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UAB „Mokslo technologijos“ – ilgametę darbo patirtį su ugdymo įstaigomis turinti įmonė, 
kuri specializuojasi inovatyvių ugdymo technologijų ir priemonių tiekimo, konsultavimo ir diegimo 
srityse. Įmonėje dirba kompetetinga komanda, galinti suteikti profesionalias konsultacijas mokymo 
technologijų ir priemonių pasirinkimo bei pritaikymo, individualiems ugdymo poreikiams, klausimais.

UAB „Mokslo technologijos“ atstovauja pasaulinius lyderius mokymo technologijų ir sveikos gyven-
senos ugdymo srityse - Vernier, Health Edco, Cornelsen Experimenta,  Frederiksen, 3B Scientific ir 
kitus.  

Misija
Pateikti naujas mokymo technologijas, praplėsti mokymo ir mokymosi galimybes, padėti kurti 
saugią ir sveiką aplinką. 
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Svirtis, skriemulys ir magnetas - kažkas judančio! Šis 
rinkinys yra apie jėgas, su kuriomis vaikai susiduria 
kasdieniniame gyvenime. Jie nustebs atradę, kur yra 
paslėptas svertas, kaip sukasi skriemulys ir koks yra 
magnetinių jėgų poveikis.

Eksperimentų temos: Kas sunkesnis? 
Magnetinė jėga, pusiausvyra, elastingumas 
ir kt.     
                                                                                                        

Rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų 
aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba.

Šviesa ir garsas - tikrai įdomu! Šis rinkinys leis vaikams tyrinė-
ti ir sužinoti viską apie šviesą ir garsą. Jie patirs, kad šviesa yra 
spalvota, ir nustebs, kad garsas gali būti ne tik girdimas, bet ir 
matomas. 

Eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, šviesos spalvos, spalvų 
maišymas, garsą galima išgirsti ir pamatyti, žemi ir aukšti tonai, 
vibracijų garsas ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, instrukcijų 
kortelės lietuvių kalba.

Eksperimentų rinkinys su svirtimi, skriemuliu ir magnetais 

Šviesos ir garso eksperimentų rinkinys 

Šio rinkinio eksperimentai atskleis sąveiką tarp 
gyvosios ir negyvosios gamtos bei kaip žmonės 
įtakoja aplinką ir gali prisidėti prie jos saugojimo. 
Eksperimentų metu atliekami gamtos stebėjimo 
tyrimai ir mokslinės užduotys pagal vaikų amžių. 

Eksperimentų temos: augalai auga iš sėklų, au-
galai ir šviesa, gyvūnai gyvena visur, gamtos ciklai, 
žemės sandara, vanduo ir vėjas ir kt.

Rinkinyje: daugiau nei 30 eksperimentų 
aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba. 

Gamtos ir aplinkos tyrimų rinkinys 

85025

GaMTOS 
MOKSlaI

317,30 €

85022
317,30 €

85023
317,30 €
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Ryškių spalvų kaušeliai su skaidriomis dalimis ir žirklės formos rankenėlėmis skir-
ti saugiai užfiksuoti, laikyti ir tirti vabzdžius ar augalus. Ugdymo sritys: Pasaulio 
suvokimas - stebėjimas; Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas; Fizinis vys- 
tymasis - motoriniai įgūdžiai. Matmenys: 180 x 50 x 35 mm. 6 vnt. Amžius: tinka 
nuo 3 metų.

Kaušelių rinkinys 61092C 16,00 €

NAUJA!

Vandens ir oro eksperimentų rinkinys 

Vanduo ir oras - tai ypatinga! Rinkinys skirtas sužinoti viską apie vandenį, orą bei su 
jais susijusius reiškinius. Tai sužadins vaikų norą domėtis gamtos mokslais, jie taps 
mažaisiais mokslininkais.

Elektros eksperimentų rinkinys 

Elektra - tikrai įspūdinga!
Eksperimentuojant vaikams taps aišku, kad elektra naudojama 
beveik visose gyvenimo srityse. Žaidimo metu vaikai patirs, kaip 
sukuriamas elektrostatinis krūvis bei išmoks sujungti elektros 
grandinę. 

Eksperimentų temos: elektrostatinis krūvis, elektros grandinė, 
laidininkai ir izoliatoriai, lygiagretus jungimas ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau kaip 9 eksperimentų aprašai, mokytojo 
vadovas, instrukcijų kortelės.

Ufo evakuacijos pagalba pademonstruokite vaikams vakuuminį reiškinį, 
kuris dėl išorinio oro slėgio veikia pagal Magdeburgo pusrutulių principą.

Eksperimentų rinkinys „Ufo“

85021
317,30 €

85026
236,91 €

33150
139,30 €

Naujosios koncepcijos pagrindas yra įdomi Vinus istorija, kurioje kartu su savo 
naujais draugais Lili ir Ben veda vaikus paslaptingu reiškinių taku.  Kartu su Vinu ir 
jo naujais draugais vaikai tyrinės oro pasaulį.

Eksperimentų temos:
     Vaikai tiria oro buvimą ir nebuvimą
     Oro slėgis ir jo poveikis
     Oras kaip gyvenimo pagrindas
     Oro pasipriešinimas ir jo poveikis
     Oro matavimas ir svėrimas 
     Eksperimentai su oru po vandeniu 

Rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms.
Herojus Vinus į rinkinį neįtrauktas. Papildomai 
galima įsigyti priemones 1 ir daugiau darbo grupių.

Naujosios koncepcijos pagrindas yra įdomi Vinus istorija, kurioje kartu su savo naujais 
draugais Lili ir Ben veda vaikus paslaptingu reiškinių taku. Kartu su Vinu ir jo draugais vaikai 
tyrinės vandens pasaulio paslaptis.

Eksperimentų temos:

Pliušinė lėlė - herojus Vinus nuves į įdomų ir paslaptingą eksperimentų pasaulį. 
Pagyvinkite pasakojimo tikrumą - Vinus kaip herojus gali lydėti visuose istorijos 
etapuose. 

Matmenys: aukštis - 30 cm.

     Nuotykiai su vandeniu: vaikai susipažįsta su vandeniu ir jo savybėmis
     Varlės plaukimas, skendimas ir nardymas
     Bangos, sūkurinės vonios ir piratai (vandens judėjimas ir atsparumas vandeniui)
     Tirpumas vandenyje ir augalų augimas
     Lietus ir sniegas

Rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms.
Herojus Vinus į rinkinį neįtrauktas. Papildomai galima įsigyti 
priemones 1 ir daugiau darbo grupių. 

Herojus Vinus tyrinėja pasaulį „Eksperimentai su oru“

Herojus Vinus tyrinėja pasaulį „Eksperimentai su vandeniu“

Eksperimentų herojus Vinus

33206
600,31 €

33106
542,81 €

33050
76,30 €

Eksperimentų temos: vandens sukuriama jėga, kaip vanduo gali 
perduoti energiją, kaip vanduo gali sukti ratus, oro sukuriama jėga, 
vėjo energija ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau nei 12 eksperimentų aprašai, instrukcijų kor-
telės, priemonių kortelės lietuvių kalba.
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Žaidimo metu vaikai galės tyrinėti, kas vandenyje skęsta, o kas 
plūduriuoja. Žaidimas formuoja analitinius ir loginius, induk-
cinius ir dedukcinius įgūdžius. Tinka 3 – 6 metų vaikams.

Rinkinyje: dubenėlis, plastikinė staltiesė, 10 objektų eksperi-
mentams.

Žaidimas „Vandens paslaptys“ 45422M 23,75 €

Preparatų rinkinys, skirtas skirtingų medžiagų stebėjimui per 
mikroskopą. 

Mėginių temos:  maistas ir gėrimai, sintetiniai ir natūralūs 
pluoštai, gyvūnų ląstelės, augalų ir vitaminų ląstelės, medici-
na ir krakmolas ir kt.

Rinkinyje: 12 stebėjimui skirtų skaidrių, kuriose yra po 3 
skirtingus preparatų pavyzdžius.

Preparatų rinkinys 

61047C

13,70 €

Didinamųjų stiklų ir rankinių lęšių rinkinys

Su šiuo rinkiniu vaikai galės geriau suprasti pasaulį, stebėdami augalus ir gyvūnus 
ar kitus jiems įdomius objektus. Rinkinys tinkamas stebėjimams tiek lauke, tiek 
viduje.  Didinimo indeliuose yra 0,5 cm matavimo tinklelis.

Rinkinyje: 35 vnt. įvairaus dydžio optiniai akriliniai lęšiai ir indeliai su didinamai-
siais stiklais:
     24 x 35 mm rankiniai didinamieji stiklai, didinantys objektus 5 kartus
     5 x 50 mm dvigubi rankiniai didinamieji stiklai, didinantys objektus 4 ir 6 kartus
     2 x 63 mm rankiniai didinamieji stiklai,  didinantys objektus 3,5 karto
     4 x 70 mm vabzdžių stebėjimo indeliai su didinamuoju stiklu, didinančiu 
      objektus 3,5 karto

Žaisdami su šiuo rinkiniu vaikai lavins matavimo, bendradar-
biavimo ir argumentavimo įgūdžius.

Rinkinyje: 7 skaidrūs skysčiams skirti 50 ml, 100 ml, 200 ml, 
250 ml, 300 ml, 500 ml ir 1000 ml plastikiniai indai. 

Laboratorinių indų rinkinys

Naudodami šiuos didelio dydžio pincetus, tinkančius net patiems mažiau-
siems, vaikai lavins savo motorinius, skaičiavimo ir rūšiavimo, spalvų pažinimo 
įgūdžius.

Rinkinyje: 12 vienetų šešių spalvų didelio dydžio pincetai.

Pincetų rinkinys

Šių plastikinių svarstyklių svareliai – du kibirėliai,  į kuriuos vai-
kams bus paprasta įpilti skysčio ar birių bei kietų medžiagų. 
Kibirėliai talpina iki 500 ml (mažesnių svarstyklių) arba iki 
1000 ml (didesnių svarstyklių), yra sugraduoti, todėl lengva 
matuoti.  

Matmenys:  mažesnės - 395 x 145 mm, didesnės - 470 x 130 
x 170 mm.

Svarstyklės „Balansuojantys kibirėliai“

61084C 63,60 €

52082C

8,91 €

75088C 17,50 €

53879C
mažesnės

17,50 €

75104C 
didesnės

27,10 €

Mėgintuvėlių rinkinys su stoveliu

Dideli, patvarūs mėgintuvėliai skatina eksperimentais pagrįstą 
tyrimą ir praktinį stebėjimą. Plastikiniai mėgintuvėliai yra 
saugūs esant -10 - +90 C° temperatūrai, su gradavimo ženklais 
(25, 50, 75 ir 100 ml). Komplekte yra 6 mėgintuvėliai, su skir-
tingų spalvų dangteliais (eksperimentams stebėti), tvirtas lai-
kiklis. Plaunamas rankomis. Aukštis: 15 cm x skersmuo 3,8 cm. 
Amžius nuo 3 metų

Pipetės skirtos mažoms rankytėms, kurios idealiai pagamintos 
lavinti smulkiąją motoriką mokantis gamtos mokslų. 
     Itin didelės pipetės yra tobulo dydžio vaikams; 
     Tvirtas stovas palaiko pipetes; Idealiai tinka eksperimentuo-
       ti su tūriu, tyrinėti priežastis bei pasekmes; 
     Pipetės lavina smulkiąją motoriką. 

Rinkinyje: Šeši lašintuvai, laikymo stovas. Lašintuvo matmenys 
11,5 cm. Stovo matmenys 11cm x 11cm.

Pipetės su stoveliu

LER2788

23,40 €

LER2779

23,40 €

NAUJA! NAUJA!
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Žaisdami su šiuo rinkiniu vaikai lavins matavimo, bendradarbia-
vimo ir argumentavimo įgūdžius.

Rinkinyje: 5 vienetai 50 ml – 3 l talpos užsukami buteliai, 3 
ąsočiai, 5 puodeliai, 6 šaukštai. 

Skysčių matavimo rinkinys

Šių plastikinių svarstyklių svareliai – dvi permatomos sugraduo-
tos lėkštės. Vaikams bus patogu atlikti įvairius eksperimentus, 
lyginant skirtingų objektų svorius. Lėkštės talpina iki 1000 ml.

Matmenys:  385 x 280 mm. 

Svarstyklės „Balansuojančios lėkštės“

53967C

42,80 €

53877C

19,11 €

Priemonė skirta pirmajai pažinčiai su sverto veikimo principais.

Rinkinyje: 20 vnt. po 10 g svarelių.

Matmenys: 655 x 210 mm.

Svertai „Skaičių balansas“

53889C

21,40 €

Žaisdami su šiuo besisukančiu ratu – skaitikliu vaikai išmatuos 
ilgus atstumus, tokiu būdu lavins matavimo, bendravimo ir ar-
gumentavimo įgūdžius.

Matuoja atstumą iki 10000 metrų.

Atstumų matavimo ratas

70025C

36,70 €

Žaidimas „Beždžionių matematika” EA-PP-50101 24,90 €

Pakabinkite vienodą skaičių bananų ant beždžionės rankų-svirčių. Jei pakabinote 
tinkamą skaičių bananų, beždžionė žiūrės tiesiai į priekį, o jos rankos bus lygia-
grečios. Jei skaičiai nebus lygūs, jos akys bus sukryžiuotos, o rankos bus viena 
aukštyn, kita žemyn. Tai reiškia - bandykite dar kartą!  Žaidimas supažindina su 
aritmetiniais veiksmais: sudėtimi ir atimtimi. 
 

Rinkinyje: beždžionė - svarstyklės ir 15 sunumeruotų bananų.
Lavina matematinius įgūdžius (sudėties ir atimties).
Amžius: nuo 4 metų.

NAUJA!

Stambių didinamųjų stiklų rinkinys (6 vnt.) LER2774 37,70 €

     Ypač dideli didinamieji stiklai labai patogūs mažoms vaikų rankoms
     4.5x didinimas
     Puikiai tinka augalų, gyvūnų ar vabzdžių stebėjimui
     Integruotas stovelis leidžia naudotis stiklais nelaikant jų rankomis
     Pradiniam ugdymui skirto didinamojo stiklo dydis 20 cm

Rinkinyje: 6 vnt. raudonas, geltonas, žalias, oranžinis, violetinis ir mėlynas didnamasis stiklas.

Ryškių spalvų tyrinėjimo įrankių rinkinys, sudarytas iš didinamųjų lęšių, kaušelių (61094) ir 
stebėjimo indų.
Didinamieji lęšiai idealiai tinka tiriant vabzdžius, lapus ir raštus gamtoje - su 3x padidinimu. 
Stebėjimo indai yra su 3 x didinamuoju dangteliu. Idealiai tinka gamtos ištekliams tirti. 
Spalvingi kaušeliai, kurių viena pusė yra skaidri ir žirklių formos rankena, skirta saugiai 
užfiksuoti, laikyti ir tirti vabzdžius ar augalus.

Ugdymo sritys:
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
     Bendravimas ir kalba - aprašomoji kalba
     Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai

Rinkinyje:
didinamieji lęšiai: 162 x 16 x 80 mm; kaušeliai: 180 x 50 x 35mm; 
didinamieji indai: 60 x 80 mm, objektyvo diametras 60 mm.

Amžius: tinka nuo 3 metų.

Tyrinėtojo rinkinys, 18 dalių 61100C 65,59 €

Didelis padidinimo lapas 48123C 5,51 €

Paprastas padidinimo stiklas. Padidina iki 3 kartų. Naudinga sritims: Stebėjimas; 
Tyrinėjimas; Bendradarbiavimas. Specifikacija:  Dydis: 220 x 140mm.  

Didinamasis stiklas Mega 7020 7,01 €

Didinamąjį stiklą sudaro dvigubas lęšis, kompaso principu atlenkiama rankena, kurios dėka didinamo-
jo stiklo nebūtina laikyti rankoje, pincetai ir rankovė, kuri leidžia paimti net mažiausius objektus.
Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų

Techninės savybės:
     didžiojo lęšio skersmuo – 60 mm
     mažojo lęšio skersmuo – 13 mm
     didinimas – 3 kartus ir 7 kartus

Spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona, juoda
Matmenys – 14 x 5,8 x 0,9 cm
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Priemonių komplektą, skirtą gamtos stebėjimui ir tyrinėjimui su-
daro trijų angų talpa su didinamuoju stiklu Triple Bug Viewer, 
mikroskopas Zoom ir didinamasis stiklas Mega.

Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų

Spalvos – geltona, žalia
Matmenys – 32 x 22,5 x 7,5 cm

Komplektas „K- Discovery” 
trijų angų talpa su didinamuoju stiklu/ 

mikroskopas/didinamasis stiklas

Komplektas, skirtas nuotykiams ir atradimams, kurį sudaro 15 
kartų didinantis teleskopas, periskopas su prailginimu ir optinis 
priedas, turintis net 10 funkcijų.

Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų
Spalvos – raudona, geltona

Matmenys – 26 x 26 x 6 cm

Komplektas „K- Explorer” 
teleskopas/periskopas/ daugiafunkcinis optinis 

priedas

8091

44,10 €

Šis diržas skirtas jauniesiems gamtos tyrinėtojams. Komplektą su-
daro priemonės, kuriomis galima tyrinėti gamtą tiek iš arti, tiek ir 
iš toli.
Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų

Rinkinyje: 
reguliuojamas diržas su drobės maišeliu ir liniuote, aliuminio ger-
tuvė, užrašų knygelė, talpa su didinamuoju stiklu Bug Viewer, dau-
giafunkcinis optinis prietaisas (kompaso, žiūronų ir kitos funkcijos).

Matmenys – 30 x 26 x 7 cm

Komplektas „X- Belt” 
Diržas su visomis priemonėmis gamtos tyrinėjimui

8099

46,60 €

8093

45,21 €

Monokuliarinis periskopas su prailginimu, kurį sudaro trys tele-
skopiniai vamzdeliai ir du veidrodžiai. Periskopas leidžia stebėti 
vaizdą iš bet kurios padėties.
Rekomenduojamas amžius – nuo 4 metų

Prailginimas – 20 cm
Spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona
Matmenys – 20,5 x 5,5 cm skersmuo (suglausto)

Periskopas „Looky”

3050

9,20 €

Teleskopas su optine 5 dalių konstrukcija, kuri užtikrina puikų 
tolimų objektų vaizdą. Į komplektą įeina apsauginiai dangteliai ob-
jektyvui ir lęšiams.
Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų

Techninės savybės:
     objektyvo skersmuo – 35 mm, 
     optika – 5 elementai
     didinimas – 15 kartų

Spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona
Matmenys – 20,5 x 5,5 cm skersmuo (suglausto)

Teleskopas „Explorer”

5011

15,29 €

Talpa su trejomis angomis stebėjimui – 10 arba 20 kartų pa-
didintas vaizdas iš viršaus, 3 kartus padidintas vaizdas iš šono ir 
3 kartus padidintas vaizdas iš apačios.
Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų

Techninės savybės:
     optika – 7 elementai, 
     10 ir 20 kartų didinantis mikroskopas viršuje
     didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm
     mažojo lęšio skersmuo – 32 mm
     didinimas – 3 kartus
     veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos

Spalva – žalia
Matmenys – 9 x 8 x 18 cm

Trijų funkcijų talpa su didinamuoju stiklu 
„Buggy”

8035

16,50 €

Žiūronai pagaminti iš ABS plastiko. Komplektą sudaro žiūronai, 
dėklas, dirželiai ir objektyvo dangteliai.
Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų

Techninės savybės:
     objektyvo skersmuo – 40 mm
     prizmės – 4 vnt.
     didinimas – 3 kartus
     fokusavimo reguliavimas su centriniu ratuku
     reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių

Spalva – žalia
Matmenys – 13,5 x 18 x 7 cm

Žiūronai „Special”, 40 mm objektyvo 
skersmuo

1010/G

18,90 €

Optinė stebėjimo priemonė su trimis angomis – viršutine, šonine ir 
apatine. Talpa permatoma, pristatoma kartu su pincetais.
Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų

Techninės savybės:
     optika – 5 elementai
     didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm
     mažojo lęšio skersmuo – 32 mm
     didinimas – nuo 2 iki 4 kartų
     veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos

Spalvos – raudona, mėlyna, žalia, geltona
Matmenys – 7 x 8,5 x 13,5 cm

Trijų angų talpa su didinamuoju stiklu 
„Triple Bug Viewer”

8030/T

12,71 €
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Puiki priemonė pradinio ugdymo pamokoms, ankstyviems moks-
liniams tyrinėjimams ir rūšiavimo veikloms.

     Ergonomiškomis savybėmis pasižyminčios pincetų rankenos
     Lavina smulkiąją motoriką
     Patvarūs pincetai su daugkartinio uždarymo indu
     Naudojimo vadovas
     12 vnt. 6 skirtingų ryškių spalvų pincetų
     Pinceto dydis – 15 cm

Stambių pincetų rinkinys (12 vnt.)

LER1963

19,70 €

Pakuotėje yra 10 plastikinių indelių su skylėtais dangteliais. 
Priemonė idealiai tinka dėti kvapius ingredientus, kad paskatintų 
tyrinėjimą naudojant kvapo pojūtį.

Mokymosi/palaikymo sritims:
     Asmeninis tobulėjimas - jutiminis
     Bendravimas ir kalba - vaizdinė kalba

 Specifikacija
Dydis: 80 x 40 mm. Pakuotėje 10 vnt

Rinkinys uoslės ugdymui

50301C

6,59 €

Žaidimas, skirtas išmokti apsirengti ir ugdyti savarankiškus įpročius

Rinkinyje:
  24 kortelės (11 x 7 cm)
  24 kortelės (5,2 x 7 cm)

Žaidimas „Aprenk mane”

30650A

19,80 €

Rinkinys klasei „Gamtos tyrinėjimo priemonių lentynėlė”, 119 vnt. priemonių DN2010/01 968,00 €

119 vnt. skirtingų didaktinių priemonių gamtos tyrinėjimui. 

Rinkinyje:
7020 -  Didinamasis stiklas Mega -12 vnt.  
4010 - Daugiafunkcinis didaktinis prietaisas “Optic Wonder” -16 vnt.
5011 - Teleskopas Explorer -12 vnt.
8020 -Talpa su didinamuoju stiklu Bug Viewer - 24 vnt.
8027 -  Talpa su didinamuoju stiklu MegaBug Viewer - 8 vnt. 
8091 - Komplektas K- Explorer teleskopas/ periskopas/ daugiafunkcinis optinis priedas -3 vnt. 
8030/T - Trijų angų talpa su didinamuoju stiklu Triple Bug Viewer -  8 vnt. 
8040 - Talpa su didinamuoju stiklu “Super Bug Viewer”  - 9  vnt. 
8093 -  Komplektas K- Discovery trijų angų talpa su didinamuoju stiklu/ mikroskopas/ 
didinamasis stiklas - 3  vnt.
3050 - Periskopas Looky -15 vnt. 
1050/R - Žiūronai Super, 40 mm objektyvo skersmuo, raudoni - 3 vnt.  
Galimos kitos komplektacijos. Teirautis atskirai.
1050/T -  Žiūronai Super, 40 mm objektyvo skersmuo - 3 vnt. 
1010/G -Žiūronai Special, 40 mm objektyvo skersmuo, žali -  3 vnt. 
Galimos kitos komplektacijos. Teirautis atskirai.

Keturios naujos smėlio ir vandens žaidimo priemonės padeda 
vaikams smagiai ugdyti smulkiosios motorikos įgūdžius.
Komplekte yra išspaudžiamas buteliukas, suktukas, banguotas 
lašintuvas ir skuteris, tinkamas mažoms rankutėms.
Kiekvienas įrankis interaktyvaus žaidimo metu stiprina rankų 
raumenis ir koordinaciją.
Tvirtos plastikinės konstrukcijos žaislai yra pakankamai tvirti 
kelionėms į paplūdimį, vonią ar žaisti ant vandens stalo. 

Rinkinys „Smėlis ir vanduo”

LER5559

21,30 €

Talpa su didinamuoju stiklu „Super Bug Viewer” 8040 12,71 €

Talpa su dvigubu didinamuoju stiklu ir keičiamos krypties (360° ) stebėjimo akimi. 
Tiekiama kartu su pincetu. Oro angos leidžia stebėti gyvus vabzdžius. Talpą taip pat 
galima naudoti gėlėms, lapams, monetoms ar kitiems smulkiems objektams stebėti.
Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų

Techninės savybės:

     didinimas – 10 kartų
     Spalvos – raudona, žalia ir geltona
Matmenys – 8 x 8 x 12 cm 

Daugiafunkcinis didaktinis prietaisas „Optic Wonder” 4010 8,40 €

Daugiafunkcinis didaktinis instrumentas. 

Rinkinyje: 
žiūronai padidinamuoju stiklu, kompasas, didinamasis veidrodis ir stebė-
jimo plokštuma, veidrodis signalams ir stereoskopinis žiūrovas.
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Vaikiškas mikroskopas skirtas pradedantiems jauniesiems moks-
lininkams supažindinti su realių mokslo priemonių naudojimu. 
Rinkinį sudaro 60 vaizdinių paveikslėlių ir 15 skaidrių.  Amžius: 
5 - 9 metai. Galimi užsakymai nuo 2021 m. balandžio mėn. 7 d.

Vaikiškas mikroskopas „GeoSafari® Jr“

EI-5117

60,70 €

Sudominkite vaikus šiuo mokslo rinkiniu, kuris supažindina 
jaunus chemikus su rūgštimis ir bazėmis, tiria pH ir sukelia chemi-
nes reakcijas. 

Rinkinyje yra visos priemonės, reikalingos eksperimentams 
atlikti namų laboratorijoje, o laboratorijos vadove pateikiami 
įdomūs faktai, supažindinama su chemija susijusiomis pro-
fesijomis, tokiomis kaip vaistininkas, chemijos inžinierius. 
Naudotojo vadovas supažindina vaikus su Steam profesijomis, 
pateikiamos kiekvieno eksperimento instrukcijos, vaikai suži-
no apie savo potyrius ir mokslinę jų reikšmę. Amžius: 8 - 12 
metų. Reikalinga suaugusiųjų priežiūra.  Galimi užsakymai 
nuo 2021 m. balandžio mėn. 28 d.

93425LR

49,20 €

NAUJA!

NAUJA!

Atraskite chemijos ir mokslo stebuklus naudodami tikrą labora-
torijoms skirtą įrangą specialiai sukurtą vaikams. 

Rinkinyje: stiklinės, didinamasis stiklas, piltuvas, pipetė, kolba, 
pincetai, laboratorinio stiliaus akiniai, dideli ir maži mėgintuvėliai 
su dangteliais ir stovais, veiklos vadovas ir 10 veiklos kortelių.

Jaunojo mokslininko rinkinys

LSP2784-UK

47,11 €

Matavimo indeliai yra smagus 3D būdas padėti vaikams 
mokytis apie trupmenas, tūrį ir talpą. Šį 4 patvarių matavi-
mo indelių rinkinį sudaro pilnos, pusės, trečdalio ir ketvir-
tadalio dalys. Kiekviena dalis yra su spalvotu pagrindu, kuris 
padeda vaikams nustatyti santykį ir skaidria puse, kad vaikai 
galėtų matyti vidų užpildę formą vandeniu, ryžiais ar kitomis 
medžiagomis. Nenaudojant indelius galima laikyti tvarkingai 
sudėtus į laikymo pakuotę. Šis spalvingas 4 indelių rinkinys 
puikiai tinka 3D praktiniam mokymui apie trupmenas, tūrį ir 
talpą. Pilnos dalies puodelio skersmuo 9 cm. Amžius: 3-7 metai.  

Rinkinyje: 4 skirtingų spalvų indeliai.

Matavimo indelių rinkinys (4 vnt.)

93439LR

16,40 €

Matavimo indeliai puikiai tinka mokant vaikus apie trupmenas, 
trupmenų santykius, tūrį ir talpą. Tai spalvingas 3D būdas moky-
tis matematikos. Spalvoti indelių pagrindai sudaro vaivorykštės 
spalvas, o permatomos indelių pusės leidžia vaikams matyti vidų, 
kai jis užpildytas vandeniu ar tokiomis sausomis medžiagomis, 
kaip nevirti ryžiai. Visi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8/ 1/10 ir 1/12 
indeliai nenaudojant patogiai laikomi plastikiniame stove. Moky-
kite vaikus trupmenų, tūrio ir talpos su šiais 9 – iais spalvingais in-
deliais. Pilnos dalies indelio skersmuo yra 9 cm.  Viso komplekto 
matmenys: 10 cm x 21 cm x 28 cm. Amžius: 3-7 metai. 

Rinkinyje: pilno vieneto, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8/ 1/10 ir 1/12 
indeliai.

Spalvotų matavimo indelių rinkinys (9 vnt.)

93399LR

39,40 €

NAUJA! NAUJA!

Su šiomis balansinėmis svarstyklėmis tyrinėjami svoriai, palygi-
nimai ir lygsvara. Lengvai naudojamos, trimis paprastais žingsniais 
surenkamos svarstyklės puikiai tinka naudoti klasėje. Vaikams 
tyrinėjant svorius, matus ir tūrius, 500 ml talpos svarstyklių inde-
liai gali būti užpildomi skysčiais arba kietomis medžiagomis. Lygs-
varos ratukas naudojamas mokant apie sunkesnio, lengvesnio 
ir lygaus sąvokas. Nenaudojant svarstyklės lengvai išardomos ir 
patogiai laikomos. Surinktų svarstyklių matmenys: 45 cm x 15 cm 
x 25 cm. Išardytų svarstyklių matmenys: 40 cm x 15 cm x 11 cm. 
Indo skersmuo – 14,5 cm. Amžius: 3-7 metai. 

Rinkinyje: balansinės svarstyklės,  2 indeliai ir naudotojo  vado-
vas.

Balansinės svarstyklės

93404LR

32,80 €

Šis keturių balansinių svarstyklių komplektas idealiai tinkamas 
tirti svorio matavimu, tūriui, palyginimams ir lygsvarai. Skir-
tas šiuolaikinei klasei. Mokytojams ir studentams juos lengva 
surinkti ir išardyti atlikus 3 greitus žingsnius, o komponentai 
susisuka, kad būtų galima kompaktiškai ir tvarkingai laikyti.

Balansinių svarstyklių rinkinys

93405LR

123,11 €

NAUJA! NAUJA!

Šis laboratorinis rinkinys, kurį sudaro 18 praktinių užsiėmimų 
suteikia vaikams žinių apie su oru susijusias sąvokas, tokias 
kaip vėjo greitis, oras, cheminės reakcijos. Tai yra įdomus bū-
das įtraukti vaikus į Steam mokymąsi ir įvairias su oru susijusias 
Steam profesijas, tokias kaip astronautas, varomieji inžinieriai, 
meteorologai ir astronomai. 

Rinkinyje: 18 praktinių užsiėmimų, apimančių vėjo greitį, orą ir 
chemines reakcijas. Reikalinga suaugusiųjų priežiūra. Amžius: 8 
- 12 metų. Galimi užsakymai nuo 2021 m. balandžio mėn. 28 d.  

Oro eksperimentų rinkinys

93422LR

40,99 €

NAUJA!

Laboratorinis rinkinys pradedantiesiems 
„Chemija“
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Su šiomis svarstyklėmis su įmontuojamais kibirėliais tyrinė-
jami svoriai, palyginimai ir lygsvara. Svarstyklės pagamintos 
iš patvaraus plastiko, su dėklu, kuriame tvarkingai laikomos. 
Svarstyklės surenkamos dviem lengvais veiksmais, o 500 ml tal-
pos indai tinka skystoms ir kietoms medžiagoms. Svarstyklės pa-
gamintos iš patvaraus plastiko, su dėklu, kuriame tvarkingai lai-
komos. Skirtingomis kalbomis pateikiame vadove rasite smagių 
mokymosi idėjų. Surinktų svarstyklių matmenys: 14 cm x 15 cm x 
36 cm. Amžius: 3-7 metai. 

Svarstyklės su įmontuojamais kibirėliais

93402LR

32,80 €

NAUJA!

Šis keturių svarstyklių komplektas idealiai tinkamas tirti svorio 
matavimu, tūriui, palyginimams ir lygsvarai. Skirtas šiuolai-
kinei klasei. Mokytojams ir studentams juos lengva surinkti 
ir išardyti atlikus 3 greitus žingsnius, o komponentai susisuka, 
kad būtų galima kompaktiškai ir tvarkingai laikyti.

93403LR

123,11 €

NAUJA!

Svarstyklės su įmontuojamais kibirėliais

Laboratorinis rinkinys „Vanduo“ yra įdomus būdas įtraukti 
jaunuosius mokslininkus mokytis apie vandens mokslą at-
liekant smagius praktinius eksperimentus namuose. 

Rinkinyje: 25 laboratorijos įrankiai, įskaitant pipetę, mėgintu-
vėlius ir burbulo lankelį, kurių reikia norint atlikti 24 užduotis. 
Eksperimentai pateikiami instrukcijose. Reikalinga suaugusiųjų 
priežiūra. Amžius: 8 - 12 metų. Galimi užsakymai nuo 2021 kovo 
mėn. 31 d.

Laboratorinis rinkinys „Vanduo“

93414LR

40,99  €

Šis įdomus mokslo rinkinys skatina vaikus mokytis chemijos. 
Pateikiamos 22 praktinės užduotys, kurios atliekamos namų 
laboratorijoje. Laboratorijos vadovas supažindina vaikus su 
veikla ir Steam profesijomis, įskaitant vulkanologą, pirotech-
niką ir ugniagesį. 

Rinkinyje: 42 laboratorijos įrankiai, 22 praktiniai eksperimentai 
ir 36 puslapių laboratorijos vadovas. Amžius: 8 - 12 metų. Galimi 
užsakymai nuo 2021 m. balandžio mėn. 28 d. 

Laboratorinis rinkinys „Chemija“

93423LR

49,20 €

NAUJA! NAUJA!

Uoslės jutimas: vaisiai ir jų aromatai

Jutiminis žaidimas, įkvėptas Montessori metodikos, skirtas 
kvapo pojūčiui atrasti, išskiriant skirtingų vaisių aromatą.  Skir-
ta 3 - 8 metų vaikams, tinka ir turintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje: 24 kortelės, 12 aromatinių buteliukų. 
Kortelių matmenys: 7 x 7 cm.

Asociacijų žaidimas, skirtas mokytis klasifikuoti maisto produk-
tus priklausomai nuo jų kilmės. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 5 maisto grupių kortelės, kauliukas, 30 atitikmenų 
kortelių. 
Kortelių matmenys: 7.5 x 7.5 cm.

Žaidimas „Iš kur atkeliauja maistas?“

20600A

40,50 €

20551A

27,50 €

24 kortelės 30 kortelių

Linksmybės ir mokymasis iš kasdieninių situacijų, tokių kaip drabužių kabinimas 
ant kabyklos. Rūšiuodami drabužius vaikai žengia pirmuosius žingsnius į matema-
tinį mąstymą (atmesti, rūžiuoti, klasifikuoti) bei geriau supranta aplinkos reiški-
nius ugdant smulkiosios psichomotorikos įgūdžius ir erdvines vizijas. Amžius: 3 – 
6 metai. Gebėjimai: Gamtos tyrinėjimas; Loginis mąstymas ir matematika; Kalbė-
jimas ir klausymas; Vizualikos ir erdvės suvokimas; Formos ir spalvos.

Žaidimas ,,Drabužių rūšiavimo pakaba” 31788M 33,90 € NAUJA!

Žaidimas „5 jutimo organai“

Meskite kauliuką ir iškritusiam paveikslėliui - jutimo orga-
nui, priskirkite skirtingų realaus gyvenimo situacijų korteles, 
tinkančias tam organui. Žaidėjai suvoks, kad išorinio pasaulio 
suvokimas priklauso nuo mūsų jutimo organų - klausos, regos, 
uoslės, lytėjimo, skonio. Žaidimas skirtas 3-6 metų vaikams, 
tinka ir turintiems specialiųjų poreikių. 

Rinkinyje: 50 kortelių, 1 žaidimo kauliukas.

Matmenys: kortelių 9 x 9 cm,  žaidimo kauliuko - 3,5 cm.

Žaidimas „Sezonai“

Žaidimas skirtas mokyti vaikus stebėti keturių metų laikų 
pokyčius, sužinoti kas būdinga kiekvienam iš sezonų.
Mokytojas gali kopijuoti rašymui skirtus rėmelius, ant kurių 
vaikai gali piešti sezonų vaizdus ir rašyti pastabas, susijusias su 
esamu sezono metu. Galima naudoti pamokose visais metų 
laikais. Žaidimas skirtas vaikams nuo 5 metų, 1 - 4 žaidėjams.

Rinkinyje: 4 dvipusės A4 formato lentelės, 24 sezono kortelės 
ir 4 rašymui skirti rėmeliai. 

EA-47

35,50 €

20610A

31,90 €
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Žaidimą sudaro – 4 vnt. dvipusių A4 formato lentelių, 24 kortelės ir bloknotas 
užrašams. Žaidimas padeda susipažinti su gyvūnais ir jų buveinėmis. Amžius: nuo 
6 metų.

Žaidimas „Kas kur gyvena?“ EA-46 35,50 €

NAUJA!

Stebėkite gyvas būtybes ar augalus šiame inde, kuris 5 kartus 
padidina vaizdą.

Rinkinyje: ventiliuojamas 13,5 cm aukščio plastiko indas, tink-
lelis, pincetas.

Vabzdžių stebėjimo indas
Gamtos tyrinėjimo rinkinys, skirtas nedideliems gyvūnams: 
vabzdžiams, varliagyviams, drugiams stebėti. 

