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ZOP086075

DŘEVĚNÉ AKTIVITY CHODÍTKO KUCHYŇKA
Roztomilé chodítko ve tvaru kuchyňky dítě bezpečně provede prvními krůčky. Pro 
držení rovnováhy slouží dřevěná rukojeť, za kterou se dítě může chytit. Čtyři tichá 
kola pak pomohou s učením stability a prvních kroků. Při přestávkách kuchyňka 
slouží jako interaktivní hračka.

Montessori prvky Podpora pro první kroky Multifunkční využití

ZOP086076

DŘEVĚNÁ AKTIVITY KOSTKA
Roztomilá kostka, která v sobě ukrývá aktivity skládačku. Po stranách kostky 
jsou otočné dřevěné tvary s různými motivy. Hračka rozvíjí koordinaci, prosto-
rovou představivost a dovednost rukou. Posouvání kuliček a tvarů také může 
děti naučit prvnímu počítání a rozpoznávání barev. 

Montessori prvky Pět různých aktivit Hodiny

ZOP086077

DŘEVĚNÁ KULIČKODRÁHA
Roztomilá dřevěná hračka ve tvaru stromu má v sobě několik otvorů na pros-
trčení kuliček. Drážka ve spodu kuličky zachytává a dítě tak může pozorovat, 
jak kuličky padají. Hračka rozvíjí fantazii, myšlení a koordinaci rukou.

Montessori prvky Rozvoj jemné motoriky
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ZOP086078

DŘEVĚNÝ VOZÍK S KOSTKAMI
Kompaktní vozík s  dřevěnou rukojetí je plný různobarevných kostek, ze kterých 
může dítě postavit cokoliv. Pokud se z vozíku kostky vyndají, lze jej použít na převá-
žení jiných hraček. Rukojeť je opatřena dřevěnými kuličkami, které lze přesunovat 
z jedné strany na druhou. Odolná kolečka zvládnou jakýkoliv typ podlahy.

Interaktivní části Počitadlo Stavebnice

ZOP086079

DŘEVĚNÁ MONTESSORI PUZZLE
Barevné puzzle na kulatém podkladu ze 3 částí. Každá část obsahuje dřevěnou tyč 
s výstupky, na kterou lze umístit dřevěné barevné tvary. Hračka rozvíjí koordinaci, 
prostorovou představivost a dovednost rukou. Díky velkému množství skládacích 
možností také podněcuje dětskou mysl a podporuje kreativní myšlení. 

Hlavolam Trénink barev

Rozpoznávání zvířat

Bezpečné kolíky

ZOP086085

DŘEVĚNÝ DĚTSKÝ METR
Roztomilý dětský metr se zvířecími kamarády, kteří kontrolují každý centimetr, 
o který dítě vyrostlo. Praktické poutko ve vrchní části umožňuje metr zavěsit na 
stěnu či dveře. Metr poslouží až do doby, kdy dítě dosáhne 150 cm. 

Praktická dekorace
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ZOP086080

DŘEVĚNÝ BBQ GRIL SET
Dřevěný gril slouží zároveň jako úložný box pro všechny ingredience, které si dítě 
chce ugrilovat. Stačí odsunout vrchní grilovací desku a pod ní se nachází dřevěné 
maso, zelenina, omáčky, přílohy, ale také talíř, příbory a nástroje pro grilování. 

Kompaktní rozměry Rozvoj jemné motoriky

ZOP086091

DŘEVĚNÝ NASAZOVACÍ HAMBURGER
Hamburger je vyrobený z 10 dřevěných kousků jídla, které se na sebe libovolně 
nasazují. Je jen na dítěti, co vše v hamburgeru chce mít a v jakém pořadí. Atrak-
tivní design hračky dítě zaujme a pomůže mu hravou formou rozvíjet motoriku 
a prostorové myšlení. Dítě se také naučí rozpoznávat velikosti a základní počítání.

Povzbuzujte kreativitu

Trénink stability

Montessori prvky

Interaktivní části

ZOP086092

DŘEVĚNÁ MONTESSORI HOUPAČKA LETADLO
Letadlo, které je připraveno ke startu a připraví dětem hodiny zábavy. Bezpečné 
houpání je zajištěno řídítkem v přední části. Široké sedadlo má opěrku zad, pokud 
se chce dítě jen jemně houpat vlastní vahou.
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ZOP086082

DŘEVĚNÝ MIXÉR SET
Propracovaný mixér pro všechny děti, které chtějí péct ty nejlepší moučníky. 
Mixér má několik tlačítek, které lze otáčet nebo stlačit. Součástí je mísa, ve 
které kuchyňský robot míchá těsto. 

Kvalitní design

Kvalitní design

Kvalitní design

Interaktivní části

Interaktivní části

Interaktivní části

Doplňky

Kostky na suchý zip

Doplňky

ZOP086086

DŘEVĚNÝ TOASTER SET 
Příprava jídla je zábava – a to i toho dřevěného. Set obsahuje toaster s topinkou. 
Po stisknutí páčky topinka vyskočí z toasteru. Součástí je také talířek s nožíkem 
a máslem, aby byla snídaně kompletní. Hračka rozvíjí koordinaci, prostorovou 
představivost a dovednost rukou. 

ZOP086090

DŘEVĚNÝ KÁVOVAR SET
Propracovaný dřevěný kávovar přímo zve k přípravě dobré kávy. Kávovar má 
několik tlačítek, které lze otáčet nebo stlačit. Součástí je velký dřevěný šálek se 
lžičkou a suroviny na přípravu kávy. 
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ZOP086093

DŘEVĚNÝ PONK
Prostorný ponk, který nesmí chybět v žádné dětské dílně. Ponk obsahuje velkou 
desku s cirkulárkou, na které jsou nejrůznější komponenty – od dřevěných des-
tiček, přes šroubky až po matky. Pod deskou je úložný prostor. Rozvíjí motoriku 
a fantazii.

Kreativní tvorba Kvalitní design Různé nástroje

ZOP086094

DŘEVĚNÝ PONK SKLÁDACÍ
Kompaktní skládací ponk má velké množství dřevěných komponentů od dře-
věných destiček s dírkami, po šroubky a matky. Díky nepřebernému množství 
skládacích možností podněcuje dětskou mysl a podporuje kreativní myšlení. 
Také rozvíjí jemnou motoriku a základní koordinaci rukou.

Snadno přenosný Kreativní tvorba Různé nástroje


