.970,—

Nagybetűk fűzhető

A német ábécé 26 nagybetűje stabil műanyag- 
ból számos alkalmazáshoz: megfogni és érezni, 
fűzni, körberajzolni, stb. Ideális a betűk tanu- 
lásához. Összeforrasztott végű zsinórral, hogy 
a gyerekek könnyebben befűzhessék. 
Magasság: kb. 10,9 cm 
Tartalom: 26 nagybetű és 8 cipőfűző
10 19 04 per cs. ................................... 5.360,—

Super beads

A szupergyöngyöket nagyon kedvelik a gye- 
rekek. Különösen alkalmas: szín- és forma 
felismerésére, motorikus gyakorlatokhoz, 
osztályozáshoz, rendezéshez és számoláshoz. 
Műanyagból, könnyen tisztítható.  
Tartalom:  
● kb. 245 db 7 különböző formában és minden  
 forma 5 különböző színben: sárga, narancs- 
 sárga, piros, zöld és kék. Formák: kör, kocka,  
 ovális, hengerforma, gyémánt, korong alakú  
 és kúpalakú 
● kb. 8 m fonal felfűzéshez, Ø kb. 5 mm

Méret: kb. 18 – 26 mm 
Furat: Ø kb. 7 mm
10 14 66 per cs. ..................................11.810,—

Dekorgumi - számok és betűk  
öntapadó

Öntapadó stancolt részek,  
ideális óvodáknak és  
iskoláknak.  
12 színben válogatva. 
Tartalom:  
● 1.020 nagybetű 
● 1.794 kisbetű 
● 1.152 szám 0 – 9-ig 
● 216 speciális karakter

Méret: kb. 13 – 20 mm 
Vastagság: 3 mm
30 16 75 per cs. ......................................................................................................................6.300,— In
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Óriásgomb tarka-barka

A gyerekek szeretik a gombokat. Ezek a ki- 
mondottan gyerekek számára készített óriás 
gombok, színesek és tetszetős formájúak. 
Négyszög, háromszög, hatszög, kör, ovális, 
virág, csillag vagy szív - ideális szortírozni, 
felfűzni, hímezni (kereszt, négyzet, dupla sor) 
és különböző játékos oktatáshoz. 
TIPP: Fűzéshez cipőfűzőt (cikkszám 102057)  
 kérjük hozzárendelni.
Furat: Ø kb. 3 mm 
Méret: Ø kb. 50 mm 
Tartalom: 450 g (kb. 130 db)
10 19 13 per cs. ................................... 3.850,—

Fa - fűzőcipő

Az egyszerű formájú, gyerekbarát bevált  
klasszikus cipőfűzőkötés megtanulásához.  
Ideális a finom motorika, a kéz-szem koordi- 
nálás és a legkisebbek háromdimenziós gon- 
dolkodásának iskolázására. Játszva és szóra- 
kozva egy különös képesség megtanulása lesz 
lehetséges. Köztudott, hogy milyen büszkeség- 
gel tölt el, ha egyedül tudjuk a masnit megkötni.
TIPP: Cipőfűzőt fűzéshez (cikkszám 102057)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 19,8 x 8,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 22 32 2 db/cs. .................................... 710,—

Fa - fűzőforma pillangó

Ezeket a csodás formákat gyapjú, fonal,  
háncs, stb. segítségével egyszerűen elkészít- 
hetjük. Ideális a kis művészek finommotoriká- 
jának fejlesztésére, mivel ezzel fűznek, fes- 
tenek és esetleg ragasztanak is. Így csodás 
műalkotások készülnek, melyek lenyűgöznek 
ajándék vagy dekorációként.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 14,5 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm
10 24 04 per db ...................................... 520,—

Fa - fűző- vagy csomózóhernyó

Ezek a csodás hernyók csak arra várnak,  
hogy fonalból, cérnából, háncsból, zsenília- 
drótból, stb. lábakat kapjanak. Ideálisak kezdő 
fűzőgyakorlatoknak, csomózást megtanulni  
és a legkisebbek finommotorikáját fejleszteni.  
Ha kiszínezzük vagy ráragasztunk mintákat, 
csodás játékszerünk lesz.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 18 x 4 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 5 mm
10 24 12 6 db/cs. ................................. 1.300,—

Befűzőnégyzet - fa
 

 

 
A szépen kidolgozott befűzőnégyzetbe geomet-
rikus formákat vagy fantázia-mintákat szőhetünk 
különböző zsinórokkal. Kiváló gyakorlási lehe- 
tőség masnit és csomót kötni, így a gyerekek 
játszva fejleszthetik motorikájukat.
TIPP: Fűző - cipőfűzőt (cikkszám 102057) 
 kérjük hozzárendelni!
Alapanyag: rétegelt falemez 
Méret: kb. 20 x 20 cm 
Furattávolság: 2 cm 
Furat: Ø kb. 5 mm
50 16 39 per db ...................................... 700,—

Fűzőkeret zsinórral
 

 

 
A szépen kidolgozott fűzőkerettel egyedi min- 
ták készíthetőek különböző zsinórokkal. Kiváló 
gyakorlási lehetőség fonáshoz, befűzéshez,  
feszítéshez, stb. Így a gyerekek játszva gya- 
korolhatják kézügyességüket, 4 zsinórral 
egyenként kb. 60 cm. 
Alapanyag: fa 
Méret: kb. 20 x 20 cm
50 16 40 per db ................................... 1.220,—
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Nincs minimális rendelési összeg!
Áruértékfüggő postaköltség:
 9.000 Ft-ig csak 1.440,– Ft 
18.000 Ft-ig  csak 1.080,– Ft 
 27.000 Ft-ig csak 720,– Ft
Ingyenes szállítás 27.000,– Ft felett!