Rinkinyje: ventiliuojamas 30 cm aukščio plastikinis indas, tu-
rintis padidinimo stiklą dangtyje, padidinimo stiklas, sietelis 
su dviejų dalių rankena, pincetas.

Gamtos tyrinėjimo rinkinys

61010C

31,90 €

61024C

14,40 €

Skirtas oro temperatūrai matuoti tiek viduje, tiek lauke.  Tem-
peratūrų stebėjimas lavina vaikų matematinius ir pasaulio 
pažinimo įgūdžius. Termometras išdidintas, saugus naudoti 
net patiems mažiausiems.
Matavimo diapazonas: -30° iki +50° C. Matmenys:  38 cm.

Termometras

90093C

8,00 €

Nešiojamas vabzdžių namelis – tai priemonė, skirta gyvų būtybių stebėjimui ir tyrinėjimui. Su 
vėdinimu ir užraktu.

Matmenys: namelio ilgis - 190 mm.

Nešiojamas vabzdžių namelis 61020C 12,10 €

Veidrodinės raidės

Lazeriu išpjautos dvipusio veidrodžio didžiosios raidės, pagamintos išspindinčio 3 mm akrilo. 
Puiki mokymo ir mokymosi priemonė. Raidėms pritaikytas šrifto stilius atsižvelgiant į vai-
kus. Visos raidės turi 2,5 mm skylutę pakabinimui, kad būtų galima parodyti ant lentos 
ar sienos.

Ugdymo sritys:
     Bendravimas ir kalba – raštingumas.
     Pasaulio supratimas – stebėjimas.
     Fizinė raida – motorika.

Raidžių dydis: 70 mm.
Amžius: nuo 3 metų.

72418C 20,70 € NAUJA!

14 lazeriu išpjautų dvipusių veidrodėlių su skaičiais nuo 0 iki 9, įskaitant du skaičių 
4 ir 7 stilius bei papildomą 1 ir 0. Pagaminti iš aiškiai atspindinčio 2 mm akrilo, jie 
ne tik estetiškai papildo kasdienius klasės, grupės išteklius, bet ir suteikia daugy-
bę panaudojimo būdų įvairiose veiklose.
Visi skaičiai yra su 3 mm skylute, todėl juos galima surišti ar pritvirtinti prie 
plokštumos.

Lavinamos šios mokymosi sritys:
    Matematika - skaičiai
    Pasaulio supratimas - stebėjimas
    Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai

Specifikacija: 70mm Pk14.
Amžius: tinkamas nuo 3 metų

Veidrodiniai skaičiai 70mm - Pk14 72401C 10,30 €

Tarp šio rinkinio elementų yra automobiliukai ir plūduriuojantys žiedai, kurie 
iliustruoja magnetizmo principus, pritrakimą ir atstūmimą, taip pat magnetinės 
lazdelės ir geležies drožlių dėklu galima parodyti magnetinius laukus. 

Rinkinyje: 2 x  strypai, 8 x  magnetai žiedo formos, 1 x stovai žiediniams magne-
tams, 2 x figūrėlės, 2 x magnetinės lazdelės, 1 x liniuotė, 2 x geležies drožių dėklai 
(sandariai uždaryti) ir veiklos knygelė su kopijuojamais puslapiais. Amžius: nuo 8 
metų. 

Magnetizmo demonstarvimo rinkinys 50216C 35,10 €

Spalvų diskai

Skaidrios šešių spalvų kortelės su trimis tekstūromis su-
pažindina su spalvų maišymo principus. Koks džiaugsmas vai-
kams, kai pamato kas įvyksta maišant spalvas!

LER0352

10,81  €

NAUJA!
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Magnetinių medžiagų bandymo rinkinys 50241C 42,80 €

20 magnetinių ir nemagnetinių objektų;  tvarkingai užantspauduoti skaidriuose 
plastikiniuose induose su 2 magnetinėmis lazdelėmis magnetizmo patikrinimui.
Tinka individualiam ir grupiniam darbui, tiekiamas tvirtame dėkle. 
Rinkinyje: jūros kriauklės, medis, plastikiniai karoliukai, poveržlės, stygos, kreida, 
putplastis, sąvaržėlės, žalvariniai varžtai, audinys, popierius, smeigtukai, akmenu-
kai, aliuminio folija, polistirenas, plunksnos, vario spaustukai, vinys, nerūdijantis 
plienas ir ryžiai. 
 

Dydis: 220 x 330 x 50mm.
Amžius: tinkamas nuo 3 metų. 

Keturių krypčių veidrodis pateikia 90 laipsnių kampą, kuriame 
vaikai gali pamatyti kiekvienos iš pusių atspindžius. Idealiai tin-
ka naudoti vaizduotės žaidimams, kurti mažą pasaulio aplinką, 
sužinoti apie atspindžius ir veidrodžio efektus arba atidžiai 
apžiūrėti įdomius objektus iš skirtingų pusių. Tvirta konstrukcija 
suteikia stabilų pagrindą 2 mm akrilo veidrodžiams, todėl vaizdas 
yra lygesnis ir aiškesnis. Įrenginyje yra guminės kojos, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir apsaugoti darbiniai paviršiai. 

Ugdymo sritys:
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Asmeninis tobulėjimas - savęs suvokimas
     Matematika - forma ir erdvė

Matmenys: 299 mm x 457 mm x 238 mm.
Amžius: tinka visoms amžiaus grupėms.

Medinis 4 krypčių veidrodis

73452C

58,81 €

Tyrinėjimo veidrodis turi lygiagrečias puses, kad atspindėtų vaiz-
dus iki begalybės. Idealiai tinka vaikams naudoti vaizduotės žai-
dimuose, kurti mažą pasaulio aplinką, sužinoti apie atspindžius 
ir veidrodžio efektus ar atidžiai apžiūrėti įdomius objektus. Tvirta 
konstrukcija suteikia stabilų pagrindą 2 mm akrilo veidrodžiams, 
todėl vaizdas yra lygesnis ir aiškesnis. Įrenginyje yra skaidrus 
akrilo apsauginis dangtelis pagrindui, taip pat guminės kojos, už-
tikrinančios stabilumą ir apsaugančios darbo paviršius. 

Ugdymo sritys:
     Pasaulio supratimas – stebėjimas.
     Asmeninis tobulėjimas - savęs suvokimas.
     Matematika - forma ir erdvė.

Matmenys: 315 mm x 470 mm x 320 mm.
Amžius: tinka visoms amžiaus grupėms.

Tyrinėjimo veidrodis

73448C

111,20 €

NAUJA! NAUJA!

Magnetizmo rinkinys, 119 dalių

Kurkite su magnetais! Su šiuo 119-kos dalių rinkiniu kiekvienas 
įgaus praktinės patirties! Į rinkinį įeina viskas, ko reikia norint 
paskatinti vaikus eksperimentuoti ir kurti su magnetais. 

Rinkinyje:  100 magnetų, 5 magnetiniai kamuoliukai, 7 magne-
tinės lazdelės, 2 metalinės magnetinės juostelės, 2 metaliniai mag-
netiniai žiedai, 2 magnetinės mini pasagos, 1 didelė magne-
tinė plastiko pasaga, naudotojo vadovas, dėžė. Didelės mag-
netinės pasagos matmenys – 12 cm x 11,4 cm, magnetinių 
lazdelių ilgis – 19,7 cm. Amžius: 5 - 10 metų.

Stebėjimo ir valdymo žaidimas, leidžiantis vaikams atrasti mag-
netizmo savybes, kartojant kortelėse pavaizduotas magnetinių 
žiedų uždėjimo variacijas. 

Rinkinyje: 2 magnetinės atramos (10,5 cm), 8 magnetiniai žie-
dai, 35 dvipusės kortelės (13,5 x 7 cm), 4 mediniai laikikliai.

Magnetų dėliojimo žaidimas

LER2064

50,90 €

20590A

34,19 €

NAUJA! NAUJA!

Rinkinys, skirtas magnetizmo pagrindų tyrinėjimams. Tinka vai-
kams nuo 3 metų amžiaus.

Rinkinyje:
     4 įelektrinimo lazdelės
     20 magnetinių rutuliukų
     2 magnetai plastikinėje dėžutėje
     1 didelio dydžio magnetas
     Žiedo formos neskęstančių magnetų rinkinys
     Mažas pasagos formos magnetas
     Kompaso magnetas

Eksperimentų rinkinys „Magnetizmas“ 50215C 74,71 €

Magnetai, padengti plastiku. Raudona magneto spalva žymi pietus, mėlyna – šiaurę.

Rinkinyje: 2 vienetai.

Matmenys: 80 x 22 x 10 mm.

Strypiniai magnetai 50028C 9,60 €

Magnetinių lazdelių ir žetonų rinkinys 50012C 17,50 €

Komplektas iš 2 magnetinių lazdelių ir 100 spalvotų žetonų, idealiai tinkančių pradiniam ugdymui.
 

Ugdymo sirtys: 
     Pasaulio pažinimas – magnetizmas; spalva 
     Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas 
     Motoriniai įgūdžiai 
 

Rinkinyje: 2 lazdelės, kurių ilgis 190 mm, 100 žetonų, kurių skersmuo. 20 mm. Lazdelių spalvos gali 
skirtis negu parodyta nuotraukoje. 
Amžius: nuo 3 metų.
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STEAM Magnetinis veiklos rinkinys LER2833 45,90 €

Šis rinkinys sukurtas siekiant paskatinti pradinukų domėjimąsi mokslu, technologijomis, 
matematika bei lavinti žingeidumą nuo ankstyvojo amžiaus. 
     Veiklos rinkinys užtikrina STEAM ugdymą vaikams
     Spalvingas rinkinys pradinukus supažindina su šiomis magnetizmo savybėmis: 
          Poliškumas 
          Trauka 
          Atstūmimas 
     Vaikai atlikdami praktines užduotis ir išsaugodami duomenis kiekvienai užduočiai  
       randa optimalų sprendimą 
     Formuojami problemų sprendimo pagrindai 
     Puikiai tinka individualiai veiklai ar užsiėmimams mažomis grupėmis 
     STEAM magnetinį rinkinį sudaro: 
          1 pasagos formos magnetas 
          1 magnetinis laikiklis 
          1 plastikinis labirintas 
          4 magnetiniai žiedai su spalviniais kodais 
          2 magnetinės plokštelės su spalviniais kodais 
          2 magnetinės boružės 
          2 automobiliai 
          10 veiklos kortelių 
          Naudojimo vadovas 
     Magnetinių žiedų ir plokštelių teigiami ir neigiami poliai užkoduoti spalvomis 
     Plastikinio labirinto matmenys – 28 cm x 21.5 cm x 1cm 
     Veiklos kortelės atitinka STEAM ugdymo metodiką

4 dėlionių rinkinys „Išsaugok planetą!“ 52270A 44,20

Rinkinį sudaro keturios medinės dėlionės, kurios parodo darnos svarbą siekiant iš-
saugoti planetą. Medinės dėlionės skatina suvokimą, kad mūsų veiksmai ir elgesys 
turi poveikį aplinkai. 4 vnt. patvarių medinių eco – dėlionių, kurias sudaro 24 arba 
35 dalys.
Žaidimas skirtas 4 – 7 metų vaikams

Rinkinyje:
2 medinės dėlionės, kurias sudaro 24 dalys (dydis – 29,5 x 22 cm)
2 medinės dėlionės, kurias sudaro 35 dalys (dydis – 29,5 x 22 cm)
4 paveikslėliai

Laboratorinis rinkinys „Magnetinė jėga“ 90740LR 57,40  €

Šis įdomus STEAM laboratorinis rinkinys skatina mokytis gamtos mokslų eksperimen-
tuojant ir sužinant apie magnetinę jėgą bandymų namuose būdu. Laboratorinės rinki-
nio priemonės suteikia patirties, kuri skatina smalsumą, priežasčių ir pasekmių ieško-
jimą tyrinėjant magnetinį mokslą. Taip pat rinkinys supažindina vaikus su tokiomis 
STEAM disciplinomis kaip elektrotechnika, medicinos technika ir dalelių fizika. Vaikai 
supažindinami su sąvokomis, laboratoriniais įrankiais ir terminologija, naudojama 
tikrose laboratorijose. Ugdymo sritys: Gamtos pažinimas; Magnetai, magnetizmas. Į 
rinkinį įeina laboratorinis vadovas, kuriame vaikai supažindinami su tokiomis Steam 
disciplinomis kaip elektrotechnika, medicinos technika ir dalelių fizika. Amžius: 8-12 
metų.

Žaidimą sudaro šešios linksmos istorijos susijusios su bro-
lio ir sesers nuotykiais mokantis paprastais metodais taupyti 
vandenį. Skirta 4 – 7 metų vaikams. Žaidimą sudaro: 30 kortų 
(13,65 x 16,5 cm); 5 kortų stoveliai. 

Žaidimas „Rūpinkis planeta – taupyk 
vandenį“

20820A

37,30 €

NAUJA!

Sekomis pagrįstas žaidimas padeda vaikams suvokti atliekų 
rūšiavimo ir perdirbimo svarbą. Sužinok, kokios medžiagos yra 
perdirbamos ir suprask perdirbimo proceso žingsnius. Didelio 
formato kortelės! Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams. Žaidimą 
sudaro 20 kortelių (11,5 x 11,5 cm dydžio).

Sekos žaidimas „Kodėl reikia rūšiuoti?“

30643A

22,30 €

NAUJA!

Vaikams patiks visatos tyrinėjimai ir kelionė į kosmoso erdves. Ši gražiai 
iliustruota saulės sistema pateikiama kartu su dviem astronautais (moterimi 
ir vyru) bei jų raketiniu laivu. Puikiai tinka vaizdiniams žaidimams, pateikiant 
įdomius faktus apie kosmoso tyrinėjimą ir aplink saulę skriejančias planetas. 
12 dalių saulės sistemos komplektas. 

Rinkinyje: Saulė, Marsas, Merkurijus, Venera, Uranas, Žemė, Saturnas, Jupi-
teris, Neptūnas, raketa ir 2 kosmonautai. Pagaminta iš FSC Naujosios Zelan-
dijos pušies.

Didžiausia dalis yra 22 cm skersmens ir 2 cm storio. Amžius: 2+; svoris: 1,4 kg. 
Matmenys: 30,5 x 24.5 x 7 cm.

Žaidimas ,,Kelionė kosmose” FF-465 74,90 € NAUJA!

NAUJA!
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Mokomasis rinkinys, skirtas vaikus supažindinti su saulės sistema, skirtingomis 
planetomis.

Rinkinyje: 11 pripučiamų dangaus kūnų, pamokų pasiūlymai, pūtimo pompa.

Mokomasis rinkinys „Saulės sistema“ 566130
87,60 €

Keliaukite Saulės sistema naudodami šį storų guminių neslystančių kilimėlių 
rinkinį. Išdėstykite planetas ir leiskite vaikams pereiti nuo vienos prie kitos, tyri-
nėti ir aptarti kosmoso paslaptis. Žaidimų lauke metu susipažįstama su gam-
tos mokslu bei kosmosu, lavinama bendroji motorika.  Rinkinys pagamintas iš 
natūralaus kaučiuko ir mikropluošto.

Rinkinyje 10 vnt.:  8 planetos, Mėnulis ir Saulė - Saulės sistemos elementai.
Didžiausio kilimėlio matmenys ~ 81 x 47 cm, o mažiausio - 9 cm skersmens.
Kiekvienas kilimėlis yra pažymėtas planetos pavadinimu.
Amžius: nuo 3 metų.

Galimi užsakymai nuo 2021 metų gegužės mėn.

Saulės sistemos kilimėliai EA-FF-827 130,00 €

Spalvingos, realistiškos magnetinės planetos prikaustys mokinių dėmesį studi-
juojant saulės sistemą. 

Rinkinyje: aštuonios planetos, Plutonas (nykštukinė planeta), Saulė, Mėnulis, as-
teroidų žiedas ir naudojimo vadovas. Didžiausios dalies (Saulė) skersmuo – 25 cm. 

Magnetinė saulės sistema

NAUJA!

LER6040 32,80 €

Dėlionė „Žemė ir energija“ 20822A 22,60  €

Su šia dėlione vaikai sužinos apie energijos kilmę ir jos transformaciją, kaip ji pasie-
kia mūsų namus ir miestus. Vaikai taip pat susipažins su atsinaujinančiais ir neatsinau-
jinančiais energijos šaltiniais mūsų žemėje. Dėlionė „Žemė ir energija“ ugdo supratimą 
apie žemės apsaugą, energijos šaltinius, sąmoningumą aplinkai, tvarius įpročius, išsi-
lavinimo svarbą. 

Rinkinyje: 2 didelės 35 cm skersmens dėlionės ir 28 aukštos kokybės kartoninės de-
talės. Amžius: 2 - 5 metai.

Lavinamoji 46 cm ūgio minkšta lėlė, skirta žaismingai pažinti 
žmogaus anatomiją. Lėlės viduje yra 7 žmogaus vidaus orga-
nai (9 cm dydžio), pilvelis užsegamas. Ji skleidžia garsą: širdis 
- tuksi, plaučiai - skleidžia kvėpavimo garsą. 

Lavinamoji lėlė „Kas mano viduje“

Kol surenkama ši minkšta dėlionė, mokiniai susipažįsta su 
pagrindiniais žmogaus kaulais. Kai sujungiamos visos 15 
dėlionės dalys, galima atsigulti ant viršaus ir palyginti skeletą 
su savo pačių kūnais.

Matmenys: ilgis 1,2 m.

Grindų dėlionė iš skeleto dalių

12 dalių torso modelis yra apytikriai ½ 
natūralaus dydžio su nuimamomis dalimis, 
skirtas detalioms žmogaus vidaus organų 
studijoms.

Modelyje: 2 galvos pusės, pusė sme-
genų, 2 plaučiai, 2 dalių širdis, skrandis, 
kepenys su tulžies pūsle, 2 dalių žarnyno 
traktas.

Matmenys: 54 x 24 x 18 cm, 
svoris – 1,89 kg.

Mini torso modelis

3830008

95,70 €

LER3332

40,60 €

1000195
208,60 €

Įdomus būdas sužinoti apie įvairias žmogaus kūno dalis ir 
atrasti tai, kas mūsų viduje ir išorėje. Žaisdami su žmogaus 
kūno dėlionėmis, vaikai sužinos apie kaulų struktūrą ir svar-
biausius organus. Skirta 3 - 6 metų vaikams, tinka ir turintiems 
specialių poreikių. 
Pagaminta iš lanksčios, plaunamos ir labai kietos medžiagos. 
Galima kabinti ant sienos.

Rinkinyje: 3 dėlionės (6 kūnai) iš dvipusių, lanksčių, valomų 
ir patvarių detalių. 
Matmenys: 49,5 cm. 

Dėlionė „Žmogaus kūnas: 
į ką aš panašus?“

30245A

46,00 €

Dvipusis magnetinis žmogaus kūnas LER6044 37,80 €

Dvigubas mokymasis – skeleto sistema vienoje pusėje ir pagrindinės organų bei raumenų 
grupės kitoje pusėje! Realios ir išsamios dalys, kurias sujungus gaunamas 90 cm aukščio 
kūnas. Puikiai tinka demonstracijoms visai klasei arba naudojimui mažomis grupėmis. Nau-
dojimo vadovas su diagramomis. 
Rinkinį sudaro 17 dalių. 

NAUJA!
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Pusės žmogaus ūgio (85 cm.) skeleto modelis. Pagaminta iš leng-
vos ir patvarios sintetinės medžiagos. Visi pagrindiniai sąnariai 
juda, įskaitant pečius, alkūnes, riešus, klubus, kelius, žandikaulius 
ir kulkšnis. Su metaliniu stovu.

Ugdymo sritys:
     Pasaulio supratimas - anatomija ir sveikata
     Asmeninis vystymasis - savimonė

Specifikacija. Dydis: 850 mm.

Skeleto modelis, 85 cm.

03064C

71,60 €

Žaidimą sudaro – 42 medinės žmonių figūrėlės
Skirta amžiui – nuo 1 metų

Žaidimas, atspindintis visuomenės įvairovę tinka pasakojama-
jai ir vaidybinei veiklai. 42– jų dalių rinkinį sudaro įvairių šei-
mos narių, profesijų, amžiaus, lyties ir etninių grupių žmonių 
figūrėlės.
     Figūrėlių aukštis – nuo 6 iki 8 cm, storis – apie 2 cm.
     Pagaminta iš aukštos kokybės pušies medienos.

Žaidimas „Pažink žmones“

FF-422

79,61 €

Profesijų blokai 32340M 20,30 €

Kuo nori būti užaugęs? Šis linksmas žaidimas leis atrasti įdomių profesijų pasirinkimą ir susieti 
jas su darbo vieta bei apranga. Kartu pridėtos kortelės, kurias galima susijungti, sukuriant 
miestą. Rinkinyje: 6 personažai, 6 nameliai, 6 žaidimų kortelės/dekoracijos, 1 brošiūra.
Amžius: 2 – 5 metai.

NAUJA!

Kubas „Susiruoškime” SP3202 94,30 €

Kubas skirtas vikrumui lavinti ir praktiniam mokymuisi. Su šešiais skirtingais ir atpažįstamais 
tvirtinimais: spaustukai ant lietpalčio, sagos, liemenė, diržas ant kelnių, sagtys ant kuprinės, 
suknelės užtrauktukas, velcro lipdukai ir batų raišteliai. Atitinka visus saugos standartus. 
Matmenys: 250 x 250 x 250mm

Profesijų figūrėlės 27388M 59,70 €

Rinkinyje pateikiamos dažniausios profesijos, kurios padeda suprasti kasdienio gyvenimo 
aplinką. Rinkinyje: 11 skirtingų profesijų figūrėlių. 
Amžius: 3 – 9 metai.

NAUJA!

Figūrėlės „Šeima“, 8 vnt. 27395M 42,40 €

Rinkinys pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir dekoruotas puikiomis detalėmis. Žaidimas 
mokogerbti lyčių, vaidmenų, ir skirtingų žmogaus sąlygų įvairovę. Pateikiama figūrėlių 
kolekcija, vaizduojanti skirtingus šeimos narius. 

Rinkinyje: 8 skirtingos figūrėlės. 
Amžius: 3 – 9 metai.

NAUJA!

Kubai „Profesijos” SP2399 108,83 €

Šis 4 – ių didelių kubų rinkinys suteikia vaikams galimybę priimti iššūkį diskusijai apie pro-
fesijas, kurias jie žino, kurios juos domina ir su kuriomis yra susidūrę.
      Atskiri kubai leidžia vaikams komplektuoti veidų, aprangos, kepurių paveikslėlius ir 
        tokiu įdomiu interaktyviu būdu tyrinėti profesijų savybes.
      Puikiai tinka skatinti pasaulio pažinimą bei lavinti socialinius įgūdžius, bendravimą,
        kalbą ir meninius gebėjimus.
      Aukštos kokybės, patvari, lengvai valoma ir prižiūrima PVC medžiaga.
Dydis – 200 x 200 x 200 mm

Pufai ,,Profesijos” SP2400 217,73 €

Šis 4 – ių didelių pufų rinkinys suteikia vaikams galimybę priimti iššūkį diskusijai apie pro-
fesijas, kurias jie žino, kurios juos domina ir su kuriomis yra susidūrę.
     Atskiri pufai leidžia vaikams komplektuoti veidų, aprangos, kepurių paveikslėlius ir
       tokiu įdomiu interaktyviu būdu tyrinėti profesijų savybes.
     Puikiai tinka skatinti pasaulio pažinimą bei lavinti socialinius įgūdžius, bendravimą, 
       kalbą ir meninius gebėjimus.
     Aukštos kokybės, patvari, lengvai valoma ir prižiūrima PVC medžiaga.
Dydis – vieno pufo: 350 x 200 mm, į bokštą sukrautų pufų: 350 x 800 mm.

Atminties lavinimo žaidimas „Profesijos“ 20407A 21,70 €

Šio modernaus atminties lavinimo žaidimo tikslas yra sudaryti poras iš vieno-
dų moteriškų ir vyriškų profesijų.
Tai smagus būdas lavinti atmintį ir dėmesį bei formuoti vertybes. Atminties 
lavinimo žaidimą sudaro didelės kortelės su tikroviškais paveikslėliais. Tad pa-
galvok, kuo norėtum būti užaugęs?

Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams
Žaidimą sudaro 34 kortelės (9 x 9 cm dydžio)
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Patyriminis mokymasis su kietmedžio skaičiais skaitmenų pažinimui ir arit-
metinių veiksmų suvokimui. Skaitmenys nuo 1 iki 10, kurių aukštis yra proporcin-
gas skaičiaus vertei, pavyzdžiui, kiek ir kokius skaičius reikia sudėti vieną ant kito, 
kad gauti skaičiaus 10 aukštį. 

Žaidimas lavina matematikos įgūdžius: sudėties, daugybos, dalybos, trupmenų 
išaiškinimui, gerina atmintį ir žadina smalsumą mokslui.

Skaičių blokai aritmetinių veiksmų ugdymui

Karoliai su numeriais, kurie sukasi! Ryškiaspalviai plastmasiniai 
veriami karoliai su skaičiais ir raišteliais vėrimui padeda lavin-
ti motorinius įgūdžius bei matematinius gabumus.  Skaičiai 
sunumeruoti nuo 0 iki 10, atspausdinti iš vienos pusės – tai 
suteikia galimybę auklėtojui paslėpti numerį ir paprašyti vaiko 
jį įvardinti.

Rinkinyje: 116 karolių ir 12 raištelių (66 numeriai, 8 pliuso žen-
klai, 8 dalybos ženklai, 8 minuso ženklai, 18 lygybės ženklų).
Kvadratinių karolių dydis – 2,5 cm.

Karoliai su numeriais ant raištelio

Skaičių žvejojimo žaidimas, skirtas naudoti talpoje su vandeniu 
arba ant stalo. Du skirtingi žaidimo lygiai: skaičiavimas iki 10 
arba skaičiavimas iki 20. Skirta vienam arba dviem žaidėjams.

Rinkinyje: 2 žaidimo kauliukai (skaičiai 1-10), 2 magnetinės 
meškerės, 40 varlyčių, 2 vandeniui atsparūs žaidimo kilimėliai 
A3 dydžio.

Varlyčių dydis: apie 4,5 x 4,5 cm.
Meškerių ilgis: 28 cm.

Magnetinė varlyčių gaudyklė

SKaIČIaVIMaS, 
RūŠIaVIMaS 

IR GEOMETRINĖS 
FORMOS

Rinkinyje: 47 kietmedžio detalės – skaičiai. 

Papildomai galima įsigyti pamokų planus sudėčiai, dalybai, 
daugybai, trupmenoms (anglų kalba).

SumB 156,70 €

EA-7-2

56,80 €

EA-15

60,10 €
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14 spalvingų akrilo skaičių rinkinys nuo 0 iki 9 su papildo-
mais 1 ir 0. Jie tinka naudoti ant šviesos stalo, kad paskatintų 
skaičių atpažinimą. Skaitikliai turi angas viršutiniame balanso 
taške, juos galima pakabinti.
Skaičių aukštis - 7 cm.

Skaičių rinkinys

72421C

10,70 €

PVC dengtas putplasčio kubas, kurio dydis: 20 x 20 x 20 cm su permatoma 
kišenėle ant kiekvienos pusės, kartu su 4 rinkiniai iš 6 kortelių  11x11 cm (viso 
24 vnt.), vaizduojančių emocijas, spalvas, trupmenas, kauliukų taškus (tinkančias 
kubo kišenėms).

NS1887
NS1886

63,40 €Žaidimo kauliukas su kišenėlėmis ir kortelėmis

Žaidimo metu vaikai rūšiuoja tikroviškus vaisius ir daržoves į 
atitinkamas skardines taip supažindami su skaičiais, skaičia-
vimu ir rūšiavimu. 

Rinkinyje: 55 maisto produktai, 10 tvirtų kartoninių skardinių. 
Skardinės yra paženklintos skaičiumi, žodžiu (angl.) ir paveiks-
lėliu, kad būtų galima lengviau susiorientuoti. Skardinių mat-
menys yra 8 x 10 cm. Amžius: 3+

Žaidimas „Nuo 1iki 10“

LER6800

68,80 €

Tai smagus būdas mokytis pažinti euro banknotus ir monetas.
Didelės domino detalės padeda vaikams susipažinti su pinigų skaičiavimo principais.

Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams
Žaidimą sudaro:
28 dvipusės kortelės (13 x 6,5 cm dydžio)
15 žvaigždučių – monetų (4 cm skersmens)

Žaidimas „Euro–Domino“ 30675A 22,80 €

    Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
    Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
    Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją ir skaičiavimą nuo 1 iki 20.
    20 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi plastiko meškerės.
    Tinklinis saugojimo krepšys.
    Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, žuvelės ilgis – 23 cm.
    Meškerių ilgis – 72 cm.
    Galima naudoti vandenyje.                                   

Rinkinyje: 20 didelių žuvų, 2 meškerės, saugojimo krepšys

Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 75 x 30 x 14 cm
Svoris – 1,4 kg

Žaidimas „Sužvejok žuveles nuo 1 iki 20“ EA-17 95,60 €

    Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
    Kompaktiškos žuvelės gali būti dedamos ant stalo, smėlyje ar vandenyje. 
      Tai smagi ankstyvoji matematika!
    Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
    Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją ir skaičiavimą nuo 1 iki 30.
    30 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi meškerės.
    Tinklinis maišelis žuvelėms sudėti.
    Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, žuvelės ilgis – 10 cm.
    Meškerių ilgis – 51 cm.                                   

Rinkinyje: 30 žuvelių su skaičiais nuo 1 iki 30, 2 meškerės.

Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 56 x 15 x 8 cm
Svoris – 0,57 kg

Žaidimas „Sužvejok žuveles nuo 1 iki 30“ EA-43 57,40 €     Žaidimą sudaro 20 Maxi suveriamų detalių su skaičiais nuo 
1 iki 20.
    Detalės lengvai ir tvirtai sujungiamos.
    Puikiai tinka žaisti patalpoje ir lauke. Matematinių žinių 
      lavinimas naudojant skaičiavimo į priekį ir atgal, daugiau 
      ir mažiau užduotis.
    Trūkstamo skaičiaus užduotys užpildant skaičių seką.
    Puikiai tinka grupinei veiklai.
    Pagaminta iš patvaraus termoplastiko, 4 spalvos. 
      Žaidimas „Suverk Maxi karolius nuo 1 iki 20“

Rinkinyje: 
20 detalių (20 x 20 cm)
Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 45 x 25 x 25 cm
Svoris – 3 kg       

Žaidimas „Suverk Maxi karolius 
nuo 1 iki 20“

EA-801

86,20 €

14 lazeriu išpjautų dvipusių veidrodėlių su skaičiais nuo 0 iki 9, 
įskaitant du skaičių 4 ir 7 stilius bei papildomą 1 ir 0. Pagaminti 
iš aiškiai atspindinčio 2 mm akrilo, jie ne tik estetiškai papil-
do kasdienius klasės, grupės išteklius, bet ir suteikia daugybę 
panaudojimo būdų įvairiose veiklose.
Visi skaičiai yra su 3 mm skylute, todėl juos galima surišti ar prit-
virtinti prie plokštumos.

Lavinamos šios mokymosi sritys:
    Matematika - skaičiai
    Pasaulio supratimas - stebėjimas
    Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai

Specifikacija: 70mm Pk14.
Amžius: tinkamas nuo 3 metų

Veidrodiniai skaičiai 70mm - Pk14

72401C

10,30 €
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Žaidimą sudaro – 40 žuvelių, 4 meškerės, 4 dvipusės, atsparios drėgmei žaidimo len-
telės. Skirta amžiui – nuo 3 metų

    Žaidimą galima žaisti ant stalo arba inde su vandeniu.
    Žuvelės dėl nerūdijančio plieno detalių prilimpa prie magnetinės meškerės.
    Gali žaisti iki 4 žaidėjų.
    Su naudojimo instrukcija.
    40 žuvelių su skaičiais nuo 1 iki 10.
    Žuvelės ilgis – apie 7 cm.
    4 dvipusės, atsparios drėgmei žaidimo lentelės su dviem žaidimo lygiais: 
      vienoje pusėje skaičiai, kitoje – skaičių sumos.
    4 magnetinės meškerės, kurių ilgis – 28 cm.

Žaidimas „Sužvejok magnetines žuveles“ EA-10 60,10 €

Įspėjimai: smulkios detalės, ilgos virvės, magnetas.
Žaidimas netinkamas vaikams iki trejų metų amžiaus dėl 
pavojaus užspringti smulkiomis detalėmis.

Šiame žaidime yra magnetinių detalių. Magnetų tarpusa-
vio trauka arba trauka prie metalinių detalių, esančių ant 
žmogaus, gali sukelti rimtų sužalojimų. Prarijus magnetinę 
detalę nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Taktilinėse plonytėse žuvyse yra gelio pavidalo rutuliukai 7-ių vaivorykštės krištolo skaidrumo spalvų, kurių viršuje yra kilpa, skirta 
kabinti ant virvelės arba su kaišteliais. Permatomos spalvos susimaišys, jei pridėsite prie lango ar ant šviesos stalo, pvz. kartu laiko-
ma mėlyna ir geltona spalva taps žalia.
Žuvys turi patrauklią tekstūrą, kuri kviečia sensoriniam tyrinėjimui . Žaidimas jomis gali turėti ir raminantį efektą, kai karoliukai 
judinami. Žuvytes taip pat galima užšaldyti.

Lavinamos šios mokymosi sritys:

Matematika - skaičiai ir skaičiavimas
    Pasaulio supratimas - spalva
    Asmeninis tobulėjimas - sensorinis
    Išraiškingas menas ir dizainas - vaizduotės spektaklis
    Bendravimas ir kalba - aprašomoji kalba
Specifikacija: Dydis: 80 x 150 mm. Pk21.
Amžius: Tinkama nuo 3 metų.

Gelinės žuvytės - skaičiukai 57011C 58,30 €

Matavimo indeliai yra smagus 3D būdas padėti vaikams mokytis apie trupmenas, tūrį ir talpą. Šį 4 
patvarių matavimo indelių rinkinį sudaro pilnos, pusės, trečdalio ir ketvirtadalio dalys. Kiekviena dalis 
yra su spalvotu pagrindu, kuris padeda vaikams nustatyti santykį ir skaidria puse, kad vaikai galėtų 
matyti vidų užpildę formą vandeniu, ryžiais ar kitomis medžiagomis. Nenaudojant indelius galima 
laikyti tvarkingai sudėtus į laikymo pakuotę. Šis spalvingas 4 indelių rinkinys puikiai tinka 3D praktiniam 
mokymui apie trupmenas, tūrį ir talpą. Pilnos dalies puodelio skersmuo 9 cm. Amžius: 3-7 metai.  

Rinkinyje: 4 skirtingų spalvų indeliai.

Matavimo indelių rinkinys (4 vnt.) 93439LR 16,40 € NAUJA!

Matavimo indeliai puikiai tinka mokant vaikus apie trupmenas, trupmenų santy-
kius, tūrį ir talpą. Tai spalvingas 3D būdas mokytis matematikos. Spalvoti indelių 
pagrindai sudaro vaivorykštės spalvas, o permatomos indelių pusės leidžia vai-
kams matyti vidų, kai jis užpildytas vandeniu ar tokiomis sausomis medžiagomis, 
kaip nevirti ryžiai. Visi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8/ 1/10 ir 1/12 indeliai nenau-
dojant patogiai laikomi plastikiniame stove. Mokykite vaikus trupmenų, tūrio ir 
talpos su šiais 9 – iais spalvingais indeliais. Pilnos dalies indelio skersmuo yra 9 cm.  
Viso komplekto matmenys: 10 cm x 21 cm x 28 cm. Amžius: 3-7 metai. 

Rinkinyje: pilno vieneto, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8/ 1/10 ir 1/12 indeliai.

Spalvotų matavimo indelių rinkinys (9 vnt.) 93399LR 39,40 € NAUJA!

100 karoliukų skaitliukai puikiai tinka mokyti skaičių sąvokų ir 
matematikos. Konkreti fizinė priemonė skatina supratimą apie 
skaičius. Idealiai tinka darbui savo darbo vietoje. Ši patvari ir 
kompaktiška matematikos priemonė turi tvirtą medinį rėmą ir 
100 spalvotų medinių karoliukų. Skaitliukai turi 10 eilučių po 10 
karoliukų, iš jų po 5 baltus ir 5 raudonus. 100 kamuoliukų skait-
liukai gali būti naudojami skaičiavimui iki 100, komponavimui, 
skaičių skaidymui, sudėties, atimties veiksmams ir bendram 
matematiniam supratimui lavinti. Pridedamas veiklų vadovas. 
Matmenys: 23 cm x 15 cm. Amžius: 3-7 metai.        

100 karoliukų skaitliukai

93430LR

24,60 €

Šie jutiminiai skaitliukai puikiai tinka jutiminiu būdu vaikus 
mokyti skaičiuoti iki 20 bei pagrindinių atimties, sudėties ir 
kitų matematinių sąvokų. Jutiminiai karoliukai suteikia galimy-
bę mokyti silpnaregius. Pakuotė ir naudojimo vadovas 
pateikiamas skirtingomis kalbomis. Skaitliukų dydis – 24 cm. 
Amžius: 3-7 metai. 

Rinkinyje: 20-ties kamuoliukų jutiminiai skaitliukai ir naudo-
tojo vadovas.

20-ties karoliukų jutiminiai skaitliukai

93432LR

13,10 €

NAUJA!
NAUJA!

Vaikai turi rasti monstriukų poras, kurių suma lygi 10. Tai įdomus būdas išmokyti 
vaikus skaičiuoti iki 10 ir plėsti aritmetikos žinias. Šis dinamiškas žaidimas palengvi-
na pagrindinių veiksmų skaičiavimą. Tinka specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 
Matematikos kortelės „Gauk 10“ ugdo dėmesį ir susikaupimą, loginį mąstymą, pro-
tinį nuovokumą ir skaičiavimą iki 10. 

Rinkinyje: 44 aukštos kokybės kartoninės kortelės su monstriukais (7,6 cm x 8 cm 
dydžio). 15 aukštos kokybės kartoninių apvalių kortelių su skaičiais (4,5 cm dydžio). 
Amžius: 4 - 8 metai.

Matematikos kortelės „Gauk 10“ 30676A 21,30 € NAUJA!
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Šis matematinis rinkinys su 6-iomis populiariomis ir univer-
saliomis matematinėmis manipuliacijomis skirtas mokytis 
matematikos namuose. Puikiai tinka 5 – 7 metų vaikams, o 
tėvams pateikiamas vadovas su instrukcijomis kaip naudoja-
ma kiekviena rinkinio priemonė. Ugdymo sritys: Skaičiavimo 
įgūdžių lavinimas. Rūšiavimo įgūdžių ir atsakingo vartojimo 
ugdymas. Laiko suvokimas. Geometrinės formos. Rinkinio 
matmenys: 13 cm x 28 cm x 33 cm. 

Rinkinyje: 74 kaladėlės, 10 pagrindinių komplektų (20 kaladė-
lių, 20 blokelių ir 10 plokščių), 40 spalvotų kvadratinių formų, 
27 putplasčio kiaurymėti blokeliai, 1 laikrodis, 100 plastikinių 
kubelių ir naudojimo vadovas. Amžius: 5-7 metų.

Manipuliacinis matematinis rinkinys

93538LR

40,99 €

Idealiai tinka matematikos mokymuisi namuose 8 – 10 metų 
vaikams . Veiklos vadove pateikiamos  populiarios praktinės 
matematikos veiklos ir patarimai tėvams, kaip padėti vaikams 
naudoti šią mokymo priemonę namuose. Ugdymo sritys: 
Skaičiavimo įgūdžių lavinimas. Rūšiavimo įgūdžių ir atsakingo 
vartojimo ugdymas. Laiko suvokimas. Geometrinės formos. 
Rinkinio matmenys: 13 cm x 28 cm x 33 cm. 

Rinkinyje: 51 apskritimas, 74 kaladėlės, 10 pagrindinių komp-
lektų (20 kaladėlių, 20 blokelių ir 10 plokščių), 40 spalvotų 
kvadratinių formų,100 plastikinių kubelių ir naudojimo vado-
vas. Amžius: 8-10 metų.

Manipuliacinis matematinis rinkinys 8+

93539LR

40,99 €

NAUJA!
NAUJA!

Šis tvirtas žaislinis kasos aparatas yra idealus, norint paskatinti vaizduotę ir supažindin-
ti su ankstyvaisiais matematikos įgūdžiais, finansais, kai vaikai žaidžia parduotuves su 
savo draugais.

Vaizduojamasis žaidimas padeda ugdyti ankstyvuosius kalbos ir socialinius įgūdžius 
žaidžiant. Įsitraukimas į žaidimą paskatins ankstyvuosius matematikos įgūdžius ir pinigų 
atpažinimą žaidžiant. Idealūs dideli mygtukai, skirti mažoms rankoms. Į šį euro valiutos 
rinkinį įeina: Žaislinis kasos aparatas su veikiančiu pinigų stalčiumi;
Užrašų knygelė;

Netikra kreditine kortele;
44 žaidžiami pinigų vienetai: 5 x 50euro, 20euro, 10euro ir 5euro banknotų, 5 x 1cnt ir 
2cnt., 4 x 5cnt., po du 1 euro, 2 euro, 50c, 20c ir 10c. 

Kasos aparatas su eurais LSP2629-EUR 59,90 € NAUJA!

Šie magnetiniai blokai yra idealūs mokant sekos, sudėties, atimties, dalybos, daugybos. 
Visi blokai yra pažymėti spalvomis: lyginiai skaičiai - mėlyni, nelyginiai skaičiai - geltoni ir 
veiksmų ženklai - raudoni. 

Rinkinyje: 16 skaičių ir 5 veiksmų ženklai (sudėties, atimties, daugybos, dalybos ir lygybės). 
Skaičiai atspausdinti vienoje pusėje, kad būtų galima paslėpti atsakymus ir dalį sekos skaičių. 
Magnetiniai blokai lengvai sujungiami. Priemonė skirta ugdyti smulkiosios motorikos ir 
skaičiavimo įgūdžius. Amžius: nuo 3 metų.
Galimi užsakymai nuo 2021 metų rudens.

Aritmetinių veiksmų magnetinis žaidimas EA-62 44,79 € NAUJA!

Pakabinkite vienodą skaičių bananų ant beždžionės rankų. Jei 
pakabinote tinkamą skaičių bananų, beždžionė žiūrės tiesiai į 
priekį, o jos rankos bus lygiagrečios. Jei skaičiai nebus lygūs, jos 
akys bus sukryžiuotos, o rankos bus viena aukštyn, kita žemyn. 
Tai reiškia, kad reikia bandyti dar kartą! Suteikia vaikams pa-
sitikėjimo sudedant ir atimant.

Rinkinyje: beždžionės svarstyklės ir penkiolika sunumeruotų 
bananų.

Lavina paprastus matematikos įgūdžius (sudėties ir atimties).
Amžius: nuo 4 metų.

Žaidimas ,,Bezdžionių matematika”

EA-PP-50101

24,90 €

NAUJA!

Magnetinių detalių pagalba sukurkite savo skaičiukų kirmėlytę 
mokydamiesi skaičiuoti  nuo 1 iki 20. Rinkinyje ryškių spalvų 20 
detalių, pažymėtų 1–20, ir 4 kirmėlytės galvutės. Vienoje de-
talių pusėje yra skaičiai, o kitoje pusėje - tuščia, kad mokytojas 
galėtų paslėpti numerį, kurį vaikas vėliau galėtų atpažinti.
Galvos dydis: 5 cm (iki antenų viršaus).
Kūno segmento dydis: 3,3 cm ilgio.
Amžius: nuo 3 metų.

Magnetinė sekos kirmėlytė nuo 1 iki 20

EA-61

57,44 €

Demonstraciją naudojant didžiulį laikrodį ant lentos puikiai 
galės stebėti visa klasė! Reguliuojamos patvarios plastikinės 
rodyklės skirtos tiksliam laiko nustatymui. Mokantis galima 
lengvai nuimti bet kurią magnetinę detalę su skaičiumi, rašy-
ti valandas ant lentos paprastais ar romėniškais skaičiais. 
Minučių rodyklės matmenys – 6 cm x 28 cm. 

Magnetinis laikrodis su rodyklėmis

LER2984

38,90 €

Didelis laminuotas 30,5 cm x 30,5 cm dydžio laikrodis su suka-
momis rodyklėmis ir valandų rašymui skirta vieta mokymuisi 
apie laiką.

Demonstracinis laikrodis su rašymo
/ valymo funkcija

LER0573

5,40 €

Nematomi krumpliaračiai išsaugo teisingą valandų ir minučių rodyklių padėtį demonstraci-
jos metu aiškinant apie laiko sąvokas. Patvarus plastikinis laikrodis su aiškiomis valandų ir 
minučių padalomis, nuimamu stovu ir naudojimo vadovu. Laikrodžio aukštis – 34 cm. 

Demonstracinis laikrodis LER2094 28,80 € NAUJA!
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Ridenk kauliuką ir pasakyk kiek valandų!
Rinkinį sudaro 30 kauliukų su 12 briaunų – 15 kauliukų, reiškian-
čių valandas ir 15 kauliukų, reiškiančių minutes (padala – 5 
min). Tinka žaisti visam vaikų kolektyvui vienu metu!
Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams

Rinkinyje:
15 kauliukų, reiškiančių valandas (12- kos briaunų)
15 kauliukų, reiškiančių minutes (12- kos briaunų, padala – 5 min)

Laiko kauliukų rinkinys

70050A

37,20 €

Pasidaryk antspaudą, mesk kauliukus ir pažymėk kiek dabar 
valandų!
Tai puikus būdas vaikams mokytis įvardinti valandas analoginiu 
ir skaitmeniniu formatu. Žaidimą sudaro didelis antspaudas su 
laikrodžiu ir 2 kauliukai su 12 briaunų. Galima naudoti su bet 
kurios rūšies rašalu.
Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams

Rinkinyje: Didelis medinis antspaudas (8,5 cm dydžio)
Kauliukas, reiškiantis valandas (12- kos briaunų)
Kauliukas, reiškiantis minutes (12- kos briaunų, padala – 5 min)

Žaidimas – maxi antspaudas 
„Kiek dabar valandų?“

30693A

16,60 €

Šis magnetinis demonstracinis laikrodis puikiai tinka vaikus 
mokyti laiko suvokimo. Magnetai leidžia laikrodį lengvai prit-
virtinti prie magnetinės lentos. Nuimamos laikrodžio juostelės 
naudojamos norint parodyti vaikams kaip apskaičiuoti laiko 
intervalus ir spręsti praėjusio laiko klausimus. Trys skirtingi 
laikrodžių stiliai moko vaikus pažinti laikrodžius, kuriuos mato 
realiame pasaulyje. Dėl magnetų laikrodį lengva pritvirtinti prie 
magnetinės lentos. Magnetinio demonstracinio laikrodžio mat-
menys: apie 36 cm x 33 cm. Amžius: 7-11 metų. 

Rinkinyje: magnetinis demonstracinis laikrodis ir veiklos vado-
vas skirtingomis kalbomis.

Didelis magnetinis demonstracinis 
laikrodis

93411LR

68,90 €

Šis pažangus laikrodžių rinkinys puikiai tinka individualiai 
mokyti laiko koncepcijų visą klasę, nes rinkinį sudaro magne-
tinis demonstracinis skaičių laikrodis ir 24 atskiri laikrodžiai. 
Naudojant šį rinkinį vaikai mokomi apskaičiuoti laiko inter-
valus ir spręsti praėjusio laiko klausimus. Trys skirtingi laik-
rodžių dizainai moko vaikus pažinti laikrodžius, kuriuos mato 
realiame pasaulyje. Laikrodžių rinkinys klasei puikiai tinka vai-
kus mokyti pažangių pasakojimų apie laiką modeliuojant laik-
rodžius savo mokymosi vietoje. Magnetinio laikrodžio mat-
menys: 36 cm x 33 cm. Vieno atskiro laikrodžio skersmuo yra 
apie 11,5 cm. Amžius: 7-11 metų. 

Rinkinyje: 1 magnetinis demonstracinis skaičių laikrodis, 24 
atskiri laikrodžiai ir naudotojo vadovas skirtingomis kalbomis.

Pažangus laikrodžių rinkinys klasei

93412LR

434,80 €

NAUJA!

NAUJA!

Didelis medinis laikrodis skirtas mokytis suskaidyti valandą į 5, 15 ir 30 minučių dalis.
Žaidimas lavina laiko pažinimą, supažindina vaikus su pagrindinėmis laiko sąvokomis. 
Žaidimas sukurtas pagal Montessori metodiką.

Žaidimas skirtas 3 – 6 metų vaikams

Rinkinyje:
Didelis medinis laikrodis (22,4 cm skersmens)
12 medinių detalių (5 min)
4 medinės detalės (15 min)
2 medinės detalės (30 min)
2 medinės rodyklės

Žaidimas „Padalink valandą“ 30694A 25,70 €

Pažangus laikrodis padės vaikams tobulinti laiko suvokimą. Nuimama valandų ir minučių grandi-
nėlė išsiskleidžia ir tampa tiesia skaičių juosta. Tai padeda vaikams suprasti, kad laikrodis yra 
įprasta skaičių seka. Šis laikrodis padeda mokyti pažangesnių laiko sąvokų, tokių kaip laiko in-
tervalai ir praėjęs laikas. Laikrodžio skersmuo yra apie 11,5 cm. Kiekvienos skaičių eilutės ilgis 
yra 30 cm. Amžius: 7-11 metu.  

Rinkinyje: laikrodis ir veiklos vadovas skirtingomis kalbomis.

Pažangus laikrodis 93409LR 19,70 € NAUJA!

Šis spalvingas smėlio laikrodis idealiai tinka naudoti mokykloje ar namuose 
norint vaikams vizualiai parodyti praeinantį laiką. Laikrodis didelis ir tvirtas, 
todėl jis patogus mažoms vaikų rankoms. Guminiai dangteliai suteikia patva-
rumo, o smėlis byra itin tyliai. Su šiuo laikrodžiu su laiku susijusioms veikloms 
suteiksite įvairovės. Puikiai atspindi maždaug 1 minutės laiko tarpą (atkreip-
kite dėmesį, kad smėlio laikrodis nėra tikslus laiko prietaisas, todėl galima lai-
ko paklaida). 

Vizualiai patrauklios mėlynos spalvos detalės. 
Laikrodžio matmenys – 18 cm x 8 cm.
Pakuotė pateikiama skirtingomis kalbomis. Amžius: 3-7 metai.

Didelis smėlio laikrodis (1 minutė) 93066LR 24,60 € NAUJA!

Šis spalvingas smėlio laikrodžių rinkinys, kurį sudaro vienos, dviejų, penkių ir 
dešimties minučių laikrodžiai puikiai tinka naudoti klasėje ir namuose. Smėlio 
laikrodžiai pagal trukmę yra skirtingų spalvų, todėl vaikai gali vizualiai matyti 
laiko tėkmę. Spalvingas smėlio laikrodžių  rinkinys naudojamas  norint vaikams 
vizualiai pristatyti vienos, dviejų, penkių ir dešimties minučių trukmę. Laikrodžio 
matmenys – 18cm x 8cm. Pateikiamas vadovas skirtingomis kalbomis. Amžius: 
3-7 metai. 

Rinkinyje: vienos minutės (mėlynas), dviejų minučių (žalias), penkių minučių 
(oranžinis) ir dešimties minučių (violetinis) laikrodžiai.

Didelių smėlio laikrodžių rinkinys 93070LR 95,20 € NAUJA!
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5 sudedamos medinės dėžutės, užpildytos 20 atitinkamos spalvos skirtingais mediniais vaisiais ir daržovėmis, kad ati-
tiktų dėžutės spalvą. Kiekvienoje dėžutėje yra 2 vaisiai ir 2 daržovės su skylutėmis vėrimui, o komplekte yra 2 raišteliai 
su medinais galais.

Veriamų medinių vaisų ir daržovių rinkinys spalvotose dėžutėse 74011C 72,70 €

Ideali priemonė vaizdingiems, vaidmenimis žaidimams, mokytis apie sveiką 
mitybą, pagerinti koordinaciją ir motorinius įgūdžius arba gali būti panaudota 
rūšiavimo, figūrų atpažinimo ir atitikimo įgūdžių lavinimui.

Ugdymo sritys:
    Išraiškingas menas ir dizainas – įsivaizduojamas žaidimas
    Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
    Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas
    Bendravimas ir kalba - kalbėjimas ir klausymasis
    Pasaulio supratimas. Spalva.

Dėžutės dydis: 100 x 150 x 74 mm. 
Raištelių ilgis apie 900 mm. 5 dėžutės su 20 vaisių ir daržovių
(arbūzas 100 mm.). Amžius 3+

Supažindinkite mažuosius su pagrindinėmis matematikos sąvokomis naudodamiesi šiuo įdomiu matematikos rinkiniu daržo tema.

    Patrauklus matematikos rinkinys leis besimokantiesiems įsitraukti į veiklą.
    Spalvingas užsiėmimas ugdys įvairius matematikos pradmenų įgūdžius:
    spalvų atpažinimas
    rūšiavimas
    atitikimas
    skaičiavimo pagrindai
    Idealiai tinka individualiai ar grupinei veiklai
    Dėžutė ir žaidimų lenta yra skirtos sukurti unikalią 3D sodo sceną
Rinkinyje 46 vnt.:
    Dešimt sodo ženklų su spalvomis, skaičiais ir daržovėmis
    Penkios skirtingos penkių spalvų daržovės 
      (oranžinė, žalia, violetinė, geltona ir raudona)
    Penki ženklų laikikliai
    Penki mini plastikiniai krepšeliai
    Minkštas daržovių rūšiavimo padėkliukas
Padėkliuko matmenys 27,5cm x 20cm
Amžius: 3+

Žaidimas ,,Daržovių ūkis“ LER5553 40,60 €

Indas su 48 vaisiais ir dideliu pincetu. Idealiai tinkantis skaičiuoti, rūšiuoti, kurti mode-
lius ir naudoti naudojant paprastus matematinius procesus: sudėjimą, atėmimą, dali-
jimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų pažinimui, sveikos mitybos temai. 6 spalvos ir for-
mos (braškių, bananų, apelsinų, obuolių, vynuogių ir mėlynių).
Ugdymo sritys:
    Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai
    Pasaulio supratimas - spalva
    Išraiškingas menas ir dizainas – įsivaizduojamas žaidimas
    Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas, struktūra ir sekos
 suvokimas
Dydis: 20-50 mm. Rinkinyje 48 dalys. Amžius 3+

Žaidimas „Vaisių indas” 75156C 17,50 €

6 skirtingos daržovės ir 6 spalvos: raudonosios paprikos, apel-
sinų morkos, geltoni kukurūzai, balti česnakai, purpuriniai bak-
lažanai ir žali agurkai. Idealiai tinkantis skaičiuoti, rūšiuoti, kurti 
modelius ir naudoti naudojant paprastus matematinius proce-
sus: sudėjimą, atėmimą, dalijimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų 
pažinimui, sveikos mitybos temai. Dydis: apytiksliai 40mm, 144 
dalys. Amžius:  nuo 3 metų.

Žaidimas „Suskaičiuok daržoves”

54011C

30,30 €

108 vaisių rinkinys, idealus skaičiavimui, rūšiavimui, mode-
lių sudarymui naudojant paprastus matematinius procesus: 
sudėjimą, atėmimą, dalijimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų 
pažinimui, sveikos mitybos temai. 6 spalvų ir formų (braškių, 
bananų, apelsinų, obuolių, vynuogių ir mėlynių). Dydis: 20-
50mm, 108 dalys. Amžius: nuo 3 metų.

Žaidimas ,,Suskaičiuok vaisius”

53188C

20,70 €

Palyginkime obuolius esančius rinkinyje. Žaidimas yra įdomus ir patogus būdas vai-
kams sužinoti apie rūšiavimą, objektų panašumus bei skirtumus. Trijų dydžių obuo-
liai padeda vaikams išmokti palyginti objektus, atsižvelgiant į jų požymius, įskaitant 
dydžius ir spalvas. Taip skatinami ankstyvojo mokymosi įgūdžiai, įskaitant spalvų ir 
formų atpažinimą, modeliavimą, rūšiavimą ir grupavimą.

Rinkinyje: 
trijų dydžių obuoliai su tokiomis savybėmis kaip spalva (raudona, žalia, geltona) ir 
įvairiomis fizinėmis savybėmis, tokiomis kaip stiebeliai, lapai ir kirminai.
Didžiausias obuolys yra 4 cm.
Amžius: 3+

Rinkinys „Obuolių atributai“ LER1023 37,00 €

Ugdykite spalvų atpažinimo ir rūšiavimo įgūdžius. Puikiai tinka ir vaizduo-
tės žaidimams, ir mitybos pamokoms.

Rinkinyje: 25 maisto produktai, penki krepšeliai su etiketėms. 
Krepšelių matmenys yra 10 cm x 14 cm.

Ūkininko turgelio spalvų rūšiavimo žaidimas LER3060 67,00 €
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Šis žaidimas yra puikus būdas mokyti vaikus apie sveiką mitybą smagiai leidžiant laiką! 
Mitybos įpročiai formuojasi nuo mažens, todėl labai svarbu kalbėti apie tai, koks mais-
tas ir kodėl jis yra sveikas. Vaikai, kurie kasdieninėje mityboje suvartoja pakankamą 
kiekį vaisių ir daržovių, atlikdami veiklas geriau susikoncentruoja ir mokosi.

Rinkinyje:
    3 apvalios lėkštės vaisių, daržovių ir saldumynų rūšiavimui, 22 x 22 cm dydžio
    2 x 35 kortelės su vaisių, daržovių ir saldumynų paveikslėliais
    3 pasitikrinimo kortelės, 10 X 10 cm dydžio
    instrukcija

Amžius: 3+

Žaidimas „Vitaminai mūsų lėkštėse“ 2996007 19,70 €

Žaidimas ,,Vaisių sodas” yra iššūkių dėlionė, kurios tikslas - padėti vaikams atpažin-
ti panašius objektus (formas ir spalvas) ir sugrupuoti juos, vadovaujantis skirtingais 
siūlomais dariniais. Taigi vaikai gali išmokti rūšiuoti objektus erdvėje ir plėsti savo su-
pratimą apie geometriją erdvėje. Rinkinyje: 1 lenta (34 x 34 cm), 16 vaisių, 24 darba-
lapių kortelės. 

Žaidimas „Vaisių sodas” NS0399 45,80 €

Tai graži diena sode, gausi pliušinių vaisių. Vaisių krepšelis su arbūzu, braškėmis, 
obuoliais ir kriaušėmis puikiai tinka vaikams žaisti vaidmenų žaidimus. Privalumai:
    Švelni, pliušinė tekstūra maloni mažoms vaikų rankoms. 
    Lavina ankstyvojo mokymosi įgūdžius, įskaitant spalvų ir formų atpažinimą bei
      rūšiavimą. 
    Puikiai tinka vaidmenų žaidimams. 
Rinkinyje: 11 ryškių spalvų pliušinių vaisių ir daugkartinis kartoninis vaisių krepše-
lis. Didžiausio vaisiaus (ananaso) matmenys: 18 cm x 7 cm. Amžius: 2 - 6 metai.

Rinkinys „Vaisių krepšelis” EI-3685 39,40 € NAUJA!

Mokomosios vaisių formelės skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams mokytis spalvų ir 
formų. Kiekviena vaisių formelė turi prijungiamas dalis, kurios lavina spalvų atpažinimą, 
rašymą ir formų rūšiavimą. Ardymo ir sujungimo veiksmai ugdo vaikų koordinaciją ir lavina 
smulkiosios motorikos įgūdžius. Puikiai tinka naudoti klasėje ir namuose lavinant pagrindinius 
ankstyvuosius įgūdžius. Ugdymo sritys: 
    Smulkioji motorika. 
    Dvi vaisių dalys jas teisingai sujungus spragteli. 
    Skaičiavimas, rūšiavimas, geometrinės formos. 
    Kiekvienos formelės viduje yra figūros, kurios ikimokyklinio amžiaus vaikus 
      supažindina su geometrinėmis formomis. 
    Žaisdami vaikai mokosi spalvų derinimo, skaičiavimo ir rūšiavimo, lavina 
     ankstyvojo žodyno įgūdžius. 

Rinkinyje: 8 dviejų dalių vaisiai: 1 apelsinas, 1 ananasas, 2 obuoliai, 2 vynuogių kekės ir 2 
kriaušės ir kibirėlis laikymui. Naudotojo vadovas pateikiamas skirtingomis kalbomis. 
Amžius: 2-6 metai. 

Mokomosios formelės „Vaisiai“ LER6715 28,80 € NAUJA!

Pasėkite mokymosi sėklas su ryškiaspalvėmis daržovėmis. Pliušinių daržovių sodinimas 
ir spalvingo derliaus nuėmimas lavina ankstyvuosius mokymosi įgūdžius, tokius kaip 
kalba, rūšiavimas ir spalvų bei formos atpažinimas. Privalumai: Šie minkšti daržovių 
žaislai puikiai tinka mažoms vaikų rankoms, o žaidimo forma daržovių sodinimas ir der-
liaus nuėmimas lavina motorinius įgūdžius. Vaidmenų žaidimai su daržovėmis skatina 
ankstyvą mokymąsi, įskaitant spalvų ir formų rūšiavimą. Vaikai gali įsivaizduoti, kad 
pasodino ir nupjovė moliūgą, pomidorus, burokėlius ir kitas daržoves. 

Rinkinyje: aštuoni pliušiniai daržovių žaislai ir daugkartinio naudojimo kartoninė 
dėžutė. Amžius: 2 - 6 metai.

Rinkinys „Daržovių krepšelis” EI-3686 39,40 € NAUJA!

Puikus rinkinys, skirtas tobulinti vaikų smulkiąją motoriką ir 
kūrybiškumą. Vaikai mielai statys rites vieną ant kitos, srieg-
dami siūlus ir raištelius. Pagaminta iš tvarios medienos ir med-
vilnės.

Ritės matmenys: 3,5 x 3,5 cm, o raištelių - 40 cm.
Sudėtyje yra 40 ričių, 10 raištelių su sriegiais ir 1 dėžutė.
Amžius: nuo 18 mėn. 
Galimi užsakymai nuo 2021 metų gegužės mėn. 

Medinių ričių rinkinys

EA-FF-440

59,80 €

NAUJA!

Šis žaidimas 2020 metais nominuotas 5 žvaigždutėmis „Teach 
the Early Years Awards“ . 
Ryškios ir spalvingos, idealaus dydžio detalės, skirtos mažoms 
vaikų rankytėms. Naudokite žaidimą mokydami spalvų, tyri-
nėdami magnetizmą, rūšiuodami ir grupuodami ar ugdydami 
supratimą apie modelius ir seką. Su pavyzdinėmis kortelėmis 
ši priemonė išplečia mokymosi galimybes.
Magnetinė spalvota sekos kirmėlytė idealiai tinka lavinti struk-
tūros ir sekos įgūdžius. Vaikai pasirenka kortelę ir užbaigia kor-
telėje pateiktą seką, lengvai sujungdami magnetinius kūno 
segmentus. Pateikiamos 3 lygių, spalvotos koduotos, kortelės 
su sekomis, bei trūkstamu 1 arba 2 sekos elementais. Atsaky-
mai pateikiami kitoje kortelės pusėje.
Amžius: nuo 3 metų.

Magnetinė spalvota sekos kirmėlytė

EA-60

98,47 €

NAUJA!

NAUJA!

Ugdykite spalvų atpažinimo ir rūšiavimo įgūdžius. Puikiai tinka ir vaizduotės žai-
dimams, ir mitybos pamokoms.

Rinkinyje: 25 maisto produktai, penki krepšeliai su etiketėms. Krepšelių matmenys 
yra 10 cm x 14 cm.

Sekos žaidimas „Kodėl reikia rūšiuoti?“ 30643A 22,30 €
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Žaidimą sudaro – 4 maišeliai (30 x 30 cm)
Skirta amžiui – nuo 2 metų

    Keturių aukštos kokybės maišelių rinkinys.
    Ant keturių skirtingų spalvų maišelių išorės pavaizduotos geometrinės figūros –
      apskritimas, kvadratas, stačiakampis ir trikampis.
    Maišeliai naudojami rūšiavimui pagal spalvas arba formas.
    Vaikams smagus daiktų dėjimo į maišelius procesas.
    Kiekvienas maišelis su patogia petneša.
    Maišelio matmenys – 30 x 30 cm.

Žaidimas „Suskirstyk formas į maišelius“ EA-52 34,50 €

Žaidimą sudaro – 72 karoliukai, 18 užduočių kortelių, 12 virvučių

Skirta amžiui – nuo 3 metų

    Šis komplektas skatina formų, spalvų ir sekos pažinimą, bei tuo pačiu metu
      lavina smulkiąją motoriką.
    Vaikai užduočių kortelėje turi užpildyti tuščias dalis, kad būtų sudaryta 
      taisyklinga spalvų seka. Kitoje kortelės pusėje galima patikrinti atsakymą.
    Užduočių kortelės suskirstytos į tris lygius (pagal spalvas) su viena arba 
      dviem tuščiomis vietomis:
        Žalia (1 lygis): 6 dalių karoliai, naudojamos 2 spalvos ir 2 formos, 1 tuščia vieta,
        kurią reikia užpildyti
        Geltona (2 lygis): 8 dalių karoliai, naudojamos 3 spalvos ir 3 formos, 
         1 tuščia vieta, kurią reikia užpildyti
        Raudona (3 lygis): 8 dalių karoliai, naudojamos 4 spalvos ir 4 formos, 
         2 tuščios vietos, kurias reikia užpildyti
    6 formos – kvadratas, trikampis, stačiakampis, apskritimas, žvaigždė, rombas,
      4 spalvos.
    72 mediniai veriami karoliukai (kvadrato formos karoliuko matmenys – 
      3 x 3 cm), 18 užduočių kortelių, 12 virvučių.
    Karoliai pagaminti iš medžio (dažyti).

Žaidimas „Suverk karolius pagal formas“ EA-350 49,20 €

Patys kurdami skirtingas geometrines formas, vaikai formuos erdvinį 
suvokimą ir pažins skirtingas geometrines figūras. Tinka vaikams nuo 4 
metų amžiaus ir turintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje:
     14 geometrinių figūrų 
     15 medinių pagaliukų
     25 dvipusės kortelės 
     2 kortelių laikikliai
     2 nepermatomi maišeliai

Matmenys: geometrinių figūrų aukštis – 5 cm, kortelių - 13,5 x 19,5 cm.

Geometrinių formų kūrimo rinkinys 20523A 55,90 €
14 geometrinių figūrų

Permatomų geometrinių figūrų bei raištelių rinkinys, skirtas supažindinti vaikus su skirtin-
gomis figūromis bei jų savybėmis, spalvomis, atspalviais ir jų maišymu, mokantis skaičiuo-
ti ir rūšiuoti. Lavina vaikų motorinius įgūdžius, įkvepia naujiems kūrybiškiems žaidimams. 
Tinka naudoti ant šviesos stalo ar lentos.

Geometrinių figūrų rinkinys 

Rinkinyje:
     72 permatomos šešių spalvų geometrinės figūros: gėlės, šešiakampiai, 
       trikampiai, apskritimai širdys, rombai, aštuoniakampiai, kvadratai, devynia-
       kampės žvaigždės, penkiakampiai, stačiakampiai ir penkiakampės žvaigždės.
       Vidutinis figūrų skersmuo: 52 mm.
     90 permatomų šešių spalvų tuščiavidurių formų: šešiakampiai,
       trikampiai, rombai, kvadratai, taisyklingi ir netaisyklingi keturkam-
       piai. Didžiausios formos dydis: 50 mm.
     12 permatomų šešių spalvų kubų: maži, vidutiniai ir dideli.
       Didžiausias kubas: 50 mm.
     12 permatomų šešių spalvų geometrinių figūrų: sfera, hemisfera,
       kubas, kūgis, trikampė piramidė, keturkampė piramidė, 
       trikampė prizmė, 2 keturkampės prizmės, penkiakampė prizmė, 
       šešiakampė prizmė. Vidutinis dydis: 50 mm.
     300 permatomų ir viena ant kitos pastatomų šešių spalvų figūrė-
       lių: po 50 kiekvienos spalvos. Skersmuo – 20 mm.
     12 keturių spalvų raištelių. Ilgis: 60 cm. 

73095C 87,30 €

Rinkinys iš 16 tarpusavyje besijungiančių didžiulių figūrų, 
nudažytų 4 ryškiomis spalvomis. Tinka naudoti mokantis spal-
vas, struktūras, figūrų sekas bei mokantis rūšiuoti skirtingas 
figūras. Kiekviena figūra padengta aklųjų raštu.  Lengvai sujungia-
mos dalys gali būti naudojamos tiek namuose, tiek lauke.

Rinkinyje: 4 kvadratai, 4 stačiakampiai, 4 skrituliai ir 4 trikampiai.

Matmenys: stačiakampio - 24 x 17 cm, kvadrato - 20 x 20 cm.

Milžiniškos jungiamosios figūros

EA-68

79,19 €

Geometrinių formų konstravimo rinkinys sudarytas iš tiesių 
skirtingo ilgio bei lenktų plastiko lazdelių ir rutuliukų - jungčių. 
Juo konstruojami 2D, 3D modeliai.

Rinkinyje:  90 lazdelės, 32 lenktos lazdelės, 48 rutuliukai.

Skirta: 5 - 8 metų vaikams. 
Pakuotė:   plastiko kibirėlis

Geometrinių formų konstravimo rinkinys

LER1776

56,60 €
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    Kritinį mąstymą lavinantys iššūkiai visai šeimai.
    Veiklos kortelės su įvairiomis skirtingomis konstrukcijomis
    Vaikai iš naujo kuria konstrukcijas iš atminties arba pagal kito žaidėjo pateikiamas užuominas
    Ugdo strateginį mąstymą parenkant formas ir dalis
      Rinkinį sudaro:
        40 vnt. veiklos kortelių
        20 vnt. stambių plastiko detalių (4 skirtingos formos ir 3 skirtingi raštai)
        Naudojimo instrukcija
        Kvadratinės kaladėlės dydis – 5 cm

Kritinio mąstymo žaidimas LER9280 39,49 €

Geometrinės figūros skirtos vizualinėms demonstracijoms 
klasėje. Pripildžius figūras vandeniu, smėliu ar ryžiais galima 
tyrinėti formas, dydžius ir santykį tarp ploto ir tūrio. Rinkinį 
sudaro šios figūros: kūgis, sfera, pusrutulis, kubas, cilindras, 
stačiakampė prizmė, šešiakampė prizmė, trikampė prizmė, 
kvadratinė piramidė ir trikampė piramidė. Pristatoma su nau-
dojimo vadovu. 

Geometrinės figūros

LER3208

118,10 €

Tradicinis kinų žaidimas, kurį sudaro atpažįstamos formos iš 7 
pagrindinių figūrų.Tinka kūrybiškumui ir erdviniam struktūraliz-
mui lavinti. Pagaminta iš nesulaužomo, labai atsparaus plastiko. 
Ugdomi įgūdžiai: supratimas, samprotavimas, dedukcija. 

Rinkinyje:  
84 vnt.detalių ir 1 naudojimo vadovas

Tangramos 12 rinkinys

31727M

17,40 €

Unikalus domino žaidimas skirtas spalvų pažinimui ir skirtingų figūrų kūrimui.
Žaidimas lavina kūrybiškumą ir erdvinį intelektą. Žaidimas sukurtas pagal Valdorfo metodiką.

Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams
Žaidimą sudaro 35 kortelės (9 x 9 cm dydžio)

Kūrybinis domino 20529A 21,20 €

Ryškių spalvų, įvairių formų plaunamos pagalvėlės puikiai tiks naudoti tiek patalpose, 
tiek lauke. Komplekte yra patogus laikymo ir pernešimo krepšys. Viso rinkinyje yra 32 
pagalvelės (350 x 20 mm).

Vaivorykštės spalvų įvairių formų 
pagalvėlių, 32 vnt. FC0025-GL 199,59 € NAUJA!

Įvairių spalvų ir formų (kvadratas, stačiakampis, skritulys, trikampis, penkiakampis, šešiakampis) 
didelės figūros. Rinkinys padeda mokytis formas ir spalvas, lavina matematinius gabumus, tinka 
spalvų maišymui, gali būti naudojamas kaip šablonai. Figūros pagamintos iš skaidraus akrilo, 
pritaikytos naudojimui ant šviesos stalo ar panelės.

Rinkinyje: 6 geometrinės figūros.
Taip pat galima įsigyti: Šviesos lentą keičiančią spalvas A2 su staliuku.

Geometrinių formų rinkinys 72395C 29,20 €

TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį ir suvokti pagrindinių formų principus - į savo kūry-
bos erdvę įtraukti erdvines ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimentuoja ir tuo džiaugiasi.

Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai.  

Didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm.
Mažojo trikampio kraštinės ilgis  50cm. 
Kilimėlių storis - 5 cm.

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET DUO PRO” SETDUOPRO 760,00 €

Skirta vaikams nuo 3 metų.
 

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, 
greitai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex 
Standard 100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96
 

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos sta-
bilių ir kilimėlių sujungimą.
 

Žaisdami vaikai:
    Mokosi derinti geometrines formas;
    Įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
    Lavina trimatę vaizduotę;
    Ugdo koncentraciją;
    Vysto loginį mąstymą;
    Mokosi bendradarbiauti;
    Konstruodami aktyviai juda.
 

Rinkinį galite naudoti:
 

    Darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir daugelį kitų įstaigų 
      vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
    Specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo užsiėmimuose;
    Edukaciniuose užsiėmimuose.
 

Minimalus užsakymo kiekis -  2 rinkiniai.
 

73386C 407,20 €
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Programavimo robotukas „Kubiukas“

Išmani priemonė žaismingam mokymuisi. Susipažinkite – draugiškas medinis robotukas „Kubiu-
kas“, skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus mokytis programavimo pagrindų. Itin paprastas naudo-
jimas, nereikalaujantis jokių papildomų įrenginių, sukurtas vadovaujantis Montessori pedagogine 
metodika.

Privalumai:
     Programavimo įgūdžius pradėkite ugdyti nuo ankstyvo amžiaus, naudodami 
       vaikams pritaikytą susipažinimo su nauja kalba priemonę 
     Sujunkite programavimą kartu su fiziniu žaidimu, pateikiant programavimą 
       nesudėtinga forma
     Kartu sukurkite realių įgūdžių ugdymą
     Kūrybiškai, pasitelkiant programavimą, ugdykite loginį mąstymą ir priežasčių 
       bei pasekmių įgūdžius
     Įkvėpkite mokslui ir kartu įsitraukite į programavimo kalbą

Rinkinyje: 
     Robotukas „Kubiukas“
     Programavimo lenta
     16 sekos elementų.
     Kilimėlis „Pasaulis“
     Istorijų knygelė (anglų k.)

Papildomai reikalinga: 6 AA maitinimo elementai. 
Prisijungimas per bluetooth.

Rinkinį galima papildyti įsigyjant skir-
tingų tematikų kilimėlių: „Didmiestis“,
 „Knibždanti pelkė“, „Kosmosas“, 
„Poliarinė ekspedicija“, „Senovės 
Egiptas“, „Žydrasis vandenynas“ ir 
spalvinimo rinkiniu.

Kilimėliai robotukui „Kubiukas“

Kilimėlis „Senovės Egiptas“

Senovės Egiptas - istorinė kelionė į Didžiąsias piramides. Vaikai sužinos apie se-
niai išnykusias civilizacijas ir hieroglifus, atras senovės lobius ir išspręs sfinksų 
paslaptis. 

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

Kelionė į mūsų Saulės sistemos pakraščius. Vaikai apsilankys Tarptautinėje kos-
minėje stotyje, Marse ir Jupiteryje.  

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

Kilimėlis „Kosmosas“

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“

Tai kelionė po povandeninį pasaulį: nuo burbuliuojančių povandeninių ugnikalnių 
iki nuskendusių lobių.  Vaikai žaisdami praplauks Šiaurės jūros ledkalnius ir kt. 

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

001B 290,00 €

KONSTRaVIMaS, 
PROGRaMaVIMaS 

IR ROBOTIKa 007A 44,30 €

008A 44,30 €

009A 44,30 €
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Kilimėlis „Didmiestis“

Judėjimas lekiančiu didmiesčiu. Vaikai laviruos eismo spūstyse tarp svaigi-
nančių dangoraižių ir parkų, parduotuvių ir riboženklių... Pyp pyp!

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

Arkties lenktynės ir kitos linksmybės. Šiaurinių žvaigždžių šviesoje vaikai 
keliaus ledo keliais, sutiks baltąsias meškas ir aplankys meteorologinės 
stotis.

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

Kilimėlis „Poliarinė ekspedicija“

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“

Kateris važinėja per purviną pelkę. Pasaulis, kuriame yra egzotiškų augalų 
ir gyvūnų. Užsukite į lankytinas vietas ir pakeliui surasite naujų draugų.

Rinkinyje: kilimėlis ir istorijų knygelė (anglų k.). 
Matmenys: 1x1 m.

010A 44,30 €

011A 44,30 €

012A 44,30 €

Rinkinyje: 
spalvinimo nuotykių knygelė, skalbiamas kilimėlis, 6 skirtingų spalvų pieši-
mo priemonės, tvirtinimo juosta, naudojimo vadovas.

Spalvinimo rinkinys robotukui „Kubiukas“ 022A 44,30 €

Konstruktorių sudaro – 10 kvadratinių, 6 stačiųjų trikampių kaladėlės ir 4 poros ratų.
Skirta amžiui – nuo 3 metų. Pakuotės matmenys – 30 x 25 x 8 cm. Svoris – 1 kg

     Smagūs konstravimo užsiėmimai naudojant 3 D magnetines formines kaladėles.
     Magnetinė trauka leidžia sujungti tik skirtingos spalvos kaladėles. 
       Konstravimas supažindina su magnetizmo pagrindais.
     Kubo kaladėlės tūris – 5 cm³
     Transporto priemonių konstravimas naudojant ratus.
     Pridedamos iliustracijos.

Įspėjimas: magnetas. Šiame žaidime yra magnetinių detalių. Magnetų tarpusavio trauka arba trauka prie metalinių detalių, esančių 
ant žmogaus, gali sukelti rimtų sužalojimų. Prarijus magnetinę detalę nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Konstruktorius „3D magnetinės kaladėlės“ EA-9 112,30 €

“Nuotykiai savanoje” – prasminga pažintinė 
kelionė po savaną. 

Rinkinyje: kilimėlis “Nuotykiai savanoje”, 
istorijų knygelė (angl.k.). Matmenys: 1x1 m. 

Kilimėlis „Nuotykiai savanoje” robotui “Kubiukui” 013A 44,30 € NAUJA!

Konstruktorių sudaro – 20 kvadratinių, 12 stačiųjų trikampių kaladėlių ir 8 poros ratų.
Skirta amžiui – nuo 3 metų. Pakuotės matmenys – 30 x 25 x 16 cm. Svoris – 2 kg

     Smagūs konstravimo užsiėmimai naudojant 3 D magnetines formines kaladėles.
     Magnetinė trauka leidžia sujungti tik skirtingos spalvos kaladėles. 
       Konstravimas supažindina su magnetizmo pagrindais.
     Kubo kaladėlės tūris – 5 cm³
     Transporto priemonių konstravimas naudojant ratus.
     Pridedamos iliustracijos.

Įspėjimas: magnetas. Šiame žaidime yra magnetinių detalių. Magnetų tarpusavio trauka 
arba trauka prie metalinių detalių, esančių ant žmogaus, gali sukelti rimtų sužalojimų. 
Prarijus magnetinę detalę nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Konstruktorius „3D magnetinės kaladėlės“ didelis rinkinys EA-9-2 205,91 €

Žaidimas „Užprogramuok robotą“

Programavimas be kompiuterio? Tai geriausias būdas pradėti! Pasuk rodyklę ir 
pastatyk robotą ant žaidimo lentos. Sužinok daugiau apie koordinates ir gauk pirmą-
sias programavimo sąvokas.
Bet kokia užduotis gali būti išskaidyta į mažesnius žingsnius. Kartu su draugais sukurk 
judėjimo seką ir suprask, kad tas pats tikslas gali būti pasiektas skirtingais būdais.
     koordinačių nustatymas
     veiksmų seka
     loginis mąstymas
     problemos sprendimas
     komandinis mokymasis

Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams

Rinkinyje:
Žaidimo lenta (31,5 cm dydžio)
57 kvadratinės kortelės (4,6 cm dydžio)
12 kortelių su rodyklėmis
2 apvalios lentelės su rodyklėmis sukimui (10,5 cm skersmens)
4 robotai su stoveliais

20521A 26,60 €
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LEGO® Education kaladėlių rinkinys „Steam Park“

Žaisdami su kaladėlių rinkiniu Steam Park, vaikai intuityviai įsijaučia į mažojo mokslininko 
rolę, sukuriama harmoninga atradimų, eksperimentavimo, stebėjimų ir žaidimų erdvė, ku-
rioje kiekvienas gali pastatyti savo mėgstamą teminį parką. Vienu metu gali žaisti 1 – 8 
vaikai, tinka vaikams nuo 3 metų.

Eksperimentuodami ir tyrinėdami pasaulį, vaikai pradeda užduoti įvairiausius klausimus: 
kas nutiks, jeigu mašina važiuos rampa? kas nutiks, jeigu mašiną pakeisiu kamuoliuku? 
kaip galiu sukurti grandininę reakciją?

Įvairių įgūdžių lavinimas su STEAM Park padės efektyviau išmokti bei suprasti gamtos moks-
lų, technologijų, inžinerijos, kūrybos ir matematikos niuansus.

Pagrindinės lavinimosi temos:

     Priežastys ir pasekmės
     Vaizduotė
     Pristatymų kūrimas
     Stebėjimai ir apibūdinimai
     Problemų sprendimo įgūdžiai
     Vaidmenų žaidimai ir bendradarbiavimas

Rinkinyje: 295 detalės, mokytojo vadovas, kuriame pateiktos 8 
pamokos ir patarimai kaip efektyviai perteikti reikiamą medžiagą, 16 
įkvepiančių statinių kortelių.
 

STEAM Park mokytojo vadovas paremtas tarptautiniais matematikos, 
fizikos, technologijų ir gamtos mokslų lavinimo standartais.

45024LEGO 209,00 €
LEGO® Education - Istorijų ir pasakojimų rinkinys

Šis įdomus ir lengvai naudojamas Istorijų ir pasakojimų rinkinys ugdo kūrybiškumą ir 
skatina vaizduotės pasakojimo ir pasakojimo įgūdžius. Rinkinio tema skirta pasakai 
apie trolį ir tris vaikus. Rinkinį sudaro trys pagrindiniai stendai, kuriuos galima nau-
doti su penkiomis dvipusėmis dekoracijomis. Šie elementai gali būti naudojami 
pasakojimams nuo pradžios iki pabaigos, pagrindinėms scenoms demonstruoti ar 
net įdomiam žaidimui, kuriame vaikai gali susikurti ir žaisti savo istorijas. Šis rinkinys 
skirtas išmokti pasakojimo pagrindų ir lavinti kalbos įgūdžius. Jis gali būti taikomas 
daugelyje studijų sričių. Rinkinio ugdomos kompetencijos: 
     Pasakojimas; 
     Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai; 
     Specialiai sukurta pasakojimui; 

Rinkinyje yra įvairių unikalių kubelių ir simbolių; Komplektą sudaro trys pagrindinės 
plokštės ir penkios dvipusės dekoravimo kortelės; Sudėtyje yra užduočių kortelė su 
mokymosi idėjų pavyzdžiais. Pridedamas mokytojo gidas lietuvių kalba, kurio pa-
galba ikimokyklinio ugdymo pedagogai turės aiškų planą kiekvienai pamokai. Vieną 
„Istorijų ir pasakojimų rinkinį“ gali naudoti iki 6 vaikų grupė, kurioje vaikai dirba po-
romis. Vaikams reikia daug praktikos, kol jie išmoksta dirbti su partneriu, todėl šios 
veiklos ugdo bendradarbiavimą.

45005LEGO 139,00 € NAUJA!

LEGO® Education kaladėlių rinkinys „Sukurk man emociją”

Atlikdami užduotis vaikai kuria įvairius personažus, jie atpažįsta jausmus 
ir nustato panašumus bei skirtumus. Įkvepiančios konstravimo kortelės 
teikia palaikymą ir įkvėpimą, todėl vaikai gali ir toliau kurti ir atkurti per-
sonažus vėl ir vėl. Šį sprendimą sudaro 188 DUPLO® kaladėlės, įskaitant 
unikalius elementus su įvairiomis veido išraiškomis. Taip pat rasite veiklos 
pradžios kortelę ir 8 dvipuses įkvėpimo korteles. Papildomos savybės: 
     Formų ir įdomių spalvų įvairovė; 
     Apima unikalias kaladėles su įvairiomis veido išraiškomis;  
     8 dvipusėse kortelėse yra 16 simbolių šablonų; 
     Veiklos kortelė su įkvepiančiomis mokymo idėjomis; 
     Internetiniai vaizdo įrašai siūlo dar patrauklesnių veiklos idėjų; 
Sukurk man „Emocijų“ mokytojo vadovas lietuvių kalba suteikia 
pamokoms aiškią struktūrą. Naudojant šias metodikas, tiek specialistai, 
tiek tėveliai gali ugdyti vaiko savarankiškumą ir tikrąjį pasitikėjimą savi-
mi. Šios priemonės ugdo emocinį intelektą, bei tuo pačiu metu galima 
pasiekti puikių rezultatų taktiliniame ir vizualiniame ugdyme.

45018LEGO 94,00 €

LEGO® Education kaladėlių rinkinys „Mano didelis pasaulis“

Rinkinys „Mano didelis pasaulis“ suteikia galimybę mokytis žaidimų ir padeda 
ikimokyklinio amžiaus vaikams sužinoti apie supantį pasaulį, atliekant įdomias 
surinkimo užduotis, įdomius žaidimus ir dalijantis idėjomis. Šis LEGO® lavinama-
sis rinkinys taip pat lavina vaikų pasitikėjimą savimi ir pagrindinius socialinius 
įgūdžius, pvz., bendradarbiavimą, bendravimą ir vaidmenų bei atsakomybės su-
vokimą. Visapusiškas palaikymas mokytojams. Rinkinį „Mano didelis pasaulis“ 
sudaro viskas, ko mokytojams reikia įkvepiančioms pamokoms, įskaitant grei-
tos pradžios kortelę su 5 užduočių idėjomis 10 dvipusių konstravimo kortelių. 
Taip pat pridedamas internetinis skyriaus planas su 8 standartus atitinkančiomis 
pamokomis, kurias rasite www.LEGOEducation/Start. Siūlome netgi visos 
dienos profesionalius lavinimo kursus (parduodama atskirai), kurie padės moky-
tojams pasiruošti puikiai pradžiai. Dirbdami 2–10 narių grupėse vaikai naudojasi 
spalvinga 480 LEGO® DUPLO® kaladėlių, figūrėlių, ratų pagrindų, langų, durų 
ir konstravimo pagrindo kolekcija, kad sukonstruotų namus, restoraną, auto-
buso stotelę, ligoninę ir gaisrinę. Jie susipažins su lėktuvu, automobiliu ir net 
povandeniniu laivu ir pasitelks savo vaizduotę fantastiniams gyvūnams ir savo 
išgalvotoms istorijoms kurti. Holistinis požiūris į mokymąsi. LEGO Education 

45028LEGO 279,00 € NAUJA!

ankstyvasis lavinimasis pakloja pamatą vaiko lavinimuisi ir motyvacijai 
mokytis visą gyvenimą, žadindamas įgimtą smalsumą tyrinėti drauge ir 
mokytis žaidžiant. Mano didelis pasaulis derinamas su kitais ankstyvo-
jo lavinimosi sistemos gaminiais ir lavina socialinius, emocinius bei kal-
bos įgūdžius ir nevaržomą žaidimą bei mokslo įgūdžius.
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Jaunojo programuotojo ekspresas

Naujasis LEGO Education traukinys „Programuotojo ekspresas“ - tai kūrybingas, 
intuityvus ir universalus sprendimas, kuris supažindina ikimokyklinio amžiaus 
vaikus su ankstyvąja programavimo koncepcija, kuri natūraliai sukelia jų smal-
sumą, kūrybiškumą ir norą ištirti bei mokytis kartu.

Remiantis vis populiaresne traukinio tema, labai universalus LEGO 
Duplo sprendimas leidžia vaikams sujungti ir intuityviai ištirti anks-
tyvąsias programavimo koncepcijas. Žaidimas lavina problemų 
sprendimo įgūdžius, skatina kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir 
socialinius bei emocinius įgūdžius. Tinka vaikams nuo 2 metų. 

Pagrindinės temos:

     Sekos nustatymas
     Ciklai
     Sąlyginis programavimas
     Bendradarbiavimas
     Problemų sprendimas

Rinkinyje: 
     234 vnt. Lego® Duplo® kaladėlių (įskaitant traukinį su inercinio judesio funkcija 
       bei šviesos ir garso efektais, įmontuotais varikliais ir šviesos jutikliu; 5 aktyvios
       spalvotos kaladėlės; 2 geležinkelio iešmai; 3,8 metrai žaislinių traukinio bėgių, 
       tame tarpe pervažos, sustojimai ir 5 kelio ženklai)
     Programinė įranga Coding Express
     Mokytojo vadovas su 8 pamokomis - 4 pamokos naudoja fizinį rinkinį, 
       4 pamokos naudoja skaitmeninę programą. 

45025LEGO 259,00 €

Ekologiškas konstruktorius pradedantiesiems EA-95-3500 97,50 € NAUJA!

Puikus rinkinys skirtas kurti pirmąsias formas. Pagamintas iš 30% ekologiškos, 
draugiškos aplinkai, medžiagos (kvietinių šiaudų). Rinkinį sudaro detalės iš 4 
spalvų (viena detalių pusė – neutralios spalvos).

Detales lengva sujungti, idealiai tinka jauniesiems statybininkams, kurti nuos-
tabius 2D ir 3D modelius. Padeda ugdyti formos ir erdvės suvokimą. Aukšta 
kokybė ir patvarumas.

Rinkinyje: 10 kvadratų, 10 kvadratų su skylėmis, 10 trikampių ir 10 trikampių 
su skylėmis.

Amžius: nuo 2 metų. 
Galimi užsakymai 2021 metų rudenį.

Grupės ekologiškas konstruktorius pradedantiesiems EA-95-3550 172,10 € NAUJA!

Puikus būdas supažindinti vaikus su pirmųjų 2D ir 3D formų kūrimu naudojant ekologiškas magnetines dalis. 4 
spalvų detalės pagamintos iš 30% ekologiškos medžiagos ir 70% ABS plastiko. Spalvų kodavimas padės vaikams 
suvokti magnetinį poliškumą. Tinkamas naudoti visai grupei. 
Rinkinyje 72 vnt.: 36 lygiakraščiai trikampiai ir 36 kvadratai.
„Turime rūpintis savo vaikais ir jų ateitimi. Su šiuo „Polydron“ rinkiniu tai yra naujas žingsnis ekologiškesnio pa-
saulio link “. Carina Lund - „Legebyen.dk“ 
Amžius: nuo 3 metų.

Ekologiškas magnetinis grupės konstruktorius EA-50-2010 189,20 € NAUJA!

Ekologiškas magnetinis konstruktorius pradedantiesiems EA-50-2000 68,70 € NAUJA!

Rinkinyje 24 vnt.: 12 lygiakraščiai trikampiai ir 12 kvadratų.

Konstravimo rinkinys ,,Kurk ir gręžk’’

Konstravimo rinkinys paremtas „pasidaryk pats“ principu. Idealiai tinka vaikams, 
mėgstantiems konstravimo žaidimus. Su grąžtu pritvirtinant 15 įvairaus ilgio de-
talių ir projektuojant 10 skirtingų užduočių lavinamas kritinis mąstymas. Šis rinki-
nys lavina vaikų kritinio mąstymo įgūdžius tyrinėjant mokslo ir inžinerijos principus 
ir projektuojant savo labirintą. Ugdymo sritys: 
     Konstravimas. 
     Kūryba. 
     Motoriniai įgūdžiai. 
Susipažinimas su pagrindinėmis inžinerijos koncepcijomis. 

Rinkinyje: lenta konstravimui (30 cm x 25 cm x 5 cm), 15 konstrukcinių detalių, 
įskaitant „S“ formos, lygūs bėgiai, ratukai, grąžtas, 20 varžtų, kamuoliukas, 2 
sieniniai laikikliai ir 5 dvipusės užduotys su labirintais. Grąžtui reikalingos 3 AAA 
tipo baterijos (nepridedamos).

Pakuotė ir naudotojo vadovas pateikiamas skirtingomis kalbomis.  

EI-4105 49,20 € NAUJA!
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Natūralių spalvų konstruktorius NAUJA!

Idealiai tinka pastatyti savo pirmąjį lauko bokštą ar namą. 
Žaidžiant ugdomas formos ir erdvės suvokimas, susipažįstama su 2 ir 3 matmenų ob-
jektais, skirtingomis tekstūromis, skatinamas komandinis darbas ir vaidmenų žaidi-
mas. Įgyvendinamos individualios idėjos. 
Lengvas ir saugus naudoti. 

Idealiai tinka vaikų grupėms statyti dideles lauko konstrukcijas: bokštus, namus 
ir tunelius. Žaidžiant ugdomas formos ir erdvės suvokimas, susipažįstama su 2 ir 
3 matmenų objektais, skirtingomis tekstūromis, skatinamas komandinis darbas ir 
vaidmenų žaidimas. Įgyvendinamos individualios idėjos. 

Kūriniai lengvai sujungiami, kad būtų sukurtos tvirtos konstrukcijos. Lengvas ir 
saugus.  Galima naudoti tiek viduje, tiek lauke. Greitas supakavimas. 
Kvadrato dydis: 40,5 x 40,5 cm.

Rinkinyje:  4 spalvų 24 kvadratai (2 dizainai) ir 12 lygiakraščių trikampių. 
*Galimos kitos rinkinių komplektacijos: 24 dalių arba 12 dalių. Teirautis atskirai. 

XL „Polydron“ rinkinys 3 EA-70-7110 328,20 € NAUJA!

Idealiai tinka darželiams bei priešmokyklinėms grupėms. Mokymasis per žaidimą dar nieka-
da nebuvo toks įdomus. Galite sukurti žmogaus figūrą, dinozauras, šunį, gėlę, arklį, lėktuvą, 
žuvį ar elnią.

Rinkinyje yra 20 natūralių spalvų detalių. Kiekvienos detalės skersmuo yra net 24 cm, todėl 
vaikai galės lengvai sukonstruoti tikrai didelius modelius. Detalės yra lengvos ir patvarios. 
Skirtas naudojimui tiek viduje, tiek lauke. Dėl tekstūruotų paviršių formas malonu liesti. 
Detalių sujungimas yra paprastas ir lengvai atliekamas.

Konstruktorius „Milžiniškas aštuonkojis” NAUJA!

40 dalių EA-80-1050 223,60 €

80 dalių EA-80-1060 357,91 €

Medinis konstruktorius „Milžiniškas aštuonkojis”

Sukurkite stabiliai stovinčias figūras su aštuoniakampėmis detalėmis: šunį, 
žmogų, bokštą ar daugybę kitų figūrų.
Pagaminta iš aukštos kokybės faneros. Detalių matmenys yra 12 x 12 cm storis 
6 mm.

Rinkinyje: 20 medinių detalių.

EA-30-2000 49,90 € NAUJA!

24 dalių EA-70-71205 226,80 €

36 dalių EA-70-71210 328,20 €

24 dalių EA-70-71200 116,40 €

20 dalių EA-80-1040 134,30 €

Amžius: nuo 2 metų. 
20 dalių
*Galimos rinkinių komplektacijos: 12 dalių, 24 dalių, 36 dalių
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Konstruktorius „Pastatyk namą“

Konstruktorių sudaro – 11 didelių jungčių, 15 vidutinių jungčių, 
8 lanksčios jungtys ir 26 plokštės.

Skirta amžiui – nuo 2 metų

     Savarankiškas „rąstinio“ namelio statymas.
     Puiki priemonė vaizduotės ir kūrybiškumo skatinimui.
     Pridedamas vadovas su modeliais.
     Dalys lengvai jungiamos tarpusavyje.
     60 natūralių spalvų dalių – 11 didelių jungčių, 
       15 vidutinių jungčių, 8 lanksčios jungtys ir 26 plokštės.
     Galima naudoti patalpoje ir lauke.
     Pagaminta iš itin patvaraus termoplastiko.

EA-603 369,20 €

Konstruktorius „Maxi akrobatai“

Konstruktorių sudaro – 40 dalių.
Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 43 x 30 x 60 cm
Svoris – 5.86 kg

     Konstruktorių sudaro 40 Maxi akrobatų dalių, skirtų kontravimui.
     Dalys jungiamos įvairiais būdais, įvairovė skatina kūrybiškumą.
     Dalis galima statyti paeiliui ir stebėti nuoseklų jų griuvimą.
     Galima žaisti individualiai arba grupėmis.
     Vienos dalies matmenys: aukštis – 26 cm, plotis – 21 cm, storis – 2,5 cm.
     Pagaminta iš patvaraus termoplastiko, tinka naudoti lauke ir patalpoje.

EA-93-2 177,60 €

Konstruktorius „Šuneliai“

Skirta amžiui – nuo 1 metų

Pakuotės matmenys – 34 x 22 x 21 cm

Svoris – 3,1 kg

     Konstruktorių sudaro 20 vnt. keturių spalvų šunelio formos dalių.
     Vienos dalies ilgis – 16 cm.
     Dalys jungiamos įvairiais būdais.
     Daugiafunkcinis naudojimas – žaidimo priemonės, 
       spalvų rūšiavimas ir bokštų statymas.
     Stambios detalės patogios mažoms vaikų rankoms.
     Jungiant dalis lavinama naudojimosi motyvacija ir loginis mąstymas.

EA-81 53,30 €

Konstruktorius „Vamzdžiai“/ 60 dalių

Įdomus grandinėlės tipo konstruktorius skirtas skirtingų kombinacijų kūrimui, priklauso-
mai nuo kūrybiškumo lygio. Vaikai puikiai leis laiką paleisdami kamuoliukus skirtingais 
vamzdelių takais, bėgiais ir ratukais, kurie nukreipia kamuoliuko riedėjimą.

Skirta amžiui nuo 3 iki 6 metų.

Lavinami įgūdžiai: priežastis ir pasekmės, kūrybiškas užduoties sprendimas, 
akies – rankos koordinacija, erdvės suvokimas.

94116M 28,89 €

Linksmas ir universalus slėpyklų: namelių, pastogių, valčių, garažų, 
paukščių stebėjimo namelių konstravimo rinkinys. Vaikams patiks kurti 
nuosavą slėptuvę, kuri tiks ir vaidinimo žaidimų paskatinimui. Vaikai leng-
vai sujungs detales savarankiškai. Tinka žaidimui lauke ir viduje, pagamin-
ta iš patvarios plastmasės.

Konstruojama slėpykla vaikams

Rinkinyje 76 ryškių spalvų detalės:
     18 didelių jungiamųjų detalių
     18 sijų
     24 jungiamosios detalės
     16 lanksčių jungiamųjų detalių

Pilių ir tvirtovių konstravimo rinkinys, tinkantis vaidinimo žaidimų paskatinimui. 
Vaikai lengvai sujungs detales savarankiškai. Tinka žaidimui lauke ir viduje, paga-
minta iš patvarios plastmasės.

Rinkinyje 54 ryškių spalvų detalės: 
     16 bokštelių
     10 didelių jungiamųjų detalių
     10 sijų

Konstruojama pilis

     12 jungiamųjų detalių
     6 lanksčių jungiamųjų detalių

EA-602 378,50 €

EA-601 432,60 €

Konstruktorius „Pilis“

Sertifikuotas ekologiškas konstruktorius iš medžio skirtas vaikų istorijų kūrybai 
išnaudojant neribotą kūrybinę laisvę. Žaidimas lavina socialinius ir motorikos 
įgūdžius, supažindina su formų, dydžių, tūrių, simetrijos, pusiausvyros ir kitomis 
sąvokomis. Lavinami įgūdžiai: smulkioji motorika, erdvės suvokimas, kūrybinis 
užduočių sprendimas. Amžius: 3 - 6 metai.

94050M 49,30 € NAUJA!
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Ekologiškų sijų konstruktorius

Rinkinyje: 32 vnt. spalvotų sijų, kurios pagamintos iš ekologiškos medžiagos, nesu-
keliančios poveikio aplinkai. Konstruktorius sukurtas siekiant ugdyti psichomotorinius 
įgūdžius, koncentraciją, ištvermę, bendradarbiavimą ir komandinę veiklą. Didakti-
niame vadove pateikiama 40 skirtingo sudėtingumo lygio veiklų, kurios tinka 
įvairaus švietimo lygiams.

Skirta amžiui nuo 2 iki 6 metų.

Lavinami įgūdžiai: smulkioji motorika, erdvės suvokimas, kūrybinis užduočių spren-
dimas.

32150M 29,50 €

Magnetinis konstruktorius ,,Hashmag”

Išbandykite naują, įdomų magnetinės konstrukcijos metodą naudodami „Polydron 
HashMag“konstruktorių. Detalės yra unikalios grotažymės formos ir 6 nuostabių 
permatomų spalvų. „Hashmag“ idealiai tinka lavinti smulkiąją motoriką ir tyrinėti 
2D bei 3D modelių konstrukciją. Konstruktorius “HashMag“ turi spalvų kodavimo 
sistemą, padedančią geriau suprasti poliškumą. Sukurtas naudoti visai grupei. 
Idealiai tinka naudoti kartu su šviesos stalu. 

Rinkinyje 72vnt.: 36 trikampiai ir 36 kvadratai; statybų vadovas
Amžius: nuo 3 metų.

EA-55-8010 189,20 € NAUJA!

Rinkinyje: 16 didelių medienos blokelių, su karoliukais, skaidriu akrilu, spalvotu smėliu ir blizgiu vandeniu. 4 skirtingos formos: 
kvadratas, stačiakampis, trikampis ir puslankis. Priemonė ugdo platesnį suvokimą, nes visos figūros atitinka tą pačią spalvų ir for-
mos konvenciją. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo bloko turinio, trikampiai visada yra žali. Tvirto medžio eksterjero ir ryškios spalvos 
derinys yra patrauklus komponentas, turintis daugybę ugdymo galimybių su įvairaus amžiaus grupių vaikais.

Ugdymo sritys:
     Asmeninis tobulėjimas - sensorika
     Fizinis vystymasis – konstravimas, loginis mąstymas
     Pasaulio suvokimas - stebėjimas
     Spalvos ir garsai
     Matematika - forma ir erdvė
     Komunikacija ir kalbinė raiška

Priemonė yra gavusi 4 tarptautinius apdovanojimus.
Amžius: tinka nuo 12 mėnesių.

Sensorinės formos, 16 vnt. 73281C 69,30 €

24 medinės detalės 6 formų su 4 skirtingos spalvos permatomais intarpais. Detalės 
skirtos statymui, lyginimui, formų pažinimui, spalvų maišymui ir naudojimo ant šviesos 
lentos. Vaivorykštinės detalės yra tokio pat dydžio kaip ir veidrodinių detalių rinkinys 
(73378), todėl yra natūralus šio rinkinio pratęsimas.

Naudinga sritims: Spalvos / Konstravimas / Sensorika / Geometrija / Stebėjimas
Specifikacija:  Stačiakampio dydis: 100 x 50 x 25 mm.   

Kiekvienos grupės blokas yra vientisos 3D formos.

Ši, plataus panaudojimo, priemonė suteiks begalines galimybes kūrybiškumo, vaizduo-
tės, konstravimo įgūdžiams lavinti, žaidimams, įtraukiant vaikus į mokymąsi keliose srity-
se: panaudojant naujoves ir kūrybiškumą statant bokštus, namus ar laisvos formos 
skulptūras; vaizduotės panaudojimas projektuojant kambarius ir užpildant mini žmonių ar 
gyvūnų figūrėlėmis; matematinės logikos taikymas suskirstant atskiras detales į vientisus 
blokus, kurios atitinka spalvą, formą ar dydį; mokymasis bendrų formų geometrinių savy-
bių; dydžio ir masto nustatymas; naudojant matematinius terminus - didesnis, mažesnis, 
aukštesnis, platesnis ir tt; kalbinių įgūdžių lavinimas ir verbalinio žodyno išplėtimas.

Ugdymo sritys:

    Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
    Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai, konstravimas
    Komunikacija ir kalbiniai įgūdžiai
    Išraiškingas menas ir dizainas
    Matematika - forma ir erdvė, rūšiavimas, modelis ir seka
    Spalvų suvokimas

Rinkinys „Jaunasis architektas”, 28 vnt. 73420C 129,20 €

Specifikacija
Dydis: trikampių aukštis 148mm, kvadratų aukštis 148mm, stačiakampių aukštis 148mm, arkos aukštis 73mm. Pakuotėje: 28 vnt. 
Amžius: tinka nuo 12 mėnesių.

Vaivorykštinės detalės - Pk24 73275C 40,80 €

Ekologiškos grandinėlės

Spalvotų jungčių rinkinys grandinėlės jungimui pagamintas iš ekologiškos 
medžiagos, nesukeliančios poveikio aplinkai. Jungtys lengvai jungiamos tar-
pusavyje ir patogios net mažiausioms vaikų rankoms. Skirta amžiui nuo 2 iki 5 
metų. Lavinami įgūdžiai: akies – rankos koordinacija, modelio ir sekos sudary-
mas, formos ir spalvos.

32151M 13,70 € NAUJA!

Ekologiškų veržlių ir varžtų rinkinys

Didelių veržlių ir varžtų rinkinys, kurį sudaro trys pagrindinės geometrinės figūros: 
apskritimai, kvadratai ir trikampiai. Įsukimas/atsukimas pagerina rankų miklumą 
ir motorinę koordinaciją. Rinkinio detalės pagamintos iš ekologiškos medžiagos, 
kurioje yra eglės pluošto, yra patvarios, atsparios ir higieniškos.
Amžius: 2 – 5 metai.

32155M 15,00 € NAUJA!
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Žaidimas „Suverk karolius pagal spalvas“

     Spalvingas rinkinys sudarytas iš 96 karoliukų, 12 virvelių ir 
       18 dvipusių užduočių kortelių.
     Po 16 vnt. raudonų, geltonų, žalių, oranžinių ir mėlynų 
       karoliukų.
     2,5 cm dydžio kvadratiniai karoliukai ir 30 cm ilgio virvelės.
     Užduočių kortelėje esančias tuščias vietas reikia užpildyti taip, 
       kad būtų sudaryta taisyklinga spalvų seka.
     Užduočių kortelės suskirstytos į tris lygius (pagal spalvas):
           Žalia (1 lygis): 2 spalvų karoliukai ir 1 tuščia vieta, kurią reikia
          užpildyti
         Geltona (2 lygis): 3 spalvų karoliukai 1 tuščia vieta, kurią
          reikia užpildyti
         Raudona (3 lygis): 2 arba 3 spalvų karoliukai ir 2 tuščios 
          vietos, kurias reikia užpildyti
     Lavina modeliavimo ir sekos sudarymo įgūdžius
     Lavina smulkiąją motoriką. Žaidimą sudaro – 96 karoliukai, 
       18 dvipusių užduočių kortelių, 12 virvučių

Skirta amžiui – nuo 3 metų

Pakuotės matmenys – 24 x 14 x 4 cm

Svoris – 0,49 kg

EA-45 53,30 €

Žaidimas „Suverk karolius pagal formas“

Žaidimą sudaro – 72 karoliukai, 18 užduočių kortelių, 12 virvučių
Skirta amžiui – nuo 3 metų

     Šis komplektas skatina formų, spalvų ir sekos pažinimą, bei tuo pačiu metu 
       lavina smulkiąją motoriką.
     Vaikai užduočių kortelėje turi užpildyti tuščias dalis, kad būtų sudaryta 
       taisyklinga spalvų seka. Kitoje kortelės pusėje galima patikrinti atsakymą.
     Užduočių kortelės suskirstytos į tris lygius (pagal spalvas) su viena arba 
       dviem tuščiomis vietomis:
           Žalia (1 lygis): 6 dalių karoliai, naudojamos 2 spalvos ir 2 formos, 
            1 tuščia vieta, kurią reikia užpildyti
           Geltona (2 lygis): 8 dalių karoliai, naudojamos 3 spalvos ir 3 formos, 
            1 tuščia vieta, kurią reikia užpildyti
           Raudona (3 lygis): 8 dalių karoliai, naudojamos 4 spalvos ir 4 formos, 
             2 tuščios vietos, kurias reikia užpildyti
     6 formos – kvadratas, trikampis, stačiakampis, apskritimas, žvaigždė, rombas, 
       4 spalvos.
     72 mediniai veriami karoliukai (kvadrato formos karoliuko matmenys – 3 x 3 cm), 
       18 užduočių kortelių, 12 virvučių.
     Karoliai pagaminti iš medžio (dažyti).

EA-350 49,20 €

Žaidimas „Sudaryk spalvotą kirmėlytę“

     Puiki priemonė, skirta modeliavimo ir sekos sudarymo įgūdžių lavinimui.
     Jungiant „kirmėlės galvos“ ir „kirmėlės kūno“ dalis turi būti atkartota užduočių
       kortelėje vaizduojama seka.
     Užduočių kortelės suskirstytos į tris lygius (pagal spalvas). Kiekvienoje 
       kortelėje dviejų arba trijų spalvų seka, bei viena arba dvi tuščios vietos, 
       kurias reikia užpildyti.
     Užduočių kortelės puikiai tinka kaip savęs tikrinimo priemonė.

Rinkinyje: 
12 dalių „kirmėlės galva“, 66 dalys „kirmėlės kūnas“, 24 dvipusės užduočių 
kortelės. 

Skirta amžiui – nuo 3 metų

EA-27 77,50 €

Gražios, lygios kietos buko medienos detalės, su septyniomis 
vaivorykštės spalvomis bei natūralia apdaila, nepaslepiančia me-
dienos tekstūros. Priemonė idealiai tinka vaizduotės, kūrybinių 
įgūdžių skatinimui, skaičiavimui ir rūšiavimui, krovimui ir sekos 
nustatymui, modeliavimui ir spalvų mokymuisi. Šiame rinkinyje 
yra 84 medinės detalės, 7 kiekvienos formos ir dydžio visos vaivo-
rykštės spalvos. Maloniu ir patraukliu liesti paviršiumi detalėmis 
gali mėgautis visų amžiaus grupių vaikai.

Ugdymo sritys:
     Asmeninis vystymasis - jutimo, bendradarbiavimo žaidimas
     Fizinė raida - statyba, motoriniai įgūdžiai
     Pasaulio supratimas - stebėjimas, spalva
     Komunikacija ir kalbiniai įgūdžiai

Rinkinyje: 
7 vnt. diskų (60 mm), ritinių (35 mm), mažų kubelių (40 mm), didelių kubelių (50 mm), mažų žiedų (48mm), vidutinių žiedų (56mm), 
didelių žiedų (70 mm), rutulių (50 mm), pusrutulių (40 mm), figūrų (100 mm), dubenėlių (92 mm) ir vilkelių (50 mm). Pakuotėje: 84 vnt.

Amžius: tinka nuo 10 mėnesių.

Vaivorykštės spalvų medinių detalių rinkinys 73979C 174,60 €

Žaidimas „Suverk Maxi karolius nuo 1 iki 20“

    Žaidimą sudaro 20 Maxi suveriamų detalių su skaičiais nuo 1 iki 20.
    Detalės lengvai ir tvirtai sujungiamos.
    Puikiai tinka žaisti patalpoje ir lauke. Matematinių žinių lavinimas naudojant
      skaičiavimo į priekį ir atgal, daugiau ir mažiau užduotis.
    Trūkstamo skaičiaus užduotys užpildant skaičių seką.
    Puikiai tinka grupinei veiklai.
    Pagaminta iš patvaraus termoplastiko, 4 spalvos. Skirta amžiui – nuo 2 metų

Pakuotės matmenys – 45 x 25 x 25 cm

Svoris – 3 kg

EA-801 86,20 €
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Veidrodinis konstruktorius pradedantiesiems

Šios veidrodinės detalės idealiai tinka mokyti atspindžio suvokimo. Jaunesni 
vaikai gali pažvelgti į save ir aplinkinį pasaulį. Detalės yra didelės, kokybiškos ir 
patvarios, lengvai sujungiamos, idealiai tinka jauniesiems statybininkams. Ugdo 
formos ir erdvės suvokimą.

Rinkinyje: 
4 kvadratai, 4 kvadratiniai rėmai, 4 lygiakraščiai trikampiai ir 4 trikampiai rėmai.
Amžius: nuo 2 metų. 

EA-95-3400 93,16 € NAUJA!

Medinių ričių rinkinys

Puikus rinkinys, skirtas tobulinti vaikų smulkiąją motoriką ir kūrybiškumą. Vaikai mie-
lai statys rites vieną ant kitos, sriegdami siūlus ir raištelius. Pagaminta iš tvarios me-
dienos ir medvilnės.
Ritės matmenys: 3,5 x 3,5 cm, o raištelių - 40 cm.
Sudėtyje yra 40 ričių, 10 raištelių su sriegiais ir 1 dėžutė.
Amžius: nuo 18 mėn. 
Galimi užsakymai nuo 2021 metų gegužės mėn. 

EA-FF-440 59,80 € NAUJA!

„Big Blocks”rinkiniai

Žaidžiant  su „Big Blocks“ rinkiniais vaikai  mokosi pažinti for-
mas, aktyviai judėdami kurti  ir įgyvendinti idėjas, bendradar-
biauti, sutelkti dėmesį, spręsti kilusias problemas. Rinkiniai 
sužadina smalsumą ir norą tyrinėti  bei daugelį kitų įgūdžių. 
Žaidimų vieta tampa linksma, atpalaiduojančia, džiuginančia 
vaizduotės aikštele.

Puikiai tinka vaikams nuo gimimo iki 10 metų ir vyresniems. 
Rinkinio elemenatai / dalys yra:
     Saugūs, minkšti, lengvi, draugiški aplinkai.
     Tinka naudoti tiek lauke, tiek patalpose.
     Visi produktai 100% saugūs naudoti vaikams, sertifikuoti 
       ir itin patvarūs, Netoksiški, atsparūs vandeniui, pelėsiui,
       miltligei.
     Lengvai valomi, drėgnu audiniu ir antibakteriniu muilu.
     Atsparūs ugniai.
     Kompaktiškai susideda ir neužima daug vietos.
     Blokai gali būti vienspalviai arba spalvoti. Vienspalviai dera
       su spalvotais rinkinio elementais. 
     Detalių dydžiai priklauso nuo konkrečių produktų. 
       Galima pasirinkti didelį, vidutinį arba mažą rinkinį.
     Garantija 3 metai

Šie rinkiniai skirti darželiams, mokykloms, vaikų centrams, 
pramogų zonoms ir  namų erdvėms.

Dėl kainų 
prašome 
teirautis

NAUJA!
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Labai svarbu, kad vaikas neužgniaužtų savo emocijų ir galėtų 
išsikrauti kasdien. Kilimėliai - vienas iš būdų išlieti pyktį, at-
pažinti savo emocijas, mokytis jas išreikšti tinkamai, nežalo-
jant šalia esančių.
Pagamintas iš tvirto ir plaunamo audinio - PVC. 
Dydis: 44 x 44 cm.

Emocijų ištrypimo kilimėlis

Žaidimas skirtas atminties lavinimui ir emocinės sveikatos 
pažinimui. 

Rinkinyje: 56 nuotraukos, atspindinčios skirtingus jausmus ir 
emocijas.

Žaidimas „Surask porą - jausmai ir emocijos“ 

Jausmų pažinimo veidukų rinkinys skirtas padėti vaikams 
pažinti ir suprasti skirtingus savo ir kitų jausmus, išmokti veiks-
mingiau bendrauti. Su jais galima žaisti ant stalo, lango ar 
šviesos stalo.

Rinkinyje: 13 skirtingų jausmų išraiškų veidukų,  A3 plakatas, 
3 tuščios baltos veido formos plokštelės,  galimos naudoti 
su nuvalomais markeriais, 3 veido formos veidrodžiai, skirti 
išraiškų stebėjimui, 3 tuščios permatomos plokštelės.

Jausmų pažinimo veidukai

Žaidimas skirtas formuoti nulinės tolerancijos požiūrį į patyčias 
mokyklose ir padėti užkirsti kelią joms. Vaizduoja skirtingas, 
mokykloje vykstančias patyčių situacijas: fizines, psichines, 
psichologines, socialinės atskirties, „trolinimo“, kibernetines. 
Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 6 aukštos kokybės, valomos kortelės.                    
Kortelės matmenys: Ø 30 cm.

Žaidimas patyčių prevencijai 

Žaidimas „Bingo: manimi galima pasitikėti“

Žaidimas Bingo skirtas skatinti vaikų pasitikėjimą savimi. 

Rinkinyje: 10 Bingo kortelių ir 55 žaidimo kortelės.  

SVEIKaTOS 
UGdYMaS

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

101254MB

17,00 €

FF-2995

49,90 €

MGP 17,58 €

20841A

47,40 €

72402C

37,80 €
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Magnetų įvairovė aprėpia šias socialinės ir emocinės sveikatos temas: 
emocinės veido išraiškos, kitos emocinės išraiškos, situacijų scenarijai 
(kaip jaučiasi žmonės paveikslėliuose ir kaip jaustųsi pamokos dalyvis, 
atsidūręs tokioje situacijoje), neverbalinis bendravimas, fiziniai jaus-
mai (pvz., kai esame susijaudinę, prakaituoja delnai ir t.t.).

Teleskopinis stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš aliuminio, todėl ypač 
lengvas. Susilanksto lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su dėklu. 
Magnetinė lenta ant šio stovo – molberto taps matoma visai 
auditorijai ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus aukštis) x 135 x  97 cm
       (sulankstyto: 66 x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm. (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

Patogus krepšys vienai ar kelioms magnetinėms lentoms, 
magnetų rinkiniams ir teleskopiniam stovui transportuoti. 

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Transportavimo krepšys magnetinei lentai

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, 
naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams 
demonstruoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma 
ant stovo-molberto. 

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.    

Dvipusė magnetinė lenta naudojama moko-
miesiems magnetų rinkiniams demonstruoti. 
Vienoje lentos pusėje pavaizduotas žmogaus 
kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. Kabinama ant 

Magnetinė dvipusė lenta

Atskirai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

Magnetų rinkinys „Emocinė sveikata“ 

Magnetinė vienpusė lenta

Rinkinyje: 93 skirtingi magnetai. Tekstiniai magnetai ir pamokos planas pateikiami lietuvių kalba.
Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį. 

sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 

Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Mai-
tinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys: 
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm;      Maža lenta:  60 x 45 cm

Tinka šiems rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mer-
gaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm, 
     Maža lenta:  60 x 45 cm  

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

DMAG009
didelei lentai

133,30 €

DSMAG009
mažai lentai 

88,90 €

DBOD102
didelė

355,40 €

DBOD104
maža 

211,00 €

DBOD101
didelė

277,65 €

DBOD103
maža 

144,40 €

DBAG001
didelei lentai

82,90 €

DBAG002
mažai lentai

66,30 €

DEAS001
didelei lentai

159,10 €

DEAS002
mažai lentai  

106,10 €

Šis žaidimas įdomia forma skatina vaikų pasitikėjimą savimi, 
moko lengvai susipažinti ir lavina socialinius įgūdžius. 

Rinkinyje: medinių kaladėlių bokštas ir keičiami 3 temų kor-
telių rinkiniai lietuvių kalba.

Žaidimas „Bendravimo bokštas“

BBD

51,04 €

Magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais

Tai tarptautiniu mastu pripažinta priemonė, padedanti vaikams aptarti ir anali-
zuoti konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyveni-
me. Magnetai yra kaip pagalbinė priemonė skirta pedagogų, psichologų, socia-
linių darbuotojų ir kt. darbui su pavieniais asmenimis ar grupėmis, padėsianti 
išsiaiškinti emocijas/jausmus (įskaitant pagrindines emocijas, pvz. laimingas, 
liūdnas, piktas, bijo ir t.t.). Pagal paveikslėlius galima padiskutuoti kaip vaikas/
suaugęs jautėsi atsidūręs vienoj ar kitoj situacijoj, apsvarstyti galimus scenari-
jus.

Rinkinyje: 64 skirtingi vaizdiniai magnetai, pamokos planas lietuvių kalba,  mag-
netinė lenta (62 x 42 cm).

Papildomai galima užsakyti patogų transportavimo krepšį bei stovą-molbertą.  

DBLOB01
322,10 €

Skirtingos teminės žaidimo lentelės su spalvingomis iliustraci-
jomis padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis vertybėmis: 
pilietybe, pagarba, rūpinimusi, teisingumu, bendradarbiavimu, 
sąžiningumu, atsakomybe, disciplina, savarankiškumu ir atkak-
lumu. Žaisdami vaikai lavins atminties, spalvų ir formų pažini-
mo, socialinius ir kultūrinius, erdvinės orientacijos įgūdžius.

Rinkinyje: 12 žaidimo lentelių, 16 figūrėlių.

Memo tipo žaidimas „Vertybės“

31925M

25,30 €

Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, parodančias tinkamą ir blogą elgesį 
skirtingose kasdienėse mokyklos situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.  

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys mokykloje“ 20801A 19,51 €
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Magnetinis nuotaikų žvejybos žaidimas skirtas išmokyti vai-
kus atpažinti, įvardinti ir išreikšti skirtingas emocijas, per-
prasti įvairias bendravimo situacijas ir savo reakcijas bei įgyti 
geresnę impulsų kontrolę.  

Rinkinyje: 6 pagrindinės emocijų išraiškos, 18 skirtingų jaus-
mų-emocijų, 4 magnetinės meškerės.
Veidukai apytiksliai 4,5 cm skersmens.

Žaidimas „Nuotaikų žvejyba“

Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir 
atliekant atsipalaidavimo ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“ veiklos, 
apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir kasdienėmis situacijomis susijusias te-
mas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti naujausiomis ten-
dencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą 
ir patirtį su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

Rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

10 dėlionių, kuriose vaizduojamos pagrindinės emocijos, ats-
pindinčios mūsų elgesį, ir 10 emocijų veidukų, padedančių jas 
identifikuoti: laimė, pasitikėjimas savimi, susižavėjimas, smal-
sumas, staigmena, pyktis, pasibjaurėjimas, liūdesys, baimė ir 
kaltė.

Rinkinyje: 10 dėlionių ir 10 emocijų kortelių.
Matmenys: dėlionių - 15,6 x 15,6 cm, kortelių 5,8 x 5,8 cm.

Dėlionių rinkinys „Emocijos“ 

ATNAUJINTA! Bingo asociacijų žaidimas, skirtas išmokti atskirti 
ir atpažinti pagrindines emocijas, susiejant kiekvienos emo-
cijos įvaizdį su atitinkamu garsu. Skirta 1-12 žaidėjų, tinka ir 
spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 24 kortelės, CD, 60 žetonų.
Kortelės matmenys: 16 x 16 cm.  

Bingo žaidimas „Emocijų garsai“

10 dėlionių

10 emocijų kortelių

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Žaidimas skirtas mokyti vaikus, kaip užbėgti patyčioms už 
akių, kokias elgesio strategijas, skirtas joms spręsti, taikyti. 
Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 5 skirtingų situacijų kortelių komplektas.          
Kortelės matmenys: 11,5 x 11,5 cm. 

Žaidimas „Mokomės išvengti patyčių“ 

Žaidimas skirtas paskatinti pokalbį apie teigiamas ir neigiamas 
emocijas, kurios pavaizduotos realias gyvenimo situacijas at-
spindinčiose nuotraukose.                                                                                                              

Rinkinyje: 60 kortelių ir 6 pašto dėžutės.

Žaidimas „Emocijų paštas“  

EA-73

89,10 €

20840A

21,30  €

Figūrelių rinkinys didaktiniu požiuriu naudingas tuo, kad 
jo dėka galite diskutuoti ir suteikti vaikams supratimo apie 
neįgaliųjų gebėjimus, bendravimo ir jų priėmimo ypatumus, 
toleranciją. Ugdomas socialinis ir emocinis intelektas, kalba. 
3 - 9 metų vaikams.  

Figūrėlės ,,Žmonės su negalia”, 6 vnt.

27389M

45,70 €

EA-31

49,20 €

20630A

43,10 €

20544A

20,59 €

Keičiamų dalių rinkinys, leidžiantis vaikams laisvai kurti skirtingus veikėjus, padedantis 
vaikams susipažinti su pagrindinėmis emocijomis.

Pagrindinės temos: veido mimikų ir emocijų atpažinimas ir identifikavimas, vertybių 
ugdymas, susipažinimas su rasine įvairove ir kt.

Rinkinyje: figūrėlės, su kuriomis galima sukurti daugiau nei 100 skirtingų kombinacijų.

„Emocijų blokai“ 32350M 17,30 € APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

NAUJA!

Emocinės kapsulės, atspindinčios pagrindines emocijas. Kapsulėse saugomos su kiekvie-
na emocija susijusios nuotraukos ar daiktai padeda identifikuoti ir ugdyti gebėjimą valdyti 
emocijas.

Rinkinyje: 5 kapsulės, 10 kortelių.

Emocijų kapsulės 45401M 22,70 €

Pakabinkite arba padėkite veiklos korteles vaikams matomame ir patogiame aukštyje. 
Pirmos kortelės spalva nurodo veiklos pradžią. Sekančios kortelės rodo veiklas, kurios 
vyksta dienos eigoje. Kai veikla baigta, kortelė yra apverčiama ir tampa pilkos spalvos. 
Tokiu būdu vaikai iš karto mato kuri veikla pasibaigė ir kuri veikla bus sekanti. Dienos 
pabaigoje visos kortelės apverčiamos ir kartu su vaikais galima įvertinti dieną.

Žaidimas ,,Dienos ritmas” 2400035 164,60 €

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika 31898M 86,50 €
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Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su prieraišumo, sveikatos 
ir saugos sąvokomis. Vaikai aptars 4 paveikslėlius kiekvienoje 
kortelėje ir identifikuos netinkamą elgesio tipą. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.

Rinkinyje: 12 skirtingų kortelių.
Kortelės matmenys: 15 x 15 cm. 

Žaidimas „Pozityvus mąstymas: 
prieraišumas, sveikata ir sauga“

Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, paro-
dančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdienėse situacijo-
se namuose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys namuose“ 

ATNAUJINTA! Žaidimas, skirtas mokytis identifikuoti veido 
išraiškas iš piktogramų ir susieti jas su realių išraiškų nuotrau-
komis. Tinka ir spec. poreikių vaikams.   

Rinkinyje: 50 kortelių.
Matmenys: 9 x 9 cm.

Žaidimas „Ekspresijos“ 

Rinkinys, skirtas atpažinti ir žaisti su 10 pagrindinių emocijų, 
kurios būdingos mūsų elgesiui: laimė, pasitikėjimas savimi, 
susižavėjimas, smalsumas, nustebimas, pyktis, pasibjaurėji-
mas, liūdesys, baimė ir kaltė. Tinka ir spec. poreikių vaikams.                                                                                                                    

Rinkinyje: 10 didelių antspaudų.
Matmenys: 3,5 x 4 cm.

Emocijų antspaudai 

10 antspaudų

10 emocijų

34 kortelės
12 kortelių

50 kortelių

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

10 
situacijų

15 
personažų

10 
emocijų + +

Žaidimas skatina emocinį sąmoningumą, lavina socialinius įgū-
džius, tokius kaip empatija, emocijų nustatymas. Žaidimo metu 
vaikai aptars skirtingų situacijų korteles - kaip jaučiasi kiekvienas 
iš pavaizduotų veikėjų jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: atverčiamos kortelės - 10 situacijų, 15 personažų, 
10 emocijų ir 31 cm pločio stovelis. 

Žaidimas „Kaip jaustumeisi mano vietoje?“

Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, paro-
dančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdienėse situaci-
jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys: aplinka“

34 kortelės

20845A

39,70 €

20800A

19,51 €

20802A

19,51 €

20811A

30,50  €

35 kortelės
10 emocijų

Žaidimas „Atspėk ką jie galvoja“ 

Peržiūrėkite skirtingas nuotraukas, įsijauskite į veikėjus ir pabandykite atspėti, ką jie 
galvoja. Žaidimas padeda gerinti socialinius įgūdžius, bendravimą ir empatiją. 

Rinkinyje: 54 kortelės su nuotraukomis, 22 dialogo „debesėliai“. 
Matmenys: 3,5 x 4 cm.

20514A 36,60 €

54 nuotraukos 22 dialogų debesėliai

20546A

24,50 €

20542A

32,29 €

Žaidimų kortelės „Identifikuokime ir valdykime emocijas“

Emocijų apibūdinimo žaidimas, skirtas ugdyti emocinį sąmoningumą, pasiekti 
didesnę savikontrolę ir tinkamai reguliuoti emocijas. Tinka ir spec. poreikių 
vaikams.

Rinkinyje: 35 apvalios kortelės.
Kortelės matmenys: Ø 9 cm.

20545A 25,89 €

Detektyvinis žaidimas, kuriame kalbama apie kasdienius kon-
fliktus. Tai padeda išreikšti ir suprasti jausmus, aiškinant, kaip 
žmonės jaučiasi vienoje ar kitoje kasdienėje situacijoje. Žaidimas 
lavina socialinius įgūdžius, empatiją.  Tinka 3 – 6 metų vaikams.

Rinkinyje: 24 kortelės, 18 žvaigždučių, 1 ruletė, 1 didinamasis 
stiklas.

Žaidimas „Emocijų detektyvas“  

45402M

23,60 €

Šis žaidimas apie priežastis ir pasekmes mėgstamas kiekvieno-
je klasėje. 36 juokingos kortelės, kurias sudaro 18 priežasčių ir 
pasekmių situacijų. Priežastis yra kodėl kažkas nutinka. Pasek-
mė yra atsitikimo rezultatas. Komplektacija: 36 poros po dvi 
korteles, 7 x 7 cm dydžio; instrukcija

Kortelių žaidimas ,,Kas vyksta?” ir 
,,Priežastys ir pasekmės”

2400022+2995006

114,10 €

NAUJA!
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Žaidimas padės vaikams išmokti atpažinti ir suprasti iki 10 skir-
tingų emocijų, žaidžiant individualiai arba grupėje. Smagus žaidi-
mo pateikimas: kiekviena emocija - kaip skirtingas ingredientas, 
suvertas ant didžiulio „iešmo“ skatina vaikų kūrybiškumą. Moky-
mo vadove yra pateikiami 3 bendradarbiavimo žaidimo būdai. 
Skirtas 3-6 metų vaikams, 1-10 žaidėjų. 

Rinkinyje: 1 „iešmas“, 1 pagrindas, 10 užmaunamų rutuliukų, 20 
lipdukų, 10 žaidimo kortelių, 1 plakatas ir 1 mokymo vadovas. 

Matmenys: aukštis - 48 cm.

Žaidimas „BBQ emocijos“

Šio žaidimo tikslas - informuoti vaikus apie riziką, susijusią su perne-
lyg didelės vienos veiklos vykdymu, kad jie galėtų sužinoti, kaip su-
derinti savo laisvalaikį su skirtingomis veiklomis, kokios alternatyvos 
vienai ar kitai veiklai. Žaidimas padeda vaikams nustatyti, kokia veik-
la jie dažniausiai užsiėmę, ir pagalvoti apie tai, kaip galima jas suba-
lansuoti, kaip išvengti ilgalaikės sėdimos veiklos, pernelyg didelio 
naujų technologijų naudojimo ir socialinės izoliacijos, supažindina 
su skirtingais laisvalaikio leidimo būdais. Tinka 5 – 10 metų vaikams.

Rinkinyje: 8 šešiakampės kategorijų kortelės ir 42 šešiakampės 
veiklų kortelės. 

Žaidimas „Naujosios technologijos: 
atrask veiklų balansą“ 

Tai metodinė knyga, kurioje rasite daug darbo metodų, pade-
dančių vaikams įveikti jų nerimą ir baimingą elgesį.

Rinkinyje:  metodinė knyga (173 psl.) ir kompaktinis diskas su 
įrašytomis 6 relaksacijomis vaikams.

Knyga „Žaidžiu jausmus:
baimė“ ir relaksacijų CD

Knygoje rasite daug praktinių užduočių, padedančių vaikams 
priimti mirties, tėvų skyrybų, emigracijos, nutrūkusių santykių 
netekties realumą, išreikšti savo emocijas, mažinti jų negatyvų 
intensyvumą, mokytis priimti pasikeitimus bei gyventi toliau. 

Rinkinyje: metodinė knyga (212 psl.) ir žaidimas „Pokalbio kubas“.

Tai metodinė knyga, kurioje rasite daug darbo metodų, pade-
dančių vaikams pažinti savo pykčio jausmą, mažinti jo inten-
syvumą bei įtemptose situacijose pasirinkti konstruktyvų elgesį. 

Rinkinyje: metodinė knyga (260 psl.), 10 BINGO lentelių ir 55 kor-
telių rinkinys.

Knyga „Žaidžiu jausmus: pyktis“ ir 
pasitikėjimo stiprinimo BINGO

 

Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su tolerancijos ir bendra-
darbiavimo vertybėmis bei atpažinti netinkamo elgesio tipus. 
Skirta 3 - 6 metų vaikams, tinka ir turintiems spec. poreikių. 

Rinkinyje:  12 skirtingų kortelių. 
Kortelių matmenys – 15 x 15 cm. 

Žaidimas „Pozityvus mąstymas: 
tolerancija ir bendradarbiavimas“ 

Tai žaismingas ir smagus būdas lavinti atsiprašymo įgūdžius. Žaidi-
mas moko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, ugdo pagarbą 
sau ir kitiems. Žaidimas išmokys atskirti tinkamą atsiprašymą nuo 
nusižeminimo, pasiteisinimo ar kaltinimo. Žaidimas skirtas 5 - 12 
metų vaikams.

Žaidimas „Atsiprašymų kalnas“

Knyga „Žaidžiu jausmus: 
liūdesys netekties aspektu“

50 kortelių

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

PK

41,92 €

BM

41,92 €

LD

39,01 €

38990A

23,40 €

45407M

39,20 €

Tai žaidimas, skirtas puoselėti šeimos, klasės, bendruomenės draugiškumo, komandiškumo 
jausmą. Čia mokomasi pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo artimu: pagalvoti, padėti, pasida-
linti. Dėmesys ir pozityvaus elgesio paskatinimas, dalyvius ragina ne tik elgtis pilietiškai, bet 
ir pastebėti kitų pastangas. Tinka 4 - 12 metų vaikams.

Žaidimas „Akimirkos kartu“ AAK 36,34 €

20810A

30,50 €

AK

30,60 €

Naudojamas dideliems projektams arba ilgalaikiams rankiniams 
žaidimams. Universaliai išpjautas popierius yra naudingas 
visuose „viskas apie mane“ projektuose piešiant savo portre-
tus, šeimos ar draugų nuotraukas.

Rinkinyje: 
• 2 veidų blonknotai po 50 lapelių, 13 cm x 20 cm dydžio
• Instrukcija

Kūrybinis rinkinys „Veidų kortelės“

1319327

24,60 €
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Tai pirštukinės lėlės, atspindinčios pagrindinius jausmus. Šios 
lėlės nėra užbaigtos, kartu su vaiku papuoškite lėles rinkinyje 
pateiktomis priemonėmis, iš dėžutės išlankstykite namų teat-
rą. Leiskite vaikui žaisti, vaidinti, kurti ir reikšti savo jausmus 
bei patirtį. 

Rinkinyje:  4 (mažame rinkinyje) arba 8 (dideliame rinkinyje) 
emocijas atspindinčios pirštininės lėlės, lipdukai, virvelės, karo-
liukai, lipni juosta ir metodinė knygelė.

Kūrybinis lėlių rinkinys ir žaidimas 
„Namų teatras“

Tai pirštukinės lėlės, atspindinčios pagrindinius jausmus. Šios 
lėlės nėra užbaigtos. Kartu su vaiku papuoškite lėles rinkinyje 
pateiktomis priemonėmis, iš dėžutės išlankstykite namų teatrą. 
Leiskite vaikui žaisti, vaidinti, kurti ir reikšti savo jausmus bei 
patirtį.

Rinkinyje:  4 (mažame rinkinyje) arba 8 (dideliame rinkinyje) 
emocijas atspindinčios pirštukinės lėlės, lipdukai, virvelės, 
karoliukai, lipni juosta ir metodinė knygelė.

Kūrybinis pirštelių lėlių rinkinys 
ir žaidimas

Tai pirštukinės lėlės, atspindinčios pagrindinius jausmus. 
Pasiūlykite vaikui pasirinkti lėlę, kuri jam šiandien yra gražiau-
sia, ar į kurią jis jaučiasi panašiausias. Leiskite vaikui žaisti, 
vaidinti, kurti ir reikšti savo jausmus bei patirtį. Daugiau meto-
dinių rekomendacijų rasite metodinėje knygelėje.

Rinkinyje:  4 (mažame rinkinyje) arba 8 (dideliame rinkinyje) 
emocijas atspindinčios pirštukinės lėlės ir metodinė knygelė.

Lėlių rinkinys specialistams 
„Žaidžiu jausmus“

Pykčio valdymo žaidimai

Šis žaidimų rinkinys vaikams padės pažinti daugiau nei 50 įvairių streso, įtampos, pykčio situacijų 
įveikos būdų. Žaidimo metu aptariami skirtingi pykčio valdymo būdai, pasiūlomi suvaidinti, pade-
monstruoti. 

Rinkinyje: 16 BINGO „Įveik pyktį“ lentelių ir 55 kortelės, „Pykčio valdymo karuselė“.

Ši lavinamoji lėlė žaidimo forma padės vaikams tyrinėti skirtin-
gas emocijas. Kartu su lėle pridedamos lipnios juostelės, kurio-
mis vaikai galės keisti lėlės veido bruožus, kas leis sukurti 16 
skirtingų emocijų. Lėlėje įmontuotas specialus mygtukas, kurį 
paspaudus pasigirs garsai, atitinkantys 16 emocijų.

Rinkinyje: lėlė, 26 lipnios juostelės veido bruožų kūrimui, nau-
dojimosi vadovas. Papildomai reikalinga: AAA baterijos.

Matmenys: lėlės aukštis - 43 cm, lipnių juostelių plotis - iki 10,7 cm.

Lavinamoji lėlė „Pažink emocijas“

Tai žaismingas būdas keisti nepageidaujamą vaikų elgesį. Paskati-
nimas - svarbi šio metodo dalis, kuri garantuoja sėkmingus vaiko 
elgesio pokyčius. Tinka 4 - 13 metų vaikams.

Žaidimas „Dovanų savaitė“

Tai stalo žaidimas, skatinantis vaikų tarpusavio bendradarbiavimą 
ir komandinį darbą. Žaidimo finišas bus pasiektas tik tuomet, kai 
vaikai išmoks kartu siekti bendro tikslo - parvesti kačiukus namo.

Rinkinyje: žaidimų lenta, 6 kačiukų figūrėlės, 2 ridenimo kauliukai.

Žaidimas „Kačiukai keliauja namo“

Žaidimas skirtas darbui su vaikų baimėmis. Kiekvieną kartą 
apvertus blyną, rasite vieną iš baimių! Žaidimas lavina gebė-
jimą atpažinti ir įveikti pagrindines baimes bei nerimą. Be to, 
jis padeda išreikšti emocijas ir stiprina pasitikėjimą savimi, 
skatina socializaciją. Žaidimas skirtas 3 - 6 metų vaikams, 2 - 6 
žaidėjams.

Rinkinyje: 30 kortelių, 2 mentelės, 1 ruletė, 2 simboliai, 1 
brošiūra. 

Žaidimas „Kas išgąsdino blynus?“ 

Tai interaktyvus stalo žaidimas, lavinantis emocinį intelektą. Žai-
dimo metu vaikai atsakinėja į klausimus ir mokosi emocijų at-
pažinimo ir verbalizavimo, mandagaus elgesio, bendravimo tai-
syklių, problemų sprendimo strategijų, lavina kūrybinį mąstymą, 
atlieka koordinaciją ir pusiausvyrą lavinančius pratimus.

Rinkinyje: žaidimo lenta, 50 „Meškėno kortelės“ kortelių, 50 
„Bebriuko kortelės“ kortelių, 50 „Lapiuko kortelės“ kortelių, 4 
zuikių figūrėlės, ridenimo kauliukas, 4 grybukai.

Žaidimas „Zuikių miestas“

45403M

22,80 €

SVEIKaTOS UGdYMaS
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EMOcINĖ 
SVEIKaTa

8L
didelis

78,06 €

4L
mažas

43,31 €

8LKP
didelis

33,86 €

4LKP
mažas

19,35 €

8LK
didelis

54,12 €

4LK
mažas

32,46 €

PVŽ 33,86 €

DS

36,34 €

PKN

23,09 €

ZM

35,50 €

3830017

95,70 €

Žaidimas „Jausmų ananasas”

Didelis ananasas su 26 skirtingomis išraiškų kūrimui skirtomis dalimis leidžia 
ikimokyklinio amžiaus vaikams sužinoti, kaip emocijos ir veido išraiškos parodo ką 
jaučia žmonės. Šis įdomus socialinio ir emocinio mokymosi žaislas yra idealus būdas 
suteikti vaikams galimybę atpažinti ir kalbėtis apie veido išraiškas ir jausmus žaidi-
mo būdu. Padėkite vaikams ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius sudarant veido 
išraiškas su šiuo nuotaikingu ananasu. Surinkto ananaso matmenys: 16 cm x 10 cm x 
8 cm. Amžius: 3 - 7 metai. 

Rinkinyje: ananasas, keičiamos lūpų, akių, antakių ir rankų dalys, vadovas su socialinio ir 
emocinio mokymo patarimais.

LER6373 16,40 € NAUJA!
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EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Naudojant šviesoforo sistemą, galima pasirinkti priimtiną triukš-
mo lygį klasėse. Didėjant triukšmo lygiui, lemputės keičiasi iš 
žalios į geltoną, tada  į raudoną ( su garsu ar be jo). Triukšmas 
tampa “matomas” visiems vaikams.
Reguliuojamas garso lygio matuoklis kontroliuoja decibelų 
lygį. Pridedamas stalo tvirtinimas arba sieniniai laikikliai.

Matmenys: 14,5 x 47 x 6,5 cm

Turinys: triukšmo kontrolė, maitinimo šaltinis.

Triukšmo lygio valdymo sistema

74446

98,40 €

Rankinis akrilo veidrodėlis savirefleksijai, grupiniam ir vaid-
menų žaidimui. Tvirtas medinis rėmelis su rankenėlėmis yra 
lengvas laikyti ir valdyti.

Ugdymo sritis:
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Asmeninis vystymasis - savimonė
     Fizinis vystymasis - motorika
     Emocinė sveikata – emocijų pažinimas

Specifikacija: dydis: 185 x 120 mm (veidrodis 80mm dia). 
Rėmelis – medinis. Tinka nuo 12 mėn.

Veidrodėlis mediniame rėmelyje 
,,Kaip aš jaučiuosi?”

73372C

9,30 €

Veidrodėlis su minkštu rėmeliu ,,Kokia tavo emocija?”

Vaikams patiks šis ryškus violetinis rankinis veidrodis su patogiomis rankenomis ir dideliu vei-
drodžiu (240 x 138 mm). Naudojamas savęs stebėjimo, vaidmenų ir refleksijos bei simetrijos 
stebėjimui.
Ugdymo sritys:
     Pasaulio suvokimas - stebėjimas
     Asmeninis vystymasis - savimonė
     Fizinis vystymasis – motorika
     Emocinė sveikata – emocijų pažinimas

Specifikacija: dydis 455 x 245 x 30mm. Amžius: tinka visoms amžiaus grupėms.

72086C 27,81 €

Šeimos modelio figūrėlės

Šeimos modelio figūrėlės skirtos žinių apie įvairius šeimos modelius įsisavinimui. Žaidimas verba-
liniu būdu skatina pagarbą įvairių tipų šeimoms.

Skirta amžiui nuo 3 iki 6 metų.

Lavinami įgūdžiai: komunikacija, empatija ir bendradarbiavimas, socialinis ir kultūrinis sąmoningumas.

32365M 37,70 €

Figūrėlės ,,Mano šeima”

Skatinkite socialinį ir emocinį vystymasį su rinkiniu „Mano šeima“. Spalvotos 
figūrėlės simbolizuoja šeimos narius ir gyvūnus. 
Šeimos figūrėlės gali būti naudojamos: 

LER3372 31,80 €

     Pamokoms „Apie mane“; 
     Asmeniniam tobulėjimui; 
     Ankstyviesiems matematiniams įgūdžiams: 
      skaičiavimas, rūšiavimas, modeliavimas. 
Figūrėles sudaro: mama, tėtis, brolis, sesuo, kūdikis ir gyvūnas.
72 figūrėlės šešių skirtingų spalvų: raudona, geltona, žalia, 
mėlyna, violetinė ir oranžinė.
Didžiausia figūrėlė (tėtis) yra 6 cm aukščio.
Mažiausios figūrėlės (kūdikis ir gyvūnas) yra 2,5 cm aukščio.
3 – 10 metų amžiui. 

NAUJA!

Su šiuo žaidimu išmoksite atpažinti ir įvardinti 4 pagrindines 
emocijas. Žaidėjai eilės tvarka suka rodyklę ant disko su 
veidukais; paima atitinkamą kortelę, kurią išsuko rodyklė ir 
identifikuoja emociją. Tuomet kortelę uždengia turimą lentelę 
su veidukais. Laimi tas žaidėjas, kuris greičiau uždengs savo 
lentelę su veidukų kortelėmis. Visos lentelės yra skirtingos. 
Taip pat galima žaisti grupinį žaidimą sujungus visas lenteles į 
vieną. Arba iškirpkite žurnalų nuotraukas su skirtingų emocijų 
veidais. Suraskite atitinkamą kortelę emocijai, padiskutuokite. 
Yra ir daug kitų žaidimo variacijų.

Rinkinyje:
1 plastikinis diskas su rodykle
4 plastikines lentelės
32 kortelės su veidukais
Amžius: 3+

Žaidimas ,,Aš toks laimingas”

2990014

71,10 €

Išreikšite emocijas piešdami, per muziką, kūno kalbą ar 
pasakojimą apie tai, kokį įspūdį paliko matytas filmas, kaip pa-
tiko maistas, ką galvojote lovoje negalėdami užmigti, būdami 
namuose, mokykloje ir pan. Žaidimas padės sumažinti bar-
jerą kalbant apie emocijas. Vaikai išmoks išreikšti savo emo-
cijas, būti atviriems emocijoms bei paisyti jas. Išmoks sakyti 
ir priimti komplimentus. Emocijų išreiškimui galima pasitelkti 
įvairias priemones.  

Rinkinyje: 

1 plastikinė žaidimo lenta 37x37 cm.
1 skaitiklis
1 žaidimo kauliukas
36 emocijų kortelės
4 komplimentų kortelės
4 didelės emocijų kortos
1 didelė emocijų korta

Emocijų žaidimas

2990016

78,20 €

Žaidimas ,,Kokia mano emocija?”

Šie unikalūs mediniai blokeliai žada valandų valandas smagaus žaidimo. Žaidimo metu 
vaikai galės sukurti apie 4000 skirtingų veidų variantų. Tai puikus būdas atpažinti bei 
aptarti daugybę skirtingų emocijų. Žaidimas taip pat skatina vaikus išreikšti ir valdyti 
savo emocijas, kas yra svarbu ugdant pasitikėjimą savimi ir psichologinį atsparumą.

Rinkinyje 8 medinės dalys.
Kiekviena detalė yra apie 4,5 x 13,5 x 4,5 cm dydžio.
Pagaminta iš FSC buko medienos.
Amžius: 12 mėn +; svoris: 1,7 kg.; matmenys: 20,5 x 14 x 9,5 cm.

FF-550 49,10 €
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Keletas įdomių iššūkių išsiugdyti kelių tipų intelektą ir suprasti kiekvieno žmogaus stipriąsias puses. Vieniems žmonės tam tikrose 
srityse geriau sekasi nei kitose ir pagal tai jie skiriasi tarpusavyje. Žaidimas yra įkvėptas Howardo Gardnerio daugialypio intelek-
to teorijos ir leidžia naudotis aštuoniais jo modelio siūlomais intelekto tipais, taip pat padeda nustatyti, koks intelektas vyrauja 
kiekviename asmenyje. 

Rinkinyje:
     64 kortelės su skirtingais intelekto tipais (9,2 x 9,2 cm)
     8 gabumų dėlionės

Toliau pateikiamos aštuonios intelekto rūšys su jų raiškos pavyzdžiais. 
Atliekant gyvenime įvairias realias užduotis dažniausiai yra derinamos
kelios intelekto rūšys tarpusavyje.
 

8 intelekto tipai (gabumai):
Loginis - matematinis
Muzikinis
Verbalinis - kalbinis
Natūralistinis - gamtinis

Žaidimas ,,Daugialypio intelekto iššūkiai” 20005A 33,11 €

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Apvalios, užpildytos granulėmis, pagalvėlės maišelyje ilius-
truoja pagrindines emocijas. Pagaminta iš patvaraus, ryškių 
spalvų, malonaus liesti liesti audinio. Kiekviena emocija 
vaizduojama skirtinga spalva. 6 emocijos: geltona - džiaugs-
mas, oranžinė - abejingumas, violetinė - nustebimas, mėlyna 
- liūdesys, žalia - baimė, raudona - pyktis. Visas komplektas yra 
maišelyje virvele (19 x 22 cm). Pagalvėlių diametras: 12,5 cm.

Sensorinės emocijų pagalvėlės, 6 vnt.

NS2070

21,90 €

PVC dengtas putplasčio kubas, kurio dydis: 20 x 20 x 20 cm su 
permatoma kišenėle ant kiekvienos pusės, kartu su 4 rinki-
niai iš 6 kortelių  11x11 cm (viso 24 vnt.), vaizduojančių emo-
cijas, spalvas, trupmenas, kauliukų taškus (tinkančias kubo 
kišenėms).

Žaidimo kauliukas su kišenėlėmis 
ir kortelėmis

NS1887
NS1886

63,40 €

Šis didelis baltas namelis yra unikali polisensorinė erdvė 
veiklai, paremtai jutimine integracija. Dalinė tamsa yra tinka-
ma norint pasirinkti konkrečius dirgiklius ir sukuria geras sąly-
gas veiklai, paremtai pasirinktomis juslėmis. Eksperimentavi-
mas su šviesa, garsu ir lytėjimu padeda vaikams susikaupti ir 
tyrinėti pasaulį nauju būdu.
5 dalių, pagamintas iš putplasčio, padengto PVC; stogas paga-
mintas iš nailono tinklo. Matmenys: 150 x 150 x 152 cm.

Terapinis namelis ,,Igloo”

NS2164

1089,00 €

Spalvingi pufai VEIDUKAI. Kiekvienas jų atspindi skirtingas 
emocijas. Rinkinyje 6 skirtinų spalvų pufai, 32 cm skersmens, 
3 cm aukščio; valoma PVC danga.

Emocijų pufai, 6 vnt.

NS2897

117,90 €

„Mano jausmų veidrodis“, 4 vnt.

„Mano jausmų veidrodis“ yra vaikams pritaikytas veidrodis ir interaktyvi priemonė, pade-
danti vaikams išmokti atpažinti ir identifikuoti skirtingas savo ir aplinkinių emocijas. Tai 
padidina jų socialinį emocinį informuotumą, padeda suvokti savijautą. Šis vaikams sau-
gus veidrodis yra su šešiomis nuotraukomis, kuriose užfiksuoti tikri vaikai su skirtingomis 
emocijomis: laimė, netikėtumas, baimė, liūdesys, nuobodulys ir pyktis. Veidrodis padeda 
vaikams pamatyti ir įvardyti savo emocijas, nes gali palyginti savo ir modelio išraiškas.
Veidrodžiai yra keturių ryškių spalvų, su didele ir patogia laikyti rankena. Pagamintas iš 
aukštos kokybės, tvirto, vaikams tinkamo stiklo. Kiekvieno veidrodžio matmenys yra apie 
20 cm x 10 cm.
Amžius 3+ (3-7).

91293 61,50 €

Intrapersonalinis
Kūno - kinestetinis
Vaizdinis - erdvinis
Tarpasmeninis 

Amžius: 5-10 m.

Lėlių vaidyba spektakliuose vaikams padeda susipažinti su 
emocijų pasauliu. Savo emocijų išsakymas rankinių lėlių pa-
galba padeda įveikti drovumą ir bendravimo kliūtis. Visos lėlės 
yra pagamintos iš minkšto audinio su pliušiniais elementais. 
Emocijos: laimingas, liūdnas, išsigandęs, piktas, neutralus, 
nustebęs; 6 vnt., aukštis:  25 cm 

Edukacinės pirštininės lėlės ,,Emocijos”

NS2034

35,40 €

Priemonė skirta mokyti vaikus atpažinti ir išreikšti emocijas. 
Šešios veido išraiškos padeda ugdyti empatiją. 6 vnt. 25x22 cm.

Edukacinės pirštininės lėlės ,,Emocijos”

NS2035

21,60 €

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) su transportavimo vežimėliu

12 ryškių daugiafunkcinių pagalvėlių klasei.
     Kiekvienos pagalvėlės vienoje pusėje pavaizduota emocija, o kita pusė vienspalvė.
     Vežimėlis, skirtas pagalvėlių laikymui, kai jos nenaudojamos.
     Rankų darbo medinis vežimėlis su patvariomis ir lengvai valomomis 
       pagalvėlėmis atitinka saugumo standartus.
Vežimėlio dydis – 800 x 380 x 400 mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 60 mm

FN1161-SINGLE-N 399,24 €

NAUJA!
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Emocijų spurgos formos pagalvėlės su vėžimėliu

Daugiafunkcinis, tvirtas rankų darbo vežimėlis su 12 ryškių grindų pagalvėlių (anglų k.)
     Kiekviena pagalvėlė yra iliustruota iš abiejų pusių: vienoje pusėje veido išraiška,
       kitoje – pagrindiniai diskusijų žodžiai grupinei veiklai.
     Taip pat idealiai tinka sėdėti ant grindų grupinių skaitymų ir mokymosi veiklų metu.
     Vežimėlis lengvai transportuojamas ir perkeliamas.
     Patvarios ir lengvai valomos vinilo pagalvėlės atitinka visus saugumo standartus.

Vežimėlio dydis – 700 x 360 x 430mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 50mm

FN1160-N 310,98 €

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Komplektas, kurį sudaro 6 pagalvėlės su skirtingomis emoci-
jomis, jausmais ir išraiškomis skatina grupines diskusijas.
     Kiekvienos pagalvėlės vienoje pusėje pavaizduota 
       emocija, o kita pusė vienspalvė.
     Taip pat galima naudoti kaip jungiamąjį elementą arba
       kaip pagalvėles istorijų pasakojimui.
     Ryškiaspalvis, švelnus ir lengvai valomas vinilas.
     Atitinka visus Europos saugumo standartus.
Dydis – 350 x 60 mm

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) 
variantas Nr. 2

SP2104

119,00 €

Tai žaismingas ir smagus būdas lavinti atsiprašymo įgūdžius. 
Žaidimas moko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, ugdo 
pagarbą sau ir kitiems. Žaidimas išmokys atskirti tinkamą at-
siprašymą nuo nusižeminimo, pasiteisinimo ar kaltinimo. Žai-
dimas skirtas 5 -12 metų vaikams.

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) 
variantas Nr. 1

SP2103

119,00 €

Lankstumo lavinimui ir pertraukėlėms tarp veiklų. 
     8 erdvios sritys vaikams ir erdvė mokytojui padeda 
      vaikams mokytis pozicijų.
Dydis – 2000 x 2000 mm

Jogos pozų kilimėlis

MAT1221

229,83 €

Joga ankstyvame amžiuje gali padėti valdyti nerimą, pagerinti 
koncentraciją ir lankstumą.
     32–jų mini kilimėlių rinkinys pristatomas su kelionmaišiu 
       patogiam transportavimui. Tinka naudoti viduje ir lauke.
Vieno kilimėlio dydis – 400 x 400 mm

Jogos pozų kilimėliai su kelionmaišiu 
(vidaus/lauko)

BN2135

182,64 €

Kilimėlis yra puiki priemonė mokytis valdyti neigiamas emocijas, 
pavyzdžiui, pyktį ar įniršį. Paprasčiausias būdas apmalšinti jaus-
mus yra judėjimas. Kai sukyla emocijos, vaikas gali atsikratyti 
neigiamos energijos, trypiant ar šokinėjant aukštyn - žemyn. 
Kilimėlio diametras: 45 x 45 cm; medžiaga: PVC su pėdų spau-
dais; spalva: raudona, pilka; svoris: 0,3 kg., neslidus paviršius. 
Nuo 3 metų amžiaus.

Pykčio išlaisvinimo kilimėlis

NS2269

22,91 €

Apvalus kilimas su skirtingomis emocijomis, padedančiomis 
ugdyti socialinius įgūdžius. Kilimo diametras 200 cm; Lengvai 
valomas, neslidus latekso dugnas, apsiūtais kraštais. 

Emocijų kilimas

NS1106

125,69 €

EmotionsTM apvalus kilimas su veideliais

Ryškus kilimas su 12 skirtingų emocijų, jausmų ir išraiškų skatina grupines diskusi-
jas apie jausmus ir santykius. 
     Vaikai gali pasirinkti išraišką, ant kurios sėdės skaitymo ar pamokos metu. 
     Kilimo savybės: savitas, ryškiaspalvis, vaikams patrauklus dizainas.
     Sukurtas skatinti mokytis per sąveiką ir žaidimą.
     Nesiglamžantis, unikalios Rhombus™ medžiagos, su neslystančiu Dura-Latex™   
       saugiu pagrindu.
     Atsparus trinčiai, laboratoriškai išbandytas su sunkiąja apkrova.
     Tvirtai apsiūti kraštai, apsaugantys nuo dilimo.
     Nailoninė, švelni apdaila.
     Atitinka visus saugumo standartus.
     Patvari Tuf-Pile™ medžiaga: švelni pūkinė tekstūra komfortui ir ilgaamžiškumui.
     Rekomenduojama naudoti  klasėse skaitymo ar žaidimų erdvėse.
Dydis – 2000 x 2000 mm apskritimas

MAT1196 229,83 €

Žaidimas „Pažink jausmus”

Leiskite vaikams tyrinėti ir kurti socialinius ir emocinius įgūdžius su šiuo 10 – ties 
patrauklių veiklų rinkiniu, kuris suteiks informacijos apie jausmus ir emocijas.

     Ant kubelių pavaizduotų kūno pozų ir veido išraiškų derinimas padės vaikams
      atpažinti ir įvardinti emocijas.
     Vaikai sužinos kaip skirtingai atrodo tos pačios emocijos ant skirtingų žmonių.
     Kubeliai su klausimais naudojami trumpiems pokalbiams ir skatina diskusijas
      apie jausmus, o kortelės su paveikslėliais padeda vaikams mokytis atpažinti 
      jausmus realiose situacijose.
     Kubeliai yra patogaus dydžio mažoms vaikų rankoms. Puikiai tinka naudoti   
     Rinkinį sudaro 2 kubeliai su klausimais, 4 plastikiniai kubeliai su emocijomis, 12
       kortelių su emocijomis, 18 kortelių su situacijomis, plakatas ir naudojimo vadovas.
     3-7 metų amžiui

92868 27,90 €
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Kubai „Emocijos”

Lavinkite socialinius ir emocinius įgūdžius su šiais ryškiais kauliukais. Paveikslėliai skatina vaikus 
pagalvoti apie savo jausmus ir kalbėti apie emocijas.

     Patrauklūs spalvoti kauliukai su pagrindinėmis emocijų išraiškomis skatina vaikus kalbėti.
     Ridendami kauliukus su veideliais vaikai įvardija pavaizduotas emocijas.
     Kauliukai su tekstiniais apibūdinimais skatina vaikus rašyti arba kalbėti apie savo jausmus.
     Diskusijos padeda lavinti ankstyvąją kalbą ir kalbos įgūdžius.
     Rinkinį sudaro keturi kauliukai: du kauliukai su emocijomis ir du kauliukai su tekstiniais
       apibūdinimais.
     Tekstiniai apibūdinimai orientuoti į antrines emocijas, pavyzdžiui, „Kas tave erzina?“
     Puikiai tinka individualiai ir grupinei veiklai.
     Emocijų kauliukai pagaminti iš sintetiniai putplasčio, todėl rieda tyliai.
     Kauliuko dydis – 4 cm.
     Rinkinį sudaro 4 kauliukai.
     Skirtingų kalbų pakuotės.
     3 – 6 metų amžiui.

LER7289 19,70 € NAUJA!

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Emocijų kubai

Padėkite vaikams atpažinti ir diskutuoti apie skirtingus jausmus su šiais 4 cm kauliukais, ant 
kurių tikroviškos nuotraukos ir skirtingų tautybių vaikai. Du kauliukai su skirtingų emocijų 
nuotraukomis ir du kauliukai su emocijų pavadinimais. Pridedamas naudotojo vadovas.

6 – 10 metų amžiui.

LER7072 18,10 €

,,Mindful” labirintų rinkinys padeda vaikams valdyti emocijas ir lavinti dėmesingumą at-
liekant kvėpavimo pratimus. Lentelėse esančius labirintus vaikai seka pirštais ir atlieka 
kvėpavimo pratimus. Ugdymo sritys: 
     Emocinė sveikata. Lavinama vaikų emocinė būklė, emocijų kontroliavimas kvėpavimu; 
     Fizinė sveikata. Kvėpavimo pratimai; 
     Sensorika, motorika. Skatina vaizduotę, kūrybiškumą ir motoriką. 
Vienos lentelės dydis ~18 cm. 
Rinkinyje: 3 dvipusės lentelės su 6 kvėpavimo pratimais (labirintų dizainai - dobilo lapas, 
liūtas, labirinto kelias, vaivorykštė, žvaigždė ir bangos). Amžius: 3 - 7 metai. 

,,Mindful” labirintų rinkinys 93247LR 32,80 € NAUJA!

Kišeninė diagrama „Išreikšk jausmus“

Kiekvieną dieną mokiniai patiria vis kitus jausmus. Kišeninė jausmų diagrama yra naujoviškas būdas 
vaikams išreikšti savo jausmus mokykloje. Diagrama idealiai tinka socialiniam ir emociniam moky-
muisi ir padeda vaikams ugdyti savimonę ir socialinį suvokimą. Diagramoje pateikiama 30 simbolių, 
skirtų kiekvienam klasės vaikui, 5 emocijų kortelės ir 5 jausmų kortelės. Vaikai įdeda savo simbolį į 
kišenę, kuri geriausiai atitinka jų savijautą. 
Ugdymo sritys: 
     Emocinė sveikata. 
     Lavinama vaikų emocinė būklė, savimonė ir socialinis suvokimas. 

93385LR 32,80 € NAUJA!

Žaidimo kubai „Pasikalbėkime”

Ridenkime kauliuką ir pradėkime pokalbį – kiekvienas ridenimas yra nauja diskusija. Paskatinkite vaikus kalbėti, disku-
tuoti ir mokytis su šiuo kubelių rinkiniu, kuris orientuotas į socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimą. Kubelių kategorijos 
apima bendravimo, socialinę ir emocijų sritį.
Paskatinkite pokalbius su socialinius ir emocinius santykius lavinančiais kubeliais ir padėkite vaikams atsiverti.

LER6369 19,70 €

     Tvirti kauliukai skirti pokalbio skatinimui, raginant vaikus bendrauti ir pažinti emocijas.
     Skatina socialinę, emocinę ir kalbos raidą.
     Kauliukai tyliai ir lengvai ridenami.
     Puikiai tinka individualiai ir grupinei veiklai.
     Rinkinį sudaro 6 kauliukai.
     Kauliuko sienelės dydis 4 cm.
     Skirtingų kalbų pakuotės.
     5 – 9 metų amžiui

Sensorinis žaislų rinkinys

,,Mindful” labirintų rinkinys padeda vaikams valdyti emocijas ir lavinti dėmesingumą atliekant 
kvėpavimo pratimus. Lentelėse esančius labirintus vaikai seka pirštais ir atlieka kvėpavimo pratimus. 
Ugdymo sritys: 
     Emocinė sveikata. 
     Lavinama vaikų emocinė būklė, emocijų kontroliavimas kvėpavimu; 
     Fizinė sveikata. Kvėpavimo pratimai; 
     Sensorika, motorika. 
Skatina vaizduotę, kūrybiškumą ir motoriką. Vienos lentelės dydis ~18 cm. 
Rinkinyje: 3 dvipusės lentelės su 6 kvėpavimo pratimais (labirintų dizainai - dobilo lapas, liūtas, 
labirinto kelias, vaivorykštė, žvaigždė ir bangos). Amžius: 3 - 7 metai. 

93599LR 49,20 €

Elgesio kibirėliai

Šie elgesio stebėjimo kibirėliai suteikia mokytojams ir vaikams įdomų bei vaizdingą būdą valdyti 
elgesį ir skatinti emocinį vystymąsi. Ant spalvotų pagaliukų su 6 formomis klijuojami 30 emocijų 
ir elgesio lipdukai. Geram elgesiui naudojamos saulutės, širdys ir žvaigždės, o iššūkiams – de-
besys, žaibai ir lietaus lašai. Teigiamam elgesiui skirtas saulėtas oranžinis kibirėlis su šypsena, o 
iššaukiančiam elgesiui – purpurinis kibirėlis su liūdnu veideliu. 
Rinkinyje: 30 lazdelių su 6 formomis, 30 elgesio lipdukų, 30 tuščių lipdukų, skirtų asmeniniam 
elgesiui, 2 elgesio kibirėliai ir skirtingomis kalbomis pateikiamas naudotojo vadovas. Iš viso rinki-
nyje yra 34 dalys. Kibirėlių matmenys: 9 cm aukštis ir 11 cm skersmuo. Lazdelės ilgis 15 cm. 
Amžius: 3 - 7 metai.

LER6734 32,80 €

NAUJA!

NAUJA!

Diagramos matmenys: 74 cm x 56 cm. 
Rinkinyje: 1 kišeninė diagrama su 20 kišenėlių, 30 simbolių, 12 emocijų kortelių, 5 jausmų kortelės (pavyzdžiui, „Aš puikiai jaučiuosi“, 
„Norėčiau pasikalbėti“ ir pan.), 5 nuvalomos kortelės užrašams, 5 kortelės, skirtos mokinių rankdarbiams ir skirtingomis kalbomis 
pateikiamas naudotojo vadovas. Amžius: 3 - 7 metai.
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Smagus būdas pristatyti ir atpažinti emocijas, kartu skatinant vaikus jaustis pozityviai ir užtikrin-
tai, kol jie mokosi žaisdami. Spalvingą medinį rinkinį sudaro 15 medinių žmogeliukų. Kiekvie-
na figūrėlė su vaiko nuotrauka žmogeliuko, kurios demostruoja įvairias emocijas, įskaitant 
verksmą, nusivylimą, liūdesį, susijaudinimą, laimę ir kt. Šis rinkinys padės vaikams išreikšti ir 
valdyti savo jausmus, svarbius ugdant pasitikėjimą savimi ir atsparumą.

Medinių žmogeliukų rinkinys „Kaip aš šiandien jaučiuosi“ FF-485 34,21 € NAUJA!

Ruletė „Savivertė“

Su šia rulete vaikai atras savo įgūdžius ir stipriąsias puses žaisdami grupėje. Savivertės ruletė 
padidina tiek mergaičių, tiek berniukų savivoką. Ruletė dinamiškai, linksmai ir pozityviai pratur-
tins tiek mergaičių, tiek berniukų savivoką. Tinka specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Ruletė 
„Savivertė“ ugdo emocinį intelektą, empatiją ir socialius įgūdžius, pagarbą, lygybę ir solidarumą, 
išsilavinimo svarbą, žodyną ir kalbos sklandumą. 
Rinkinyje: 3 aukštos kokybės kartoninės ruletės (18 cm dydžio), 24 aukštos kokybės užrašomos 
kortelės (10 cm x 8 cm dydžio), 24 aukštos kokybės kartoninės apvalios kortelės (3 cm dydžio), 12 
rašiklių. Amžius: 3 - 8 metai. 

20846A 30,50 €

Rūšiavimo rinkinys „Jausmai ir emocijos“

Rinkinio pagalba paraginkite vaikus atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus bei emoci-
jas, atpažinti skirtingas emocijas, jas įvardinti ir tinkamai jas surūšiuoti į atitinkamus 
maišelius. 

Rinkinyje: 60 aukštos kokybės nuotraukų kortelių su įvairiomis veido išraiškomis ir 
realaus pasaulio situacijomis, skirtų skirtingoms emocijoms išreikšti; 6 natūralios med-
vilnės maišeliai su skirtingomis emocijomis (laimingas, liūdnas, nustebęs, sunerimęs, 
piktas ir nusiminęs). Kortelės matmenys: 7 x 7cm. Maišelių matmenys: 14 x 20cm. 
Amžius: 2 m+ Galimas užsakymas nuo 2021 m. Birželio mėn. 

EA-54 53,54 €

Žaidimas „Suteikite gyvybę emocijoms“

Padėkime robotams išmokti emocijų! Išreikškite pagrindines emocijas pagal skirtingus pojūčius. 
Tai kitoks būdas sužinoti apie emocijas ir suteikti joms vaizdą. Žaidimas „Suteikite gyvybę emo-
cijoms“ ugdo emocinį intelektą, empatiją ir socialinius įgūdžius, pagarbą, lygybę, solidarumą, 
žodyną ir kalbos sklandumą. 

Rinkinyje: 40 aukštos kokybės kartoninių kortelių, kurių vienoje pusėje pavaizduoti robotai, o 
kitoje emocijos (kortelės matmenys: 10 x 5,6 cm). 2 aukštos kokybės kartoninės ruletės (18 cm 
skersmens). Amžius: 3 - 8 metai. 

20547A 23,60 €

Dėlionė „Žaiskime kartu!“

Dviejų dalių dėlionė skirta skatinti vaikų toleranciją ir lygybės tarp berniukų ir mergaičių sup-
ratimą. Remiantis lygybės principu, ši dėlionė perteikia pagarbos ir tolerancijos vertybes bei 
skatina bendrąjį ugdymą nuo pat ankstyvojo amžiaus. Dėlionė „Žaiskime kartu!“ ugdo dėmesį 
ir susikaupimą, empatiją ir socialinius įgūdžius, lavina smulkiąją motoriką, pagarbos, lygybės 
ir solidarumo sampratas, išsilavinimo svarbą. Tinka specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Rinkinyje: 18 dviejų dalių dėlionių, pagamintų iš aukštos kokybės kartono. Dėlionės matme-
nys: 17 cm x 8,5 cm. Amžius: 2 - 5 metai. 

20839A 21,20 €

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Žaidimas ,,Kas kalba?”

Vaikai gali sukurti bet kokį tinklą, jei reikia, tiesiog prijungdami atskirus komponentus. 
Rinkinyje: 8 rageliai (4 raudoni, 4 mėlyni), 3 x 3 metrų ilgio ir 12 x 1 metro ilgio stiprus geltonas, 
tuščiaviduris, lankstus vamzdelis, 6 jungiamosios jungtys ir 6 „Y“ tipo jungtys. Visi vamzdeliai 
turi guminius galus, todėl ragelius ir jungtis galima lengvai įstumti į vietą ir prireikus nuimti.

Funkcijos:
     Galima naudoti viduje arba lauke
     Vamzdžius galima užkasti
     Tvirtas plastiko dizainas
     Po naudojimo lengvai nuplauti. 
Amžius: nuo 3 metų. 

73956C 81,60 € NAUJA!

Ridenk kauliuką ir pasiimk atitinkamos spalvos kortelę. Niekam jos 
nerodyk, apversk smėlio laikrodį ir pradėk vaidinti. Kuris žaidėjas ne-
pasibaigus laikui atspės kas esi, tam atiteks kortelė. Laimi daugiausia 
kortelių surinkęs žaidėjas.
Skirta 3 – 8 metų vaikams.
Žaidimą sudaro: 40 kortelių (9 x 7,9 cm ), 1 didelis kauliukas (3,5 cm 
briauna), 1 smėlio laikrodis.

Žaidimas „Atspėk kas aš esu?“ 20543A 29,60 €

Nuotraukos atspausdintos naudojant netoksišką šilumos perdavi-
mo technologiją ir užsandarintos skaidriu matiniu laku, kas užtikrina 
rinkinio aukštą kokybę, atsparumą, bei ilgaamžiškumą. Pagaminta iš 
natūralios medienos. Matmenys: nuo 7 iki 13cm, storis 2cm. 
Amžius: 12 mėn+ . 
Galimas užsakymas nuo 2021 m. gegužės mėn. 

NAUJA!

NAUJA!

NAUJA!

NAUJA!

NAUJA!
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hIGIENOS 
UGdYMaS

Išsamus burnos higienos rinkinys lavinimui.

Rinkinyje: gigantiškas dantų modelis (150 x 185 x 140 mm), 
dantų šepetėlis, 2 minučių smėlio laikrodis, 24 dantų apnašų 
nustatymo tabletės, 10 dantų veidrodėlių ir mokytojo užrašai.

Mokomasis dantų priežiūros rinkinys

03084C

62,30 €

Supažindina su taisyklingais dantų priežiūros įgūdžiais - kaip teisingai valytis dantis šepetėliu 
bei tarpdančių siūlu.  

Rinkinyje: du kartus didesni dantys už natūralų dydį bei gigantiškas dantų šepetėlis, 
ištraukiamas liežuvis, naudojimo instrukcija.

Dantų priežiūros bičiulis „Krokodiliukas“ LG-PA400
130,40 €

hIGIENOS 
UGdYMaS

Su šiuo 3D modeliu tiek vaikams, tiek paaugliams, tiek suaugusiesiems parodomas 
kontrastas tarp „švarios“ burnos pusės su sveikais dantimis bei dantenomis ir tarp 
„nešvarios“ pusės su dantų akmenimis, įdubomis, dantenų uždegimu, periodontitu.

Matmenys: 25 x 22 x 38 cm. 

Modelis „Švari ir nešvari burna“ 79650
349,40 €

Šis unikalus modelis (kietos dantų išlajos minkštose, lanksčiose „dantenose“) skirtas tinkamos 
dantų higienos mokymui, įskaitant:
     Valymas dantų šepetėliu
     Valymas dantų siūlu
     Dantų valymas tarp sąvaržų
     Apnašų šalinimas
     Fluorido vartojimas
Sveiką krūminį dantį galima ištraukti ir į jo vietą įstatyti sugedusį dantį su skyle. Taip pade-
monstruojamos neprižiūrimų dantų pasekmės. Rinkinyje yra ir imitacinės apnašos, kuriomis 
galima padengti tarpdančius ir dantų siūlu jas išvalyti.
Matmenys: 15 x 5 x 13 cm.

Sveikų dantų modelis 79229 276,70 €

Šio milžiniško atveriamo dantų modelio pagalba demonstruojama teisingo dantų valymo 
svarba. 
Pridedamas padidintas dantų šepetėlis (ilgis 35 cm). 
Užverto modelio išmatavimai: 16,5 x 11 x 19 cm.

Dantų modelis su dantų šepetėliu 03089C
44,39 €

Tikroviškas ir patvarus atveriamas suaugusiojo dantų modelis. 

Matmenys: 100 x 90 x 70 mm. 

Dantų modelis

03091C

19,80 €

48 vnt. dantų šepetėlių rinkinys.

Dantų šepetėliai

301-7

30,20 €

Puikiai tinka dantų higienos ir dantų 
priežiūros įgūdžių lavinimui. Prideda-
mas dantų šepetėlis.

Matmenys: 150 x 185 x 140 mm.

Dantų modelis

03083C

32,10 €

72 vnt. dantukų laikiklių. Dydis 3 cm.

Dantukų laikikliai

325

31,80 €

Puikiai tiks stomatologų, odontologų kabinetams kaip mielos 
dovanėlės už drąsą mažiesiems pacientams.  Smėlio laikro-
džio trukmė - 3 min.

Rinkinyje: 40 vnt. smėlio laikrodžių. 

Smėlio laikrodis „Gražiausia šypsena“ 

202

41,39 €

Rinkinyje: 4 spalvų smėlio laikrodžių. 40 vnt. Trukmė: 3 min.

Smėlio laikrodžiai, 40 vnt.

9017

43,80 €

Priklijuojami smėlio laikrodžiai (3 min.)

9024

40,78 €

Rinkinyje 60 vnt. priklijuojamų smėlio laikrodžių. Trukmė 3 
min. Rinkinyje yra dviejų spalvų

Rinkinyje: 50 vnt. smelio laikrodžių. 4 spalvos. Trukmė: 3 min

Smėlio laikrodžiai, 50 vnt.

203

46,22€
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Antspaudai su dantukų paveikslėliais.             

Rinkinyje: 60 vnt. antspaudų.

Antspaudai

239

36,60 €

50 vnt. spalvotų balionų su dantukų at-
vaizdais. 

Balionai „Dantukai“

564

27,00 €

Rinkinyje: 144 vnt. skirtingų dizainų 
lipdukų. Minimalus užsakymo kiekis: 5 
rinkiniai. 

Lipdukai su 
judančiomis akimis 

109

31,80 €

72 vnt. dantų formos trintukai.  

Dantukų formos trintukai

285

31,80 €

hIGIENOS 
UGdYMaS

Rinkinyje 24 vnt.

Pieštukai su trintukais 
„Dantukai“

674

46,29 €

Rinkinyje 48 vnt. įvairių spalvų trintukai.

Burnos veidrodėlis su 
trintuku

229

36,80 €

Rinkinyje: 48 poros įvairių spalvų trin-
tukų - dantų pastos tūbelė ir šepetėlis.

Trintukų rinkinys 
„Šepetėlis ir pasta“ 

230

31,80 €

Pieštukai “Dantukai”. Rinkinį sudaro 72 pieštukai su dantukų 
atvaizdais (įvairių spalvų). 

Pieštukai “Dantukai” MIX

605

33,00 €

Pieštukas su burnos veidrodėliu, 48 vnt.

351

36,80 €

Rinkinyje 30 vnt. spalvotų žaidimų su dantukų motyvais. 
Matmenys: 6 x 6 cm.

Žaidimas - labirintas “Dantukai”

972

22,99 €

Rinkinyje 24 vnt., 4 spalvų “kamuoliukai”. Dydis: 4,5 cm.

Antistresiniai ,,kamuoliukai’ besišypsančio 
dantuko formos

402

34,12 €

Rinkinyje 60 žaidimų. Žaidimo pagrinde 
atvaizduotas dantukas. 

Žaidimai „Labirintas“

Rinkinyje: 24 danties formos atšvaitai. 

Atšvaitai „Dantys“

585

31,80 €

24 vnt. dantuko formos drožtukų. 
Matmenys: 5 x 2,5 x 3 cm.

Drožtukai „Dantukai“ 

788

33,23 €

Rinkinyje 60 liniuočių, juodos arba vio-
letinės spalvos.

Liniuotės „Dantukai“

223/235

31,80 €

Rinkinyje 48 spalvoti kamuoliukai. 
Kamuoliuko skersmuo: 3 cm.

Šokinėjantys 
kamuoliukai  „Dantukai“ 

591

39,80 €

225

31,80 €

Rinkinyje 48 vnt. 
pieštukų su trintuku. 

Pieštukai su trintuku 
„Dantų šepetėlis“

262

36,80 €

Trintukai “Kieti dantys”. Rinkinį sudaro 72 trintukai. 
Minimalus užsakymo kiekis: 5 rinkiniai.   

Trintukai “Kieti dantys”

123

27,00 €
Kiekvienam vaikui galima užduoti tokį klausimą: kiek žinote higienos ir sveikatos įpročių? Šis at-
minties žaidimas su tikrais vaizdais ant didelių kortelių skatina sveikus higienos įpročius lavinant 
atmintį ir sukaupiant dėmesį. Privalumai: 
     Atminties žaidimas „Higiena ir sveikata“ ugdo dėmesį ir susikaupimą. 
     Sveikų įpročių, kaip higiena ir sveikata, ugdymas. 
     Lavina atmintį, orientaciją erdvėje, žodyną ir kalbos sklandumą. 
Rinkinyje: 34 aukštos kokybės kartoninės kortelės su tikrais paveikslėliais (9 cm x 9 cm dydžio). 
Amžius: 3 - 8 metai. 

Atminties žaidimas „Higiena ir sveikata“ 20408A 21,70 € NAUJA!
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Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta informuoti ir suvokti rankų plovimo svarbą 
kaip veiksmingą ir paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

Rinkinys „Mikroorganizmų milteliai, UV žibintuvėlis“ 79760
85,80 €

hIGIENOS 
UGdYMaS

Rinkinyje: mikroorganizmų milteliai plastikinėje dėžutėje su skylutėmis 
barstymui, UV žibintuvėlis, instrukcijos  mokymui. Miltelių papildymą ir 
UV žibintuvėlį galima užsakyti ir atskirai.

Lengvai paspaudžiamas mygtuko tipo laikmatis šviečia 
mėlynai 23 sekundes ir pypteli pasibaigus laikui. Laikmačio 
skersmuo yra 8,9 cm.  

Rankučių plovimo laikmatis

LER4361

14,80 €

4 vnt. dėlionių rinkinys:

1. dėlionė „Plaukų šukavimas“: 28 cm x 28 cm, 16 detalių
2. dėlionė „Rankų plovimas“: 28 cm x 28 cm, 25 detalės
3. dėlionė „Veido prausimas“: 28 cm x 28 cm, 25 detalės
4. dėlionė „Dantų valymas“: 28 cm x 28 cm, 16 detalių

Dėlionių rinkinys ,,Higiena”

2202923

82,10 €

Rinkinį sudaro 30 putplasčio kilimėlių, 15,2 cm 
matavimo virvė ir vartotojo gidas. Kilimėlių 
skersmuo  25,4 cm, po šešis vienetus 5 skirtingų 
spalvų, raudonos / mėlynos / geltonos / žalios / 
purpurinės. 

Rinkinys ,,Saugaus atstumo diskai “ LER4360 57,40 €

Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta informuoti ir 
suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiksmingą ir paprastą būdą 
užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

Rinkinyje: mikroorganizmų milteliai maišelyje, UV žibintuvė-
lis, instrukcijos  mokymui. Miltelių papildymą ir UV žibintuvėlį 
galima užsakyti ir atskirai.  

Rinkinys „Mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis“ 79785
165,60 €

Saugaus atstumo grindų lipdukai „Pėdsakai“

Šie ryškiaspalviai, patvarūs pėdsakų lipdukai gali būti naudojami judriose vidaus ir lau-
ko zonose kaip vizualinis saugaus atstumo laikymosi priminimas. Rinkinį sudaro 4 ryškių 
spalvų lipdukai – raudona, žalia, oranžinė ir mėlyna. Šie lipdukai gali būti naudojami ant 
kelių skirtingų paviršių, įskaitant betoną, plyteles ir kilimus. Privalumai: 
     Naudokite šiuos ryškiaspalvius pėdsakų lipdukus, kad parodytumėte vaikams, kur 
       atsistoti laikantis saugių atstumų. 
     Lipdukus galima klijuoti ant kelių paviršių lauke ar viduje, įskaitant betoną, plyteles 
       ir kilpinius kilimėlius. 
     Naudokite juos judriose zonose, tokiose kaip valgyklos ir koridoriai. 
Pėdsako lipduko dydis yra 20 cm. Rinkinyje: 8 poros saugių atstumų pėdų lipdukų keturiomis 
ryškiomis spalvomis: raudonos, žalios, oranžinės ir mėlynos.  

93735LR 49,20 € NAUJA!

Ar švariai nusiplovėte rankas?

Kaip naudoti: patepkite rankas šiuo losjonu, nuplaukite ir patikrinkite UV šviesoje ar jos švarios. 
Vietose, kur nebuvo pakankamai patrinta muilu, UV šviesa aptiks mėlynai švytinčius dėmes - imituo-
jamus mikrobus. Talpa: 240 ml.  

Pastaba: šiai priemonei demonstruoti reikalingas UV žibintuvėlis.

Fluorescencinis losjonas rankų higienos įgūdžių lavinimui 086100 90,21 €

Rinkinyje: 30 vardinių kortelių, 30 rankų plovimo kortelių ir 
30 stalo valymo kortelių, skatinančių sveikus įpročius grupėje, 
klasėje. Kilimėlis su kišenėmis yra apytiksliai 55,8 x 76,2 cm 
dydžio. 

Veiklų kilimėlis ,,Švarios rankytės”

LER4364

29,50 €

Krepšelis skirtas laikyti 450 ml rankų dezinfekavimo skysčio 
buteliukus ir pakeliui šluosčių. Dydis surinkus - 22,3 x 15,2 x 10,2 
-rankena 17,7 cm aukščio. .

Krepšelis ,,Valymo reikmenų stotelė”

LER4362

19,70 €
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SVEIKa 
MITYBa

Šis žaidimas yra puikus būdas mokyti vaikus apie sveiką mitybą smagiai leidžiant laiką! Mity-
bos įpročiai formuojasi nuo mažens, todėl labai svarbu kalbėti apie tai, koks maistas ir kodėl jis 
yra sveikas. Vaikai, kurie kasdieninėje mityboje suvartoja pakankamą kiekį vaisių ir daržovių, 
atlikdami veiklas geriau susikoncentruoja ir mokosi.

Komplektacija:
     3 apvalios lėkštės vaisių, daržovių ir saldumynų rūšiavimui, 22 x 22 cm dydžio
     2 x 35 kortelės su vaisių, daržovių ir saldumynų paveikslėliais
     3 pasitikrinimo kortelės, 10 X 10 cm dydžio
     instrukcija

Amžius: 3+

Žaidimas „Vitaminai mūsų lėkštėse“ 2996007 19,70 €

SVEIKa 
MITYBa

Ryškiaspalviai vaisiai ir daržovės suteiks valandų valandas vaizdingų 
žaidimų! Idealiai tinka ugdyti ankstyvuosius įgūdžius: žaidimas 
rolėmis, lavina žodyną, skatina sveiko maisto pasirinkimą.

Rinkinyje (viso 10 dalių): plastikinis krepšelis, 9 daržovės: šparagai, 
baklažanas, brokolis, morka, kukurūzų burbuolė, agurkas, rau-
donoji paprika, geltonoji paprika ir bulvė.

Krepšio matmenys: 21 x 14 cm. Ilgiausia daržovė (bulvė) yra 7 cm.
Amžius: 18 mėn. +

Daržovių krepšelis

LER9721

23,00 €

Indas su 48 vaisiais ir dideliu pincetu. Idealiai tinkantis skaičiuoti, rūšiuoti, kurti modelius ir naudoti naudojant paprastus matematinius pro-
cesus: sudėjimą, atėmimą, dalijimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų pažinimui, sveikos mitybos temai. 6 spalvos ir formos (braškių, bananų, 
apelsinų, obuolių, vynuogių ir mėlynių).

Ugdymo sritys:
     Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai
     Pasaulio supratimas - spalva
     Išraiškingas menas ir dizainas – įsivaizduojamas žaidimas
     Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas, struktūra ir sekos suvokimas
Dydis: 20-50 mm. Rinkinyje 48 dalys. Amžius 3+

Žaidimas ,,Vaisių indas” 75156C 17,50 €

Mažyliai gali ruošti patiekalus iš daržovių. 

Rinkinyje 17 dalių: keptuvė („wok“ tipo) 17 cm., žnyplės, men-
telė, dvi žirnių ankštys, dvi morkos, du brokoliai, dvi paprikos, 
du salierai, du svogūnai, indelis maistui išsinešti, laimės sau-
sainėlis.
Žaidimas lavina vaizduotę, socialinius ir ankstyvojo žodyno 
įgūdžius.

Amžius: 18 mėn. +

Daržovių rinkinys maisto ruošimui

LER9264

30,70 €

Žaidimas ,,Vaisių pyragas“ supažindina su ankstyvosios matematikos pagrindais. Vai-
kai rūšiuoja vaisius pagal jų požymius. Į pyrago pagrindą įdedama rūšiavimo kortelė, 
vaizdinei išraiškai, kokią užduotį turi žaidžiantysis atlikti. „Jumbo“ pincetai sustiprina 
motorinius įgūdžius. 

Rinkinyje yra 60 vnt. 4 cm ilgio skaitiklių (septyni penkių skirtingų spalvų vaisiai), 22 
cm tvirto plastiko „pyragas“, nuimamas daliklis, trys dvipusės rūšiavimo kortelės, du 
„Jumbo“ pincetai.
Amžius: 3 +

Žaidimas ,,Vaisių pyragas“ LER6216 39,40 €

Nėra nieko gaivesnio už šviežių vaisių salotas! Rinkinyje 18 dalių: trys uogų skiltelės, trys 
braškės, trys kivio griežinėliai, trys apelsino griežinėliai, du ananasų žiedai, du dubenys, 
šaukštas, arbūzų „valtis“ (matmenys 20 cm).

Žaidimas lavina vaizduotę, socialinius ir ankstyvojo žodyno įgūdžius.
Amžius: 18 mėn. +

Žaidimas „Pasigaminkime vaisių salotas“ LER9268 37,70 €

Ryškiaspalviai vaisiai ir daržovės suteiks valandų valandas vaizdingų 
žaidimų! Idealiai tinka ugdyti ankstyvuosius įgūdžius: žaidimas 
rolėmis, lavina žodyną, skatina sveiko maisto pasirinkimą.

Rinkinyje (viso 17 dalių): patogus drobinis krepšys su rankenomis 
(20 cm), 16 vaisių ir daržovių: obuolys, uogos, abrikosas, kriaušė, 
slyva, bananas, braškės, vynuogės, citrina, kukurūzų burbuolė, sa-
lotos, svogūnas, pomidoras, bulvė, morka ir agurkas. Didžiausios 
dalies (kriaušės) dydis yra 8 cm.
Amžius: 18 mėn. +

Vaisių ir daržovių krepšys

LER9722

45,10 €

Ryškiaspalviai vaisiai suteiks valandų valandas vaizdingų žai-
dimų! Idealiai tinka ugdyti ankstyvuosius įgūdžius: žaidimas 
rolėmis, lavina žodyną, skatina sveiko maisto pasirinkimą.

Rinkinyje (viso 10 dalių): plastikinis krepšelis, 9 vaisiai: obuo-
lys, braškė, citrina, bananas, slyva, apelsinas, abrikosas, vynuo-
gės ir kriaušė.
Krepšio matmenys: 21 x 14 cm. Ilgiausias vaisius (kriaušė) yra 
7 cm. Amžius: 18 mėn. +

Vaisių krepšelis

LER9720

23,00 €



SVEIKATOS UGDYMAS
9796

SVEIKa 
MITYBa

Minkštos ir patogios plokščios apvalios pagalvėlės su skirtingų vaisių griežinėlių 
atvaizdais. Pagalvėlės užpildytos putplasčiu, padengtos lengvai valoma PVC 
medžiaga. Be to, kad jos pagalvėlės atsisėdimui, jos gali būti naudojamos 
įvairiose motorinėse ir teminėse veiklose. Vaikai gali laisvai sėstis ant jų - dėl 
saugumo pagalvėlės turi neslystantį dugną.  
Rinkinyje 6 vnt: kivi, apelsinas, laimas, arbūzas, obuolys, granatas; 2 cm sto-
rio; medžiaga: putplastis, PVC. 

Vaisių pagalvėlės, 6 vnt. NS2236 93,70 €

Valoma PVC danga. Matmenys: 70 x 26 x 52 cm; aukštis 30 
cm; svoris: 2 kg.

Supuoklės-pufas ,,Kivi”

NS2210

109,30 €

Supuoklės-pufas ,,Bananas”

NS2209

112,60 €

Valoma PVC danga. Matmenys: 85 x 26 x 55.5 cm; aukštis: 30 
cm.  Svoris: 2,5 kg.

Valoma PVC danga; svoris: 2.2 kg; matmenys: 70 x 26 x 52 cm; 
aukštis: 30 cm. 

Supuoklės - pufas ,,Arbūzas”

NS2211

109,30 €

Supuoklės - pufas ,,Apelsinas”

NS2208

108,00 €

Valoma PVC danga; svoris:2,2 kg; matmenys: 70 x 26 x 52 cm; 
aukštis 30 cm. 

Sėdmaišis ,,Braškė” NS2214 165,70 €

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: putplasčio granulės, 
valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie sėdinčiojo pozos. 

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: putplasčio 
granulės, valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie sėdinčiojo 
pozos. 

Sėdmaišis ,,Kriaušė”

NS2216

165,70 €

Sėdmaišis ,,Baklažanas”

NS2215

165,70 €

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: put-
plasčio granulės, valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie 
sėdinčiojo pozos. 

6 skirtingos daržovės ir 6 spalvos: raudonosios paprikos, apel-
sinų morkos, geltoni kukurūzai, balti česnakai, purpuriniai bak-
lažanai ir žali agurkai. Idealiai tinkantis skaičiuoti, rūšiuoti, kurti 
modelius ir naudoti naudojant paprastus matematinius proce-
sus: sudėjimą, atėmimą, dalijimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų 
pažinimui, sveikos mitybos temai. Dydis: apytiksliai 40mm, 144 
dalys. Amžius:  nuo 3 metų.

Žaidimas “Suskaičiuok daržoves”

 

54011C

30,30 €

108 vaisių rinkinys, idealus skaičiavimui, rūšiavimui, modelių 
sudarymui naudojant paprastus matematinius procesus: sudė-
jimą, atėmimą, dalijimą ir daugybą. Taip pat ir spalvų pažinimui, 
sveikos mitybos temai. 6 spalvų ir formų (braškių, bananų, apel-
sinų, obuolių, vynuogių ir mėlynių). Dydis: 20-50mm, 108 dalys. 
Amžius: nuo 3 metų.

Žaidimas ,,Suskaičiuok vaisius”

 

53188C

20,70 €

Lėkštė su animaciniais maisto produktais, kurie primins, kad 
sveiko maisto pasirinkimas yra teisingas žingsnis. 

Matmenys: skersmuo - 22 cm.

Vaiko maisto porcijų dydžių lėkštė

Lėkštė, suskirstyta į 4 dalis, demonstruojanti tinkamus skirtin-
go maisto porcijų dydžius.  

Matmenys: 23 cm lėkštė, 9 cm dubenėlis. 

Lėkštė ir dubenėlis  

50883

23,50 €

30534

18,10 €
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Žaidimas skirtas regimosios ir erdvinės atminties lavinimui, 
skatina stebėjimo ir koncentracijos raidą. Įvairių paveikslėlių 
įvairovė pade-da išplėsti žodyną, taip pat galima kurti frazes 
ir susieti kortelių vaizdus pagal bendras charakteristikas. Žai-
dimas skirtas 2 - 8 metų vaikams, tinka specialių poreikių vai-
kams, vienu metu gali žaisti 2+ žaidėjai.

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelių matmenys: 9 x 9 cm. 

Memory tipo žaidimas „Sveikas maistas“

Žaidimas padės vaikams daugiau sužinoti apie maistą, mitybą ir sveikos mity-
bos rekomendacijas, formuoja rūšiavimo ir motorinius įgūdžius. 

Rinkinyje: 46 kortelės ir 5 pašto dėžutės.
Matmenys: kortelių - 5 x 3,5 cm, pašto dėžutės - 14 x 6 x 6 cm.

Žaidimas „Sveiko maisto paštas“

54 kortelės

20402A

19,70 €

Žaidimą sudaro 54 tvirtos maisto nuotraukų kortelės ir 1 
nuotraukų laikiklis. Skirta 3-6 metų vaikams, tinka ir turintiems 
specialių poreikių.

Kortelių matmenys: 16,6 x 11,6 cm.

Maisto nuotraukų kortelės

 

20507A

34,00 €

EA-79 89,10 €

SVEIKa 
MITYBa

Žaidimas skirtas supažindinimui su sveika mityba, rūšiavimo, 
formų atpažinimo ir suderinimo įgūdžių lavinimui. 

Ugdymo sritys:
     Išraiškingas menas ir dizainas – įsivaizduojamas žaidimas
     Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
     Matematika - skaičiavimas ir rūšiavimas
     Bendravimas ir kalba - kalbėjimas ir klausymas

Rinkinyje: 5 spalvotos medinės dėžės, užpildytos 20 medinių vaisių 
ir daržovių.
Matmenys: dėžės dydis - 112 x 150 x 67 mm. 

Vaisių ir daržovių grupavimo žaidimas

Šis universalus rinkinys suteikia begalines galimybes tyrinėti spal-
vingą vaisių ir daržovių pasaulį. Žaidimas gali būti naudojamas 
skirtingais būdais:
     Kaip žaidimas ,,Surask poras“
     Kaip memo tipo žaidimas 
     Maisto rūšiavimas į produktų grupes pagal spalvą, rūšį, dydį ir kt. 
Žaidimas tinka vaikams nuo 12 mėnesių.

Rinkinyje: 14 porų lygių buko faneros kvadratinių detalių, kurių 
kiekviena su atspausdinta ryškia ir aiškia vaisiaus ar daržovės 
fotografija. 

Memo tipo žaidimas „Vaisiai ir daržovės“

74011C

72,70 €

73404C

29,20 €

Žaidimas su veriamais vaisiais skatina rankų ir akių koordinavimą, sekos nustatymo 
įgūdžius. Didelės ir stambios detalės pritaikytos mažoms rankoms. Puikiai tinka rūšia-
vimui, suderinimui, sekos nustatymui ir diskusijoms apie sveiką mitybą skatinti.

Matmenys: virvelė - 1,3 m, vaisiai apie 60 mm diametro. Medžiaga: medis. 
 

Veriami mediniai vaisiai 74015C 43,80 €

Į dirbtinio maisto rinkinį įtraukti produktai iš visų maisto grupių: vaisiai, daržovės, pienas, 
grūdai, baltymai. Šis rinkinys suteiks tikroviškumo bet kokiai sveikos mitybos pamokai. 
Maisto produktai skirti „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendui, bet gali būti naudo-
jami ir su kitais maisto stendais ar piramidėmis. 

Rinkinyje: 20 dirbtinių maisto produktų iš visų maisto grupių.

Dirbtinio maisto rinkinys „Maitinkis sveikai“

Sveiko maisto vartojimo įpročių demonstravimas dabar aiškesnis 
nei bet kada. Organinio stiklo stendas su lentynėlėmis, sukurtas 
specialiai lengvesniam transportavimui ir greitesniam surinkimui, 
yra puikus pagalbininkas bet kuriai sveikos mitybos pamokai ar 
renginiui. 

Matmenys: 42 cm x 45 cm x 42 cm.

„Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas

78954
383,80 €

78940 805,90 €
Priemonė skirta įvairioms mitybos mokymo programoms. 

Rinkinyje: 23 maisto pavyzdžių modeliai (riekelė ruginės duonos, rudieji ryžiai, 
sausi grūdai, sultys, pienas, kepsnys ir kt.), atitinkantys visas mitybos grupes.

Dirbtinio maisto pavyzdžių bazinis paketas 79771
426,20 €
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Lytėjimo modeliai, kurie juntami kaip tikri riebalai. Taip 
pabrėžiamas didelio kaloringumo maisto vartojimo rezultatas.

Rinkinyje: 16 užkandžių modeliai su nurodytu kalorijų ir rie-
balų kiekiu. 

Rinkinys „Blubber Busters“

Šio rinkinio tikslas mokyti teisingai įvertinti porcijos dydį, 
planuojant kasdienį maisto racioną.

Rinkinyje: 30 skirtingų porcijų dydžių bei maisto pavyzdžiai. 

Veiklos rinkinys „Porcijų dydžių dėlionė“

26125

254,10 €

79165

206,00 €

Sveiko maisto magnetai apima produktus iš visų maisto 
grupių. Per žaidimą galima pateikti sveiko meniu pavyzdžius.  

Rinkinyje: padėklas, 33 magnetiniai maisto paveiksliukai, 
veiklos pasiūlymai. 

Magnetai „Sveikas maistas“

Vaikai dėliodami piramidės detales mokosi ir įsimena sveikos 
mitybos principus.
Medinė, atskiros detalės dedamos į piramidę.  

Matmenys: 40 x 35 cm.  

Dėlionė „Sveiko maisto piramidė“

Atminties lavinimo žaidimas, padedantis pradėti pokalbį ir 
išplėsti žodyną. Žaidimas tinka temai apie sveiką maistą.

Rinkinyje: 56 tvirtos kortelės su sveiko maisto nuotraukomis.

Žaidimas „Surask poras - sveikas maistas“

Žaidimo tikslas - kuo daugiau sužinoti apie sveiką maistą ir 
sveikos mitybos rekomendacijas. Kiekvienas pirkinių krepšelis 
yra skirtai konkrečiai maisto grupei. Lavina rūšiavimo įgūdžius 
ir motoriką. 

Rinkinyje: 46 kortelės ir 5 krepšiai.

Žaidimas „Sveikos mitybos pirkinių krepšiai“

LER0497

49,40 €

2203017

26,00 €

FF-2994

49,90 €

EA-80

88,40 €

Su šiuo žaidimu vaikai atras sveikų produktų karalystes ir taps jų superherojais. Šis žaidimas 
skatina laikytis sveikos mitybos įpročių ir moko vartoti įvairius maistingus maisto produktus. Be 
to, vaikai gali klasifikuoti maisto produktus pagal pagrindines juose esančias maistines medžia-
gas ir maisto grupę, kuriai jie priklauso. Šis žaidimas sukurtas bendradarbiaujant su dietologais 
ir Ispanijos mitybos ir dietologijos akademija. Žaidimas „Sveiko maisto super galios“ ugdo su-
pratimą apie sveiką mitybą, sveikus įpročius, suteikia žinių apie pagrindines maisto grupes ir 
maistines medžiagas. 

Rinkinyje: 45 aukštos kokybės dvipusės kartoninės kortelės su pavaizduotais super herojais 
vienoje pusėje ir tikru maistu kitoje pusėje. Kortelės matmenys: 7 cm x 7 cm. 5 aukštos kokybės 
dvipusės kartoninės penkiakampės kortelės su pavaizduotais super herojais vienoje pusėje ir 
vaikais kitoje pusėje. Kortelės dydis – 7 cm. Amžius: 3 - 8 metai. 

Žaidimas „Sveiko maisto super galios“ 20557A 26,30 € NAUJA!

Asociacijų žaidimas, skirtas mokytis klasifikuoti maisto produk-
tus priklausomai nuo jų kilmės. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 5 maisto grupių kortelės, kauliukas, 30 atitikmenų 
kortelių. 

Žaidimas „Iš kur atkeliauja maistas?“

Žaidimo metu metant kauliukus reikia užpildyti piramidę ati-
tinkamais maisto produktais, atsižvelgiant į tai, kad žalia yra 
maistas, kuris turėtų būti valgomas dažnai, geltona - turėtų 
būti rečiau valgomas, o raudona - maistas, kuris turėtų būti 
vartojamas retkarčiais. Tinka ir spec. poreikių vaikams.                                                                             

Rinkinyje: maisto piramidė, kauliukas, 54 maisto kortelės.

Žaidimas „Sveiko maisto piramidė“

54 kortelės

30 kortelių

5 maisto grupės

20551A

27,50 €

20554A

41,70 €

20,59

Skatinkite sveikos mitybos įpročius nuo jauno amžiaus su šiuo sveiko maisto užkandžių rinki-
niu! Šis rinkinys yra ideali priemonė nuo pat mažens ugdyti supratimą apie sveikatą ir mitybą. 
Užkandžių pavyzdžiai yra idealūs vaizduotės žaidimui. Skatinkite ankstyvąją kalbą ir kalbinius 
įgūdžius – vaikai bendrauja vaidindami rolėmis.
Užkandžių rinkinį sudaro (viso 18 dalių): 3 pretzeliai, 2 sūrio riekelės, 2 krekeriai, 2 agurko 
griežinėliai, 2 obuolių skiltelės, javainių batonėlis, jogurto indelis, vynuogės, morka, kriaušė, 
bananas, klementinas. Rinkinys yra saugojimo krepšelyje su nešiojimo rankena. Didžiausia 
sudedamoji dalis yra 10 cm ilgio. Amžius: 18 mėn. +

Rinkinys „Sveiki užkandžiai“ LER9744 27,81 €
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Žaidimas „Energijos balansas“ – fizinė veikla ir mityba

Šis smagus žaidimas moko suprasti, kiek energijos gauname iš maisto ir kiek energijos išeikvo-
jame užsiimdami skirtinga fizine veikla. Sužinok, kiek energijos reikia tau!
Svarstyklių pagalba nustatomas ryšys tarp energijos, gaunamos su maistu ir energijos, kuri 
sunaudojama atliekant fizinius veiksmus. Taip pat sužinosite, kad ne visų maisto produktų 
teikiama energija yra vienoda.

Žaidimas „Energijos balansas“ – fizinė veikla ir mityba 20556A 59,00 €

Žaidimas skirtas 4 – 10 metų vaikams
Žaidimą sudaro:
Medinės balansinės svarstyklės
40 medinių žetonų
36 maisto produktų kortelės
12 fizinės veiklos kortelių

SVEIKa 
MITYBa

Ryškiaspalviai maisto produktai suteiks daugybę smagių ankstyvojo ugdymo valandų 
žaidybine forma.
     Stambios, dengtos guma dalys saugios vaikų vaidmenų žaidimams
     Gaminiai su detalėmis, sukuriančiomis tikrovišką išvaizdą
     Didelį rinkinį sudaro visų maisto grupių produktai
     Idealiai tinka ankstyvajam ugdymui, šiems įgūdžiams lavinti:
         skatina žaidimą vaidmenimis
         plėtoja žodyną
         ugdo suvokimą apie sveiką maistą
Rinkinį sudaro:
     Dėžė su rankenomis
     100 vnt. maisto produktų detalių – vaisiai, daržovės, vištiena, kepsniai, kiaušiniai, 
       grūdai, makaronai, duona, pienas, sultys, spurgos, riestainiai, blynai ir sausainiai.
     Dėžės matmenys – 30 cm x 30 cm

Mokomasis maisto produktų rinkinys LER9723 202,40 €

Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temomis klasėse, todėl 
smagus vaisių asortimentas yra puiki mokymo priemonė.
     Šis tankus ir minkštas kilimas puikiai tinka aplinkose, skirtose mokymui 
       ir pasaulio pažinimui, bendravimo ir kalbos veikloms.
     Atvaizduojama vaisių išorė ir vidus tam, kad vaikai galėtų juos suderinti.
Dydis – 3000 x 1000 mm

Kilimėlis su vaisiais MAT1178 157,23 € NAUJA!

Jutiminis žaidimas skirtas kvapo pojūčiui atrasti, išskiriant skirtingų vaisių aromatą.

Rinkinyje 24 kortelės (7x7 cm.), 12 aromatinių buteliukų. Skirta 3-8 metų vaikams. Tinka 
specialių poreikių vaikams. Įkvėptas Montessori metodikos.

Uoslės jutimas: vaisiai ir jų aromatai 20600A 40,50 €

Asociacijų žaidimas, susijęs su pagrindiniais maisto produk-
tais ir šviesoforo spalvomis, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai juos 
reikia valgyti: dažnai - žalia, rečiau - geltona, kartais - raudona.

Rinkinyje: 6 šviesoforo kortelės, 54 maisto kortelės, 30 spalvų 
žymeklių.

Žaidimas „Sveiko maisto šviesoforas“

Rinkinyje yra 9 dėlionės su maisto atvaizdais: 4 trijų dalių ir 5 
keturių dalių dėlionės. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Dėlionės dydis apie 20 cm. 

Dėlionės „Sveikas maistas“

54 kortelės

 20553A

36,09 €

50222A

20,59 €

Skatinkite sveiką mitybą nuo mažens naudodami šį spalvingą 
daržovių rinkinį! Vaidmenų veikla taip pat lavins ir ankstyvuo-
sius žodyno ir socialinius įgūdžius, nuo mažens lavins vaizduo-
tę ir skatins bendravimą. Rinkinys lavins smulkiąją motoriką ir 
rankų-akių koordinaciją, nes vaikai naudosis žaislinėmis žny-
plėmis maisto patiekimui.

Į komplektą įeina (viso 38 dalys): serviravimo dubuo, keturi 
dubenėliai, 32 daržovių vienetai: 12 salotų lapų, 8 paprikų žie-
dai (4 raudoni ir 4 geltoni), 4 pomidoro griežinėliai, 4 agurko 
griežinėliai ir 4 morkų lazdelės. Rinkinys susideda iš pakanka-
mo kiekio daržovių pavyzdžių, pagaminti ir patiekti salotas 4 
vaikams.
Amžius: 18 mėn. +

Žaidimas „Pasigaminkime šviežių daržovių 
salotas“

LER9745-D

40,99 €

Palyginkime obuolius esančius rinkinyje. Žaidimas yra įdomus 
ir patogus būdas vaikams sužinoti apie rūšiavimą, objektų 
panašumus bei skirtumus. Trijų dydžių obuoliai padeda vai-
kams išmokti palyginti objektus, atsižvelgiant į jų požymius, 
įskaitant dydžius ir spalvas. Taip skatinami ankstyvojo moky-
mosi įgūdžiai, įskaitant spalvų ir formų atpažinimą, modelia-
vimą, rūšiavimą ir grupavimą.

Šį 27 dalių rinkinį sudaro trijų dydžių obuoliai su tokiomis 
savybėmis kaip spalva (raudona, žalia, geltona) ir įvairiomis 
fizinėmis savybėmis, tokiomis kaip stiebeliai, lapai ir kirminai.
Didžiausias obuolys yra 4 cm
Amžius: 3+

Rinkinys „Obuolių atributai“

LER1023

37,00 €
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Reikalingos tvirtos rankos, kad vaisiai išliktų šiame stende! Kaip 
žaisti: žaidėjai suka suktuką, tada naudodamiesi „Jumbo“ žny-
plėmis, atsargiai pasirenka vieną iš kiekvienos rūšies vaisiaus, kad 
laimėtų žaidimą. Puikiai tinka tobulinti smulkiosios motorikos 
įgūdžius, žodyno praplėtimui, spalvų pažinimui. Komplekte yra 40 
vaisių, du „Jumbo“ pincetai, suktukas ir reguliuojamas kartoninis 
vaisių stovas. Stovo matmenys 24 x 34cm.
Amžius: 3+

Žaidimas „Vaisių lavina“

LER5070

29,10 €

Vaikai dažnai suvalgo viską, kas yra lėkštėje, net jei tai suaugu-
siojo porcijos dydžio. Šis rinkinys iliustruoja suaugusiojo ir vai-
ko skrandžio dydžio skirtumą. Tuo pasakoma, kad vaikui reikia 
daug mažesnių pagrindinių maisto patiekalų porcijų dydžių su 
maistingais užkandžiais tarp jų. Suaugusiojo skrandžio mode-
lis yra 1500 ml. talpos, o 2-6 metų vaiko – 500 ml. talpos.

Informacinio stovelio matmenys: 28 x 22 cm.

Modelių rinkinys skrandžio dydžių palyginimui

78977

104,70 €

Paslaptingai ore kabantis butelis demonstruoja saldžių gėrimų 
kaloringumą. „Protingas“ modelis parodo, kad papildomas ka-
lorijas mes gauname iš saldžių gėrimų, kurios gali virsti kūno 
riebalais: pilant gėrimą į stiklinę, jis virsta storu, gelsvu riebalu... 
Modelis lietuvių kalba.

Modelis “Gaivieji gėrimai virsta riebalais”

M78899LT

153,50 €

Ugdykite spalvų atpažinimo ir rūšiavimo įgūdžius. Puikiai tin-
ka ir vaizduotės žaidimams, ir mitybos pamokoms.
Komplekte yra 25 maisto produktai, penki krepšeliai su 
etiketėms. Krepšelių matmenys yra 10 cm x 14 cm.

Ūkininko turgelio spalvų rūšiavimo žaidimas

LER3060

67,00 €

Žaidimas ,,Vaisių sodas” yra iššūkių dėlionė, kurios tikslas - padėti vaikams atpažinti panašius 
objektus (formas ir spalvas) ir sugrupuoti juos, vadovaujantis skirtingais siūlomais dariniais. 
Taigi vaikai gali išmokti rūšiuoti objektus erdvėje ir plėsti savo supratimą apie geometriją 
erdvėje. 
Rinkinyje: 1 lenta (34 x 34 cm), 16 vaisių, 24 darbalapių kortelės. 

Žaidimas ,,Vaisių sodas” NS0399 45,80 €

Supažindinkite mažuosius su pagrindinėmis matematikos sąvokomis naudoda-
miesi šiuo įdomiu matematikos rinkiniu daržo tema.

     Patrauklus matematikos rinkinys leis besimokantiesiems įsitraukti į veiklą.
     Spalvingas užsiėmimas ugdys įvairius matematikos pradmenų įgūdžius:
         spalvų atpažinimas
         rūšiavimas
         atitikimas
         skaičiavimo pagrindai

     Idealiai tinka individualiai ar grupinei veiklai
     Dėžutė ir žaidimų lenta yra skirtos sukurti unikalią 3D sodo sceną

Žaidimas ,,Daržovių ūkis“ LER5553 40,60 €

Rinkinyje 46 vnt.:
     Dešimt sodo ženklų su spalvomis, skaičiais ir daržovėmis
     Penkios skirtingos penkių spalvų daržovės (oranžinė, žalia, violetinė, geltona ir raudona)
     Penki ženklų laikikliai
     Penki mini plastikiniai krepšeliai
     Minkštas daržovių rūšiavimo padėkliukas
Padėkliuko matmenys 27,5cm x 20cm
Amžius: 3+

Pakabinamas kilimėlis (100x150 cm.), 10 prilipinamų vaisių ir 11 
daržovių (7x15 cm). 

Pakabinamas kilimėlis su vaisiais ir 
daržovėmis

NS1652

183,30 €

Skatina vaikus diskutuoti ir suprasti įvairias maisto grupes.
     Suteikia galimybę tyrinėti sveiko maisto pasirinkimą.
      Dydis – 2000 x 2000 mm

Kilimas ,,Mitybos piramidė”

MAT1201

229,83 €

Demonstruoja papildomo svorio poveikį žmogaus kūnui. Liemenė atrodo ir juntama 
kaip kūno riebalų perteklius, kas leidžia patirti papildomą svorį ir judėjimo ribotumą, 
susijusį su nutukimu. Tinka paskaitoms apie sveikos mitybos įpročius, fizinio aktyvumo 
svarbą.

Galimi du dydžiai: 
     vaikiškas (su 6,8 kg papildomo svorio)
     suaugusiųjų (su 9 kg papildomo svorio) 

Vaikiško dydžio antsvorį imituojanti liemenė 26004 604,30 €
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Šie modeliai savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja tikrus 
0,5 kg ir 2,3 kg svorio raumenis. 

Raumenų masės modelių rinkinys

Demonstracinė priemonė riebalų ir raumenų skirtumams 
parodyti. Puiki priemonė diskusijai apie sveiką mitybą, fizinį 
aktyvumą. 

Rinkinyje: po 0, 5 kg ir po 2,3 kg riebalų gumulėlio ir raumenų 
masės modeliai.

Modelių rinkinys „Riebalų gumulėlis ir 
raumenų masė“ (4 modeliai)

26038

236,91 €

26040

511,00 €

SVEIKa 
MITYBa

Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temomis klasėse, todėl smagus 
vaisių asortimentas yra puiki mokymo priemonė.
     Šis tankus ir minkštas kilimas su 24 – iomis sritimis puikiai tinka aplinkose, skirtose 
       mokymui ir pasaulio pažinimui, bendravimo ir kalbos veikloms.
Dydis – 3000 x 2000 mm

Kilimas su vaisiais (stačiakampis) MAT1172 290,33 €

Modelis demonstruoja cukraus kiekį gramais 9-iuose mais-
to produktuose: leduose, vaisiniame punše, sausainiuose, 
šokolade, torte, krekeriuose ir t.t. 

Rinkinyje: 9 mėgintuvėliai, stovas, transportavimo krepšys.

Modelis „Cukraus kiekis maiste“

Modelis skatina rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Mėgintuvėliai 
vaizdžiai parodo, kiek riebalų yra greito maisto gaminiuose. 

Rinkinyje: mėgintuvėliai, stovas, transportavimo krepšys.

Modelis „Greito maisto riebalai 
mėgintuvėliuose“

79128

156,20 €

79134

183,80 €

Sveikos mitybos pamokėlės dalyviai galės smagiai žaisti moky-
damiesi apie sveiką maistą bei tinkamus porcijų dydžius. Rinkinį 
sudaro 100 vnt. dirbtinų maisto produktų pavyzdžių, patogi laiky-
mo dėžė su rankena. Pavyzdžiai pagaminti iš tvirto bei netoksiško 
plastiko, pritaikyti mažoms rankytėms. Visos priemonės sudėtos į 
praktišką laikymo dėžę (dėžės spalva gali skirtis).

Maisto produktų pavyzdžių klasės rinkinys

LER9723

202,40 €

Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temo-
mis klasėse, todėl smagus vaisių asortimentas yra puiki moky-
mo priemonė.
     Šis tankus ir minkštas kilimas su 16 – ka sričių puikiai tinka
      aplinkose, skirtose mokymui ir pasaulio pažinimui, 
      bendravimo ir kalbos veikloms.
Dydis – 2000 x 2000 mm

Kilimas su vaisiais (kvadratinis)

MAT1173

229,83 €

Papildytos realybės marškinėliai   – tai kitoks požiūris į mokslą, kuris leidžia tyrinėti 
žmogaus kūną ant … žmogaus kūno! Patraukliai sukurti, realistiški 3D vaizdai at-
spindi kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemas, taip pat matuojamas širdies 
ritmas nekontaktiniu fotopletizmografijos būdu atvaizduojamas papildytoje realy-
bėje (AR).

Papildytos realybės marškinėliai PR Marškinėliai 
Suaugusieji L

46,00 €

Programėlės pagalba netgi galėsite tiesiogiai stebėti animuotą savo širdies 
veiklą! Taip, tai įmanoma! Visa tai nemokamoje programoje, kuri tinka 
IOS ir Android operacinėms sistemoms ir veikia net 11 skirtingų kalbų

NAUJA!

Suteikite pamokoms apie sveiką mitybą žaismingumo ir dar 
daugiau informatyvumo!

Rinkinyje: 142 maisto pavyzdžių paveikslėliai, 5 padėkliukai su 
lėkštės atvaizdu ir patogus nešiojimo aplankas. 

Rinkinys „Mano lėkštė“Žaidimo metu vaikai rūšiuoja tikroviškus vaisius ir daržoves į 
atitinkamas skardines taip supažindami su skaičiais, skaičia-
vimu ir rūšiavimu. Rinkinyje: 55 maisto produktai, 10 tvirtų kar-
toninių skardinių. Skardinės yra paženklintos skaičiumi, žodžiu 
(angl.) ir paveikslėliu, kad būtų galima lengviau susiorientuoti. 
Skardinių matmenys yra 8 x 10 cm.
Amžius: 3+

Žaidimas „Nuo 1 iki 10“

76082

142,70 €

LER6800

68,80 €



SVEIKATOS UGDYMAS
109108

SVEIKa 
MITYBa

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, naudoja-
ma mokomiesiems magnetų rinkiniams demonstruoti.  Kabi-
nama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. Tin-
ka šiems rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, 
maistas ir mityba, mergaičių lytinis brendimas, berniukų ly-
tinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rin-
kiniams demonstruoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus 
kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. Kabinama ant sienos arba pastatoma 
ant stovo-molberto. Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: 

Teleskopinis stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš aliuminio, todėl ypač leng-
vas. Susilanksto lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su dėklu. Mag-
netinė lenta ant šio stovo – molberto taps matoma visai audi-
torijai ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus aukštis) x 135 x  97 cm
       (sulankstyto: 66 x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm. (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

Patogus krepšys vienai ar kelioms magnetinėms lentoms, 
magnetų rinkiniams ir teleskopiniam stovui transportuoti. 

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Transportavimo krepšys magnetinei lentai

Magnetinė vienpusė lenta

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį. 

Rinkinys moko sveiko maitinimosi pagrindų - kas turi sudaryti 
mitybos racioną.

Pagrindinės temos:  vaisiai ir daržovės, angliavandeniai, balty-
mai, pieno produktai, riebalai ir cukrus.

Dvipusę magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teleskopinį 
stovą – molbertą bei transportavimo krepšį. 

Magnetų rinkinys „Maitinkis sveikai“

Magnetinė dvipusė lenta

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.    

Rinkinyje: 74 skirtingi magnetai ir 7 aprašymai, pamokos planas. Tekstiniai mag-
netai ir pamokos planas pateikiami lietuvių kalba.

rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, mergaičių 
lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm;     Maža lenta:  60 x 45 cm

DMAG005
didelei lentai

133,30 €

DSMAG005
mažai lentai

88,90 €

DBOD101
didelė

277,65 €

DBOD103
maža 

144,40 €

DBOD102
didelė

355,40 €

DBOD104
maža 

211,00 €

DBAG001
didelei lentai

82,90 €

DBAG002
mažai lentai 

66,30 €

DEAS001
didelei lentai

159,10 €

DEAS002
mažai lentai 

106,10 €

Modeliai pagaminti iš BIOLIKE 2™ medžiagos, tikroviškai atkartojančios kūno 
riebalų išvaizdą ir jutimą. Priemonė, demonstruojanti mankštos ir taisyklingos 
mitybos svarbą.

Rinkinyje: 0,5 kg ir 2,3 kg modeliai, aprašai lietuvių kalba.

Riebalų dalių rinkinys M26018LT 286,79 €

FIzINIS 
aKTYVUMaS

Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir 
atliekant atsipalaidavimo ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“  veiklos, 
apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir kasdienėmis situacijomis susijusias 
temas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti naujausiomis 
tendencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų po-

tencialą ir patirtį su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių 
sprendimų. 

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalai-
davimas, joga ir meditacija.

Rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika 31898M 86,50 €

Žaidimas skatinantis vaikų fizinį aktyvumą. Žaidimo eiga: vaikai pasirenka po kilimėlį, 
meta vieną kubą pratimo nustatymui ir antrą kubą – pratimo skaičiaus atlikimui. 
Trečiasis kubas yra su kilimėlių spalvomis. Išmetus trečiąjį kubą, nustatoma, kuris vai-
kas turės atlikti pratimus.   

Rinkinyje: 25 penkių spalvų apskriti putų kilimėliai, 3 pripučiami kubai (12 cm), 
instrukcija. 

Žaidimas „Pasiruošk, mesk ir pradėk“ LER1883 55,81 €
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FIzINIS 
aKTYVUMaS

Šio žaidimo tikslas - informuoti vaikus apie riziką, susijusią su pernelyg didelės vienos 
veiklos vykdymu, kad jie galėtų sužinoti, kaip suderinti savo laisvalaikį su skirtingomis 
veiklomis, kokios alternatyvos vienai ar kitai veiklai. Žaidimas pade-da vaikams nustatyti, 
kokia veikla jie dažniausiai užsiėmę, ir pagalvoti apie tai, kaip galima jas subalansuoti, 
kaip išvengti ilgalaikės sėdimos veiklos, pernelyg didelio naujų technologijų naudojimo ir 
socialinės izoliacijos, supažindina su skirtingais laisvalaikio leidimo būdais. Tinka 5 – 10 
metų vaikams.

Rinkinyje: 8 šešiakampės kategorijų kortelės ir 42 šešia-kampės veiklų kortelės. 

50 kortelių

Žaidimas „Naujosios technologijos: atrask veiklų balansą“ 38990A 23,40 €

Laipynė „Žingsniai miške“

Priemonė tinkanti pusiausvyros ir bendradarbiavimo įgūdžių vystymui. Miško tema-
tikos balanso pagrindai, pagaminti iš neslidaus plastiko. Tinka vaikams nuo 18 mė-
nesių.

Rinkinyje: 6 kelmai (288 mm), 2 Y formos rąstai (460 mm), 8 tiesūs rąstai (480 mm) 
ir 6 lapai (265 mm). 

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Laipynė „Akmenų kelias“

6 tvirtų plokščių plastikinių akmenų rinkinys, sujungtas virvėmis, kuriomis galima keisti 
kelio formą. Kiekvieno akmens paviršius yra su iškilimais, kurie padeda išvengti sly-
dimo. Lavina motorinius įgūdžius, didina drąsą ir skatina vaikų bendradarbiavimą.

Matmenys: paviršiaus dydis – 230 mm, pagrindo dydis – 320 mm, aukštis - 130 mm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

74604C 396,50 €

53899C 79,30 €

6 plastikinių rąstų rinkinys, sujungtas virvėmis, kuriomis gali-
ma keisti kelio formą ir sudėtingumo lygį. Kiekvieno rąsto pa-
viršius  yra su iškilimais, kurie padeda išvengti slydimo.  Lavina 
motorinius įgūdžius, didina drąsą, pasitikėjimą savimi ir skati-
na vaikų bendradarbiavimą.

Matmenys: 100 x 500 x 100 mm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Laipynė „Rąstų kelias“

Šis balansavimo kelias susideda iš 28 nuimamų, 6 skirtingų 
spalvų dalių, kurios gali būti sujungtos, kad sudarytų įvairių 
formų takus. Priemonė lavina motorinius įgūdžius ir skatina 
vaikų bendradarbiavimą.

Rinkinyje: 12 mišrių spalvų tiesių blokelių, 12 mišrių spalvų 
vingiuotos formos blokelių, ir 4 mėlynos spalvos jungiamieji 
blokeliai.

Matmenys: 50 x 290 x 100 mm. 

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Laipynė „Pusiausvyros kelias“

72227C

101,60 €

75080C

174,60 €

Milžiniški aktyvumo žiedai

Milžiniški trijų skirtingų spalvų ir dydžių aktyvumo žiedai, tinkantys įvairioms veikloms tiek 
lauke, tiek viduje, žaidimams tiek vienam, tiek su draugais. Žiedus galima ridenti, rūšiuoti 
pagal spalvą ar dydį, naudojant žodžius mažas, mažesnis ir mažiausias; didelis, didesnis ir 
didžiausias. Kiekvienas žiedas padengtas aklųjų raštu. Tinka vaikams nuo 12 mėnesių.

Rinkinyje: 
     3 maži žiedai (ø 25 cm);   
     3 vidutiniai žiedai (ø 35 cm);  
     3 dideli žiedai (ø 45 cm)

Matmenys:  46 x 46 x 14 cm.

EA-69 77,50 €
Šešių spalvų šešios rankyčių ir pėdučiš poros su tekstūruotais 
paviršiais. Pagaminta iš minkšto plastiko neslidžiu paviršiumi.

Lavinimo sritys:

     Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai
     Asmeninis vystymasis - savimonė
     Asmeninis tobulėjimas – bendradarbiavimas ir 
      komunikacija

Specifikacija: dydis: apytiksl. 145 x 145 mm.(12 vnt.); pėdutės: 
100 x 200 mm. (12 vnt.)
Amžius: tinka nuo 18 mėnesių.

Rankučių ir pėdučių rinkinys, 24 vnt

53372C

19,11 €

Įveik kliūtis, nukreipk kamuoliuką ir pasiek savo tikslą!
Dvi smagios žaidimo variacijos, padedančios lavinti susikau-
pimą, dėmesingumą ir optimizuojančios kvėpavimą. Žaidimą 
galima žaisti vienam arba dviese.

Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams
Žaidimą sudaro:
Dvi žaidimo aikštelės
12 vnt. kliūčių
8 vnt. kamuoliukų (3 cm skersmens)

Žaidimas „Nuotykių vėjas“

20031A

30,20 €
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Sistema apjungia apšvietimą, jutiklius ir treniravimosi programą.
Nauda: gerina balansą, reakcijos greitį, tikslumą, judrumą, koordinaciją, stabilumą ir 
laikysenos kontrolę, stimuliuoja dėmesį.
Savybės:
     4 treniruočių režimai
     Leidžia kurti savo treniruočių sesijas   

Interaktyvi sienelė „Būk greitesnis už šviesą“

Fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį ak-
tyvumą. Tyrimais yra įrodyta, kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti 
ypač tuos, kurie praleidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

Nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koor-
dinaciją ir greitį, atlieka prevencinį poveikį kvėpavimo takų infekcijų bei 
viršsvorio atsiradimui, teigiamai veikia emocinius ir socialinius aspektus.

Savybės:

     Lengvos, tvirtos platformos
     Pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     Belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     Trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     Licencijuotų dainų paketas                                                                                                
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Fizinio aktyvumo sistema Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

FIzINIS 
aKTYVUMaS

Interaktyvi laipiojimo sienelė, tai yra interaktyvių laipiojimui pritaikytų plokščių sistema su jautriais prisilietimui laikikliais, kurie šviečia.
Ši sistema -  puikus būdas supažindinti vaikus, paauglius ir suaugusius su laipiojimu, pagerinti laipiojimo techniką ir tiesiog gerai bei 
aktyviai praleisti laiką.
Tai įdomi, kitokia ir įtraukianti veikla įvairaus amžiaus alpinistams.
Šešiakampėje  plokštėje ( 1264mm x 1092mm ) su laikikliais naudojama patentuota 
technologija, kurios dėka keičiama laikiklų spalva ir atpažįstamas prisilietimas.  
Taip pat plokštės suprojektuotos taip, kad būtų kuo patogiau jas išdėstyti ir montuoti.

Rinkinyje:
     Interaktyvi laipiojimo sienelės plokštė; 
     12 LED šviečiančių laikiklių vienoje šešiakampėje plokštėje

Reikalinga: elektra, internetas, tvirtas sienos paviršius.

Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei medžiagos, apmokymai.
Amžius: Visos amžiaus grupės.
Sritys:
Šeimos pramogų centrai, sveikatos klubai, mokyklos, viešbučiai, 
prekybos centrai, medicinos įstaigos, muziejai.

Interaktyvi laipiojimo sienelė GLOW-HEX12 2306,01 €

Interaktyvi siena skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją, loginį mąstymą bei akademinius pasiekimus. Ji turi 40 skirtingų eduka-
cinių ir judėjimą skatinančių žaidimų (biologijai, matematikai, istorijai ir kitiems mokomiesiems dalykams) ir virš 400 sudėtingumo lygių, 
kurie leis įrenginį išnaudoti maksimaliai.

Interaktyvios sienos komplektacija:
    Galingas LED technologijos projektorius;
    Kompiuteris;
    3D jutiklis;
    Šviesų ir garso sistema;
    40 edukacinių žaidimų.
    Visą sistemą valdo mokytojas belaidės klaviatūros pagalba.

Interaktyvi siena „Judėk ir pažink” ISIENA 16940,00 €

Interaktyvios sienos valdymas: įjunkite sistemą pulteliu ir belaide klaviatūra pa-
sirinkite norimą edukacinę veiklą. Mokiniai, matydami užduotis ant sienos, turi 
pribėgti ir, mesdami kamuolį (ar priliesdami sieną), surasti teisingą atsakymą. 
Užduotys suformuotos taip, kad galima jas atlikti tiek individualiai, tiek ir koman-
dose.
Visi įrenginiai yra tvirtinami prie lubų (vaikai jo nepasieks), nėra reikalingi jokie 
kabeliai, papildomos instaliacijos t.y. užtikrintas visiškas vaikų saugumas.   
Į kainą įskaičiuotas transportavimas, instaliavimas, apmokymai dirbti su sistema. 
Kaina bus mažesnė, jei patalpų aukštis nedidelis.

Interaktyvi sienelė “Šviesos greičiu”  yra skirta refleksų ir reakcijos lavinimui, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, dizainą ir vartoto-
jo analizę. Šią sistemą naudoja ir profesionalai, norintys sustiprinti kognityvinius gebėjimus ir neuronų stimuliaciją, palaikant smegenų 
būklę, be aerobikos ar motorinių pratimų.

Žaidimo tikslas - kuo greičiau išjungti šviesas, kai tik jos užsidega .
 

Puikiai tinka bet kokio amžiaus ar gebėjimų žmonėms. 

Galima pasirinkti iš kelių žaidimo lygių: sporto treniruotė (galia, judrumas, ištvermė ar 
reakcija) arba treniruotė smegenims (refleksai ir reakcija, patobulinta koordinacija 
(ranka / akis), susikaupimas ir atmintis).

Privalumai:

     Pagerėja refleksai ir reakcija
     Padidina ištvermę
     Pagerėja koordinacija (ranka / akis)
     Pagerėja susikaupimas ir atmintis
 

Techniniai parametrai:

     Dydis: 1800x1500x120 mm
     Svoris: 50 kg 
     Pridedami tvirtinimo elementai  (Pasirenkama: atskirai pastatomas stovas)
     Jutiklinis ekranas 10 “ iš stiklo  Gorilla Glass 2 
     Apsaugoti nuo smūgio mygtukai 100 mm 
     Judesio jutiklis ir belaidis
     CE patvirtinta
     2 metų garantija 

Reikalinga: elektra, internetas, kieta siena,  grindų plotas šalia( 2m x 1m)
Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei medžiagos, apmokymai.

Kilus klausimams prašome teirautis info@mokslotechnologijos.lt arba telefonu + 370 5 2745417.  
Sritys: Jaunimo kūno rengyba, sveikatingumo klubai, reabilitacija ir terapija, mokyklos, viešbučiai, poilsio centrai, prekybos centrai, 
specialieji poreikiai, šeimos mankšta, barai.

Interaktyvi sienelė „Šviesos greičiu” REACT-PRO 8804,00 €

Sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt.), sistemai skirtas kompiuteris, 
programinė įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo įrenginys.
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SaUGa

Žaisdami su mažomis transporto priemonėmis,  vaikai pažin-
dinsis su juos supančia fizine ir socialine aplinka.  Modeliai 
pagaminti iš lankstaus plastiko su nenuimamais, tyliai važiuo-
jančiais ratais.

Rinkinyje: 36 transporto priemonės -  4 traukiniai, 4 lėktuvai, 
4 sunkvežimiai, 4 sraigtasparniai, 4 autobusai, 4 ekskavatoriai, 
4 mikroautobusai, 4 automobiliai ir 4 laivai.

Matmenys: 9 cm.

Mažų transporto priemonių rinkinys

Žaisdami su mažais automobilių modeliais, vaikai pažindinsis 
su juos supančia fizine ir socialine aplinka. Modeliai pagamin-
ti iš lankstaus plastiko su nenuimamais, tyliai važiuojančiais 
ratais. 

Rinkinyje: 14 mažų automobilių modelių - 2 savivarčiai, 2 
ekskavatoriai, 2 kranai, 2 greitosios pagalbos automobiliai, 2 
policijos automobiliai, 2 gaisriniai automobiliai, 2 taksi.

Matmenys: 12 cm.

Mažų automobilių modelių rinkinys

45100M

80,80 €

45130M

64,70 €

Eismo ženklai padeda identifikuoti ir mokytis pagrindinius eis-
mo ženklus, puoselėti pagarbą kelių eismo taisyklėms ir sau-
gumui.

Rinkinyje: 12 eismo ženklų ir jų pagrindų, spalvinimui ir karpy-
mui skirta knygutė.

Eismo ženklų rinkinys

Raktų pakabukai - atšvaitai „Dantukas“

Rinkinyje 24 vnt. raktų pakabukų - atšvaitų ,,Dantukas“.

27461M

13,20 €

129 26,50 €

Šis universalus tinklas gali būti statomas tiek horizontaliai, tiek 
vertikaliai. Todėl jis gali būti naudojamas tiek mėtymo, tiek 
spardymo žaidimams. Didelis tinklas leidžia lengviau ir pa-
prasčiau pasiekti tikslą. Korpusas pagamintas iš plieno, jame yra 
prisegamas tinklas, kuris yra lengvai nuimamas, galima plauti.
Naudinga sritims:
     Fizinis aktyvumas
     Rankų ir akių koordinacija
     Komunikacija ir kalbinė raiška

Specifikacija:

Dydis: 680 x 840mm. Lankas: 820mm skersmens.   

Didelis gaudymo tinklas

75536C

106,40 €

Fizinį aktyvumą skatinanti priemonė sukurta vaikams arba su-
augusiems, kurių judėjimas yra ribotas. Užsiėmimo metu geri- 
nama akių ir rankų koordinacija. Tinka naudoti bet kokiu oru, 
tiek viduje, tiek lauke.
Naudinga sritims:
     Fizinis aktyvumas
     Rankų ir akių koordinacija
     Komunikacija

Specifikacija:
Aukštis: 860 mm, lanko skersmuo 400 mm. 

Krepšinio stendas

75530C

91,40 €

Žaidimą sudaro – 20 didelių žuvų, 2 meškerės, saugojimo 
krepšys
Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 75 x 30 x 14 cm
Svoris – 1,4 kg
     Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
     Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
     Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją 
      ir skaičiavimą nuo 1 iki 20.
     20 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi plastiko meškerės.
     Tinklinis saugojimo krepšys.
     Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, žuvelės
       ilgis – 23 cm.
     Meškerių ilgis – 72 cm.
     Galima naudoti vandenyje.

Žaidimas „Sužvejok žuveles nuo 1 iki 20“

EA-17

95,60 €

Žaidimą sudaro – 30 žuvelių su skaičiais nuo 1 iki 30, 2 meške-
rės.
Skirta amžiui – nuo 2 metų
Pakuotės matmenys – 56 x 15 x 8 cm
Svoris – 0,57 kg
     Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
     Kompaktiškos žuvelės gali būti dedamos ant stalo, smėlyje
      ar vandenyje. 
       Tai smagi ankstyvoji matematika!
     Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
     Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją 
      ir skaičiavimą nuo 1 iki 30.
     30 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi meškerės.
     Tinklinis maišelis žuvelėms sudėti.
     Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, žuvelės
       ilgis – 10 cm.
     Meškerių ilgis – 51 cm.

Žaidimas „Sužvejok žuveles nuo 1 iki 30“

EA-43

57,40 €

NAUJA!

Meskite kauliuką ir suderinkite eismo ženklus su situacijomis, 
atitinkančiomis kiekvieną ženklą. Skirtas 3-8 metų vaikams, 
tinka ir turintiems specialių poreikių. 

Rinkinyje:
     6 eismo ženklų skaičiai
     21 kortelė
     1 kauliukas (3,5 cm kraštas)
     1  CD, kuriame interaktyvus multimedijos žaidimas, 
       švietimo vadovas (anglų k.), lapai spalvinimui

Žaidimas „Mano pirmoji saugaus 
eismo pamoka“

21 kortelė

6 eismo ženklai

20575A

33,20 €
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Žaisdami vaikai susipažins su juos supančia miesto aplinka, 
supras, kaip saugiai elgtis. Priemonė, pagaminta iš plaunamos 
medžiagos, todėl galima žaisti daug valandų. Žaidimą galima 
papildyti mažais automobilių modeliais (45130M ir 45100M) 
ir eismo ženklais (27461M).

Rinkinyje: išlankstomas eismo žemėlapis.

Žaidimas „Eismo žemėlapis“

97096M

12,20 €

Atspringdinimo modelis moko, kaip teisingai atlikti Heimlicho manevrą be manekeno pagalbos. 
Liemenė yra su paminkštinimu nugaroje (tarpumentės manevrui) ir su imituojama pūsle priekyje 
(Heimlicho manevrui). Naudojama stovint ar sėdint ant grindų. Užsidėjęs liemenę žmogus, gali 
pabandyti atlikti veiksmą ir pats be partnerio pagalbos.

Rinkinyje: liemenė ir dešimt papildomų kištukų, išsamus vadovas.

Liemenė Heimlicho manevro (atspringdinimo) mokymams

Viso dydžio manekenas, atitinkantis 3 metų amžiaus vaiką.

Savybės:
     Anatominės žymės: krūtinkaulio kardinė atauga, bamba,speneliai ir šonkauliai.
     Lengvai pakeičiamos burnos ir nosies dalys
     Keičiami kvėpavimo takai su vienkrypčiais vožtuvais

Parduodamas su minkštu transportavimo krepšiu.
Matmenys: 66 x 20,5 x 20,5 cm. 
Svoris 2,3 kg.

Vaiko pirmosios pagalbos manekenas

Tai ekonomiškas CPR torso manekenas, atitinkantis 5 metų amžiaus vaiką. 

Savybės:
     Realistinis krūtinės pakilimas
     Paspaudimo taškų orientyrai, pvz.: krūtinkaulio, krūtinės ląstos
     Naudojami vienkartiniai kvėpavimo takai, plaučiai, veido apsaugos, kurie nereikalauja 
       jokio valymo, dezinfekavimo bei jų nereikia išmontuoti

Rinkinyje: vaiko torso manekenas, 3 kvėpavimo takai, plaučiai ir veido apsaugos.

Matmenys: 40 x 18 x 22 cm.
Papildomai galima įsigyti 100 vnt. kvėpavimo takų, plaučių, veido apsaugų (1005743).

Vaiko gaivinimo manekenas 

1005733 749,40 €

1005752 322,50 €

85129CH 163,80 €

SaUGa

Naudojant šviesoforo sistemą, galima pasirinkti priimtiną triukšmo lygį klasėse. Didėjant 
triukšmo lygiui, lemputės keičiasi iš žalios į geltoną, tada  į raudoną ( su garsu ar be jo). 
Triukšmas tampa “matomas” visiems vaikams.
Reguliuojamas garso lygio matuoklis kontroliuoja decibelų lygį. Pridedamas stalo tvirti-
nimas arba sieniniai laikikliai.

Matmenys: 14,5 x 47 x 6,5 cm

Turinys: triukšmo kontrolė, maitinimo šaltinis.

Triukšmo lygio valdymo sistema 74446 98,40 €

35 magnetinės kortelės iliustruojančios ikimokyklinukų kasdie-
nio gyvenimo situacijas.

Žaidimas ,,Grupės (klasės) taisyklės”

NS1361

25,60 €

„Little Baby QCPR“ buvo sukurtas tam, kad instruktoriai galėtų standartizuoti tre-
niruočių koncepciją. Modelis yra aprūpintas naujausia „QCPR“ technologija.

     Realaus laiko grįžtamasis ryšys suspaudimui ir ventiliavimui
     Grįžtama ryšys apie suspaudimo gylį ir atleidimą, suspaudimo greitį, 
       rankos padėtį, kvėpavimo tūrį, taip pat apie treniruočių ciklus.
     Su garsu (verksmas)
     Galvos pakreipimas kvėpavimo takų atverimui
     Matomas krūtinės kilnojimasis ventiliuojant
     Anatominiai orientyrai (speneliai, šonkauliai, šonkaulių arka)
     Judinamos rankos ir kojos
     Tvirta konstrukcija

„Little Baby QCPR“ puikiai veikia su šiais papildomais grįžtamojo ryšio 
įrenginiais:
     „QCPR Instructor App“ nuo 2019 m. Gruodžio mėn. - „IOS“ ir „Android“
     „QCPR Learner App“ nuo 2020 m. Sausio mėn. - „iOS“ ir „Android“
     „SkillGuide“
     „SkillGuide“ su prailginimo laidu

Rinkinyje: manekenas, 1 kvėpavimo takai, 6 manekeno servetėlės, 
džemperis, minkštas nešiojimo krepšys.

Kūdikio gaivinimo manekenas “Little Baby QCPR” R20305 400,34 €
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Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, paro-
dančias tinkamą ir netinkamą elgesį įvairiose kasdienėse  situa-
cijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

Rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys: 
prevencija ir sauga“

Žaidimas skirtas parodyti vaikams, kodėl būtina apsaugoti galvą 
nuo galimų traumų ir kodėl kiekvieną kartą važiuojant dviračiu, 
čiuožiant riedlente ir t.t., reikia segėti apsauginį galvos šalmą.

Rinkinyje: du galvų modeliai - viena su šalmu, kita be šal-
mo, 60 žaidimo kortelių, kilimėlis, 100 plastikinių maišelių ir 
veiksmų vadovas.

Žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“

20803A

19,51 €

75023

420,10 €

Rinkinį sudaro 30 putplasčio kilimėlių, 15,2 cm 
matavimo virvė ir vartotojo gidas. Kilimėlių 
skersmuo  25,4 cm, po šešis vienetus 5 skirtingų 
spalvų, raudonos / mėlynos / geltonos / žalios / 
purpurinės. 

Rinkinys ,,Saugaus atstumo diskai “ LER4360 57,40 €

Saugaus atstumo grindų lipdukai „Pėdsakai“

Šie ryškiaspalviai, patvarūs pėdsakų lipdukai gali būti naudojami judriose vidaus ir lau-
ko zonose kaip vizualinis saugaus atstumo laikymosi priminimas. Rinkinį sudaro 4 ryškių 
spalvų lipdukai – raudona, žalia, oranžinė ir mėlyna. Šie lipdukai gali būti naudojami ant 
kelių skirtingų paviršių, įskaitant betoną, plyteles ir kilimus. Privalumai: 
     Naudokite šiuos ryškiaspalvius pėdsakų lipdukus, kad parodytumėte vaikams, 
       kur atsistoti laikantis saugių atstumų. 
     Lipdukus galima klijuoti ant kelių paviršių lauke ar viduje, įskaitant betoną, plyteles 
       ir kilpinius kilimėlius. 
     Naudokite juos judriose zonose, tokiose kaip valgyklos ir koridoriai. 
Pėdsako lipduko dydis yra 20 cm. Rinkinyje: 8 poros saugių atstumų pėdų lipdukų ketu-
riomis ryškiomis spalvomis: raudonos, žalios, oranžinės ir mėlynos.  

93735LR 49,20 € NAUJA!
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Jutiminis žaidimas pagrįstas skirtingų tekstūrų atskyrimu ir jų 
susiejimu su skirtingomis nuotraukomis, sukuriant vizualinę
sąveiką. Žaidimas skirtas 3 - 8 metų vaikams, tinka ir tu-
rintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje: 16 tekstūrinių kortelių, 16 kortelių su paveikslėliais 
(9 x 9 cm.), 2 akių raiščiai. 

Matmenys: kortelių - 9 x 9 cm.

Žaidimas „Paliesk ir atpažink“

Meskite kauliuką ir iškritusiam paveikslėliui - jutimo orga-
nui, priskirkite skirtingų realaus gyvenimo situacijų korteles, 
tinkančias tam organui. Žaidėjai suvoks, kad išorinio pasaulio 
suvokimas priklauso nuo mūsų jutimo organų - klausos, regos, 
uoslės, lytėjimo, skonio. Žaidimas skirtas 3-6 metų vaikams, 
tinka turintiems specialiųjų poreikių. 

Rinkinyje: 50 kortelių, 1 žaidimo kauliukas.

Matmenys: kortelių 9 x 9 cm,  žaidimo kauliuko - 3,5 cm.

Žaidimas „5 jutimo organai“

Rinkinyje:
     1 medinis dėklas (30 x 22,8 cm)
     1 apverčiama lenta: kreidai  ir ištrinamam žymekliui
     3 kreidelės ir 1 trintukas
     1 rašiklis su veltinio galiuku
     1 maišelis smėlio (0,5 kg)
     1 smėlio lyginimo mentelė

Daugiafunkcinė priemonė, įkvėpta Montessori metodikos, skirta išankstinio 
rašymo įgūdžių ugdymui ir akių koordinavimui per kūrybinį figūrų vaizdavimą 
liečiant. Priemonė skirta 3 - 6 metų vaikams, tinka specialių poreikių vaikams.

Sensorinis padėklas su rašymo lenta

Rinkinyje:
     1 medinis dėklas (59 x 40,2 cm)
     1 apverčiama lenta kreidai ir ištrinamam žymekliui
     3 kreidelės ir 1 trintukas
     1 rašiklis su veltinio galiuku
     3 maišeliai smėlio (0,4 kg)
     1 smėlio lyginimo mentelė

16 tekstūrinių 

kortelių

Sensorinis padėklas su rašymo lenta

50 kortelių

SENSORIKa  
IR MOTORIKa

20611A

47,30 €

20610A

31,90 €

20617A
XL (grupei)

82,00 €

20616A 30,20 €
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LED šviesos lentos su 3 apšvietimo nustatymais 
tinka šviesų, spalvų bei formų tyrinėjimams, 
gali būti tinkamas atliekant skirtingos paskirties 
užduotis grupelėmis.  

Šviesos lentos A2 ir A3 

Itin tvirto ir kokybiško plastiko, ritės formos šviesos stalas patraukia dėmesį 
ir veikia raminančiai. Tinka grupėse, klasėse kaip terapinė ar edukacinė 
priemonė. Pultelio pagalba galima rinktis iš 16 skirtingų atspalvių.

Matmenys: skersmuo 70 cm, aukštis 40 cm.
Kaina nurodyta tik už šviesos stalą. Priedai užsakomi papildomai, pvz.:  jausmų 
pažinimo veidukai (72402), geometrinių figūrų rinkinys (72395) ir kt.

Šviesos sensorinis stalas

Tikroviški skirtingų spalvų šeimų rinkiniai, sudaryti iš 6 šeimų - 
kiekvienoje po 6 narius - senelis, močiutė, mama, tėtis, berniu-
kas ir mergaitė, kurie tarpusavyje gali būti sujungiami rankomis.

Žaidimas gali būti naudojamas įvairiose mokymo progra-
mose, tinka atpasakojimams, kalbos lavinimui, matema-
tikos pagrindų mokymuisi, modeliavimui bei detalesniam 
tyrinėjimui. Figūrėlės gali būti naudojamos kaip pagalbinė 
priemonė, padedant vaikui suprasti gyvenimo ciklą. Naudo-
jamas ant šviesos stalo ar lentos parodo spalvų maišymo gali-
mybes bei rezultatus žiūrint į veidrodinį atvaizdą. Padeda vai-
kams vystyti motorinius įgūdžius kuriant savo mažąjį pasaulį.

Rinkinyje:  36 figūrėlės.
Didžiausios figūrėlės dydis 10 cm.

Figūrėlių rinkinys „Žmones siejantys ryšiai“

Nuotaiką keliančios ir raminančios šviečiančios formos gali būti įvairios: kamuo-
lys, kubas, akmenukas, piramidė, kiaušinis. Jos atrodo estetiškai ir gali būti tiek 
pastatomos kambaryje, tiek gali apšviesti vaikų žaidimo namelius iš vidaus.

Nuotolinio valdymo pulto pagalba galite pasirinkti vieną iš 16 spalvų arba 
laipsnišką perėjimą nuo vienos spalvos prie kitos, nuo vieno atspalvio prie kito. 
Spalva tolygiai pasiskirsto per figūros formą ir atrodo hipnotizuojančiai.

Pakrovimui naudojamas saugus žemos įtampos 5V DC maitinimo blokas, įeinan-
tis į komplektaciją. 8 valandos pakrovimo užtenka vidutiniškai 10 valandų.

Matmenys:
     Ø 400 mm – kamuolio 
     400 x 400 x 200 mm - akmenuko
     260 x 260 x 480 mm - piramidės
     300 x 300 x 420 mm - kiaušinio
     400 x 400 x 400 mm - kubo

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Šviesos lentos yra dviejų dydžių: A2 ir A3, užapvalintais kampais. Naudotis 
įrenginiu lengva, o speciali užrakto funkcija apsaugos lentą nuo atsitiktinio iš-
jungimo.  LED šviesos šaltinio tarnavimo laikas yra maždaug 50 000 valandų.

Rinkinyje yra žemos įtampos maitinimo šaltinis.
Matmenys:
A2 dydžio: 635 x 460 x 8 mm. 
Apšviestas plotas: 585 x 410 mm. 

Sensorinės šviečiančios formos 

A3 dydžio: 460 x 340 x 8 mm.
Apšviestas plotas: 410 x 285 mm.

Ryškių vaivorykštės spalvų abėcėlės laivai, kurių vienoje pusėje yra didžiosios raidės, kitoje - atitinkama 
mažoji raidė, o balsiai - ant permatomų laivelių. Idealiai tinka mokytis raidžių ir garsų, abėcėlės tvarkos, 
priebalsių ir balsių skirtumo, spalvų atpažinimui ir sensoriniam žaidimui. Dydis: 92 x 105 mm. 26 vnt.
Amžius: nuo 3 metų.
Idealiai tinka mokytis raidžių ir garsų, abėcėlės tvarkos, priebalsių ir balsių skirtumo, spalvų atpažini-
mui ir sensoriniam žaidimui.

Geliniai laiveliai - raidelės 57013C 72,70 €

73048C 
A2 dydžio

166,60 €

73046C  
A3 dydžio

111,20 €

75557C 314,70 €

54513C

23,50 €

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

Spalvotų A4 acetato lakštų rinkinys, idealiai tinkantis tir-
ti spalvų derinimą ir maišymą, naudojant su kitais spalvų ir 
šviesų šaltiniais šviesos lentoje. Naudinga sritims: Spalvos, 
spalvų maišymas; Išraiškingas menas ir dizainas. Dydis: 300 
x 210mm. 

Rinkinyje: 5 vnt.    

Acetato lakštai

48002C

10,30 € 

75546C
kamuolio 

forma

120,30 €

75548C
akmenuko 

forma

120,30 €

75550C
piramidės 

forma

120,30 €

75552C
kiaušinio 

forma

120,30€

75544C
kubo 
forma

154,70 €

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

Taktilinėse plonytėse žuvyse yra gelio pavidalo rutuliukai 7-ių vaivorykštės krištolo skaidru-
mo spalvų, kurių viršuje yra kilpa, skirta kabinti ant virvelės arba su kaišteliais. Permatomos 
spalvos susimaišys, jei pridėsite prie lango ar ant šviesos stalo, pvz. kartu laikoma mėlyna ir 
geltona spalva taps žalia.
Žuvys turi patrauklią tekstūrą, kuri kviečia sensoriniam tyrinėjimui . Žaidimas jomis gali turėti 
ir raminantį efektą, kai karoliukai judinami. Žuvytes taip pat galima užšaldyti.

Lavinamos šios mokymosi sritys:
     Matematika - skaičiai ir skaičiavimas
     Pasaulio supratimas - spalva
     Asmeninis tobulėjimas - sensorinis
     Išraiškingas menas ir dizainas - vaizduotės spektaklis
     Bendravimas ir kalba - aprašomoji kalba
Specifikacija: Dydis: 80 x 150 mm. Pk21.
Amžius: Tinkama nuo 3 metų.

Gelinės žuvytės - skaičiukai 57011C 58,30 €

NAUJA!
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Įveik kliūtis, nukreipk kamuoliuką ir pasiek savo tikslą!
Dvi smagios žaidimo variacijos, padedančios lavinti susikau-
pimą, dėmesingumą ir optimizuojančios kvėpavimą. Žaidimą 
galima žaisti vienam arba dviese.

Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams
Žaidimą sudaro:
Dvi žaidimo aikštelės
12 vnt. kliūčių
8 vnt. kamuoliukų (3 cm skersmens)

Žaidimas „Nuotykių vėjas“

20031A

30,20 €

Pojūčių ir emocijų derinimas. Vaikai ne tik supras kokie būna 
pojūčiai ir kokią informaciją jie suteikia. Žaisdami jie supras, 
kad ne visus pojūčius galima užuosti ar paragauti. Kuris vaiz-
das kuriam jausmui priklauso? Ar tau tai patinka? Arba, ką 
malonu paragauti, o ko ne?

Komplektacija:
     Kartoninė dėžė, 255 mm x 255 mm x 65 mm dydžio
     5 vnt. kartoninių pojūčių kortelių, 5 cm x 7 cm dydžio
     40 vnt. kartoninių daiktų kortelių, 5 cm x 5 cm dydžio
     6 vnt. kartoninių emocijų įvertinimo kortelių
     50 vnt. plastikinių apskritimų
     instrukcija

Žaidimas „Pažadink savo pojūčius“

2995010

25,60 €

Rinkinį sudaro 16 didelių medienos blokelių, su karoliukais, skaidriu akrilu, spalvotu smėliu ir blizgiu vandeniu. 4 skirtingos formos: 
kvadratas, stačiakampis, trikampis ir puslankis. Priemonė ugdo platesnį suvokimą, nes visos figūros atitinka tą pačią spalvų ir for-
mos konvenciją. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo bloko turinio, trikampiai visada yra žali. Tvirto medžio eksterjero ir ryškios spalvos 
derinys yra patrauklus komponentas, turintis daugybę ugdymo galimybių su įvairaus amžiaus grupių vaikais.

Ugdymo sritys:
     Asmeninis tobulėjimas - sensorika
     Fizinis vystymasis – konstravimas, loginis mąstymas
     Pasaulio suvokimas - stebėjimas
     Spalvos ir garsai
     Matematika - forma ir erdvė
     Komunikacija ir kalbinė raiška

Priemonė yra gavusi 4 tarptautinius apdovanojimus.

Amžius: tinka nuo 12 mėnesių.

Sensorinės formos, 16 vnt. 73281C 69,30 €

Gražios, lygios kietos buko medienos detalės, su septyniomis vaivorykštės spal-
vomis bei natūralia apdaila, nepaslepiančia medienos tekstūros. Priemonė idealiai 
tinka vaizduotės, kūrybinių įgūdžių skatinimui, skaičiavimui ir rūšiavimui, kro-
vimui ir sekos nustatymui, modeliavimui ir spalvų mokymuisi. Šiame rinkinyje 
yra 84 medinės detalės, 7 kiekvienos formos ir dydžio visos vaivorykštės spal-
vos. Maloniu ir patraukliu liesti paviršiumi detalėmis gali mėgautis visų amžiaus 
grupių vaikai.

24 medinės detalės 6 formų su 4 skirtingos spalvos permato-
mais intarpais. Detalės skirtos statymui, lyginimui, formų 
pažinimui, spalvų maišymui ir naudojimo ant šviesos lentos. 
Vaivorykštinės detalės yra tokio pat dydžio kaip ir veidrodinių 
detalių rinkinys (73378), todėl yra natūralus šio rinkinio 
pratęsimas.

Naudinga sritims:
Spalvos
Konstravimas
Sensorika
Geometrija
Stebėjimas
Specifikacija:  Stačiakampio dydis: 100 x 50 x 25 mm.  

Vaivorykštinės detalės - Pk24

73275C

40,80 €

Šios orofacialinės praktikos kortelės padeda žmonėms teisingai išdėstyti lūpas, 
liežuvį, žandikaulį ir gomurį, maksimaliai padidindamos orofacialinių raumenų 
koordinaciją ir jėgą. Orofacialinės praktikos kortelės yra dalis miofunkcinės terapi-
jos, kuri ypač rekomenduojama dėl čiulpimo, kvėpavimo, kramtymo, rijimo funkci-
jų, artikuliavimui ir fonacijai.

Rinkinyje:
     33 kortelės (11,6 x 8,3 cm)
     3 vadovai
     Lipnios kortelės
     2 plastikiniai kortelių laikikliai

Tinka vaikams nuo 3 metų. Tekstai ant kortelių anglų k.

Kortelės oralinės motorikos kalbinei terapijai 20020A 42,10 €

Keturi linksmi žaidimai, leidžiantys treniruoti pučiamąją jėgą, 
pūtimo valdymą ir lavinti nukreipimo įgūdžius - ugdyti teisingą 
kvėpavimo modelį. Skirta 3-8 m. amžiui; tinka spec.poreikių 
vaikams. Rinkinyje: padėklas (31x22x5,5 cm.); 2 šablonai, 8 
kamštiniai rutuliukai (3 cm. skersmens) 

Pūtimo žaidimas

20030A

29,40 €

NAUJA!

Ugdymo sritys:
     Asmeninis vystymasis - jutimo, bendradarbiavimo žaidimas
     Fizinė raida - statyba, motoriniai įgūdžiai
     Pasaulio supratimas - stebėjimas, spalva
     Komunikacija ir kalbiniai įgūdžiai

Specifikacija 
Sudėtis: po 7 vnt. diskų (60 mm), ritinių (35 mm), mažų kubelių (40 mm), didelių kubelių (50 mm), mažų žiedų (48mm), vidutinių 
žiedų (56mm), didelių žiedų (70 mm), rutulių (50 mm), pusrutulių (40 mm), figūrų (100 mm), dubenėlių (92 mm) ir vilkelių (50 mm). 
Pakuotėje: 84 vnt.

Amžius: tinka nuo 10 mėnesių.

Vaivorykštės spalvų medinių detalių rinkinys 73979C 174,60 €
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Rinkinyje yra 6 poros kietmedžio trikampių prizmių, identifi-
kuojamų pagal spalvotas muzikines natas. Natos pavaizduo-
tos tik vienoje prizmės pusėje, todėl, apvertus detalę, galima 
išbandyti žaidėjo įgūdžius.

 Lavinimo sritys:
     Pasaulio supratimas - garsas
     Asmeninis tobulėjimas - sensorika

Prizmės matmenys: 50mm x 60mm. Tinkama nuo 18 mėn. 

Muzikinių prizmių rinkinys, 12 vnt.

73277C

32,10 €

Pakuotėje yra 10 plastikinių indelių su skylėtais dangteliais. 
Priemonė idealiai tinka dėti kvapius ingredientus, kad paska-
tintų tyrinėjimą naudojant kvapo pojūtį.

Mokymosi/palaikymo sritims:

     Asmeninis tobulėjimas - jutiminis
     Bendravimas ir kalba - vaizdinė kalba

Specifikacija
Dydis: 80 x 40 mm. Pakuotėje 10 vnt.. 

Rinkinys uoslės ugdymui

50301C

6,59 €

Identifikuokite ir suraskite atitikmenį! Žaidimą sudaro 12 
medinių figūrėlių su skirtingais jutiminiais paviršiais, kurių 
medžiagos atitikmenį reikia surasti lentoje.

Lavinimo sritys:
     Asmeninis tobulėjimas - sensorika
     Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai
     Komunikacija ir kalbiniai įgūdžiai
     Sensorinė stimuliacija
     Loginis