Lernspiele_HU.indd   24 15.07.2020   15:17:32



OKTATÓJÁTÉKOK 25OKTATÓJÁTÉKOK ALAPANYAG

Fűző - pamutzsinórok

Színes pamutzsinór, a végek fóliázva és be-
olvasztva - mint a cipőfűzők. Ideális a legki-
sebbeknek különböző fűzéshez vagy tű nélküli 
nagyobblyukú hímzéshez. Ideális a szem-kéz 
koordináció támogatásához és a finom motorika 
fejlesztéséhez. 5 különböző színben (egyenként 
20 db piros, narancssárga, sárga, piros, kék, 
zöld színekben).
TIPP: Ideális a Simplex Kids fa fűzőformáinkhoz  
 vagy a hímzőkártyákhoz.
Vastagság: Ø kb. 1,6 mm 
Hossz: kb. 81 cm / db
50 23 57 100 db/cs. ............................. 2.840,—

Fűző - cipőfűző szivárvány készlet

A fűzés így nagyon egyszerű és szórakoztató!  
A cipőfűző végei (Ø kb. 3 mm) fóliázva és be- 
olvasztva. Ideális fűzőjátékokhoz és fűzőgya- 
korlatokhoz a legkisebbeknek. Tökéletes fűző- 
cipőnkhöz (cikkszám 102232), fűzőállatainkhoz 
(cikkszám 102036) vagy fűzőnégyzetünkhöz 
(cikkszám 501639). Nagy furatú gyöngyökkel 
formás kígyókat lehet fűzni. A nyolc szivárvány- 
színnel csodás színátmeneteket és mintákat 
érhetünk el. Gyermekeknek kiváló.  
Színösszeállítás változó.
Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Hosszúság: kb. 100 cm / db
10 20 57 8 db/cs. .................................... 820,—

Kirakó kerettel A5 - fa

 

 

Lézerrel rétegelt  
bükkfalemezből precízen kivágott kirakórészek 
keretbe foglalva. A sarkok enyhén kerekítettek. 
A keret megkönnyíti az összerakást a kisebb 
gyerekeknek. Különböző játékokhoz, képekhez, 
meghívókhoz, üdvözlőkártyákhoz, stb. Egyénileg 
festhető és alakítható. 
Teljes méret: DIN A5 (20,6 x 14,6 cm) 
Vastagság: 3 mm 
Kirakórész: 20
10 19 50 per db ...................................... 520,—

Kirakó kerettel 17,5 x 12 cm - karton

 

A színezés után egy kedvelt játék vagy ajándék 
lesz. Stancolt részek egy kerettel összefogva, 
erős, fehér kirakókartonból. Meghívókhoz,  
rejtvényjátékhoz, üdvözlőkártyákhoz, stb.  
egy eredeti ötlet. 
Méret: 17,5 x 12,5 cm 
Vastagság: 650 g / m2 
Szín: fehér 
Kirakórész: 24
40 01 85 per db ...................................... 130,— 
 10 db-tól .................................. 120,— 
 100 db-tól ................................ 100,—

Kirakó kerettel A4 - karton

 
 
 

A színezés után egy kedvelt játék vagy ajándék 
lesz. Stancolt részek egy kerettel összefogva, 
erős, fehér kirakókartonból. 

Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 650 g / m2 
Szín: fehér 
Kirakórész: 54
40 01 83 per db ...................................... 410,— 
 25 db-tól .................................. 380,—

Kirakó 25 x 29 cm - karton
 

 

Különösen erős karton, extra nagy kirakórészek 
ideális kisebb gyerekeknek, oktatójátékokhoz, stb.
Méret: 25 x 29 cm 
Vastagság: 650 g / m2 
Szín: fehér 
Kirakórész: 9
40 01 86 per db ...................................... 400,— 
 25 db-tól .................................. 360,—

Ország - kirakó (tartományok)
 
Oktató- és játékkirakó. Ideálisan alkalmazható  
a tanórákon - szépen stancolt erős, kartonból. 
Méret: DIN A4 (297 x 210 mm) 
Szín: fehér 
Vastagság: 600 g / m²

Ausztria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 01 87 per db ...................................... 340,— 
 10 db-tól .................................. 310,— 
 100 db-tól ................................ 270,—

Németország
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 01 69 per db ...................................... 280,— 
 10 db-tól .................................. 250,— 
 100 db-tól ................................ 210,—

Magyarország

40 08 45 per db ...................................... 280,— 
 10 db-tól .................................. 250,— 
 100 db-tól ................................ 210,—
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Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!
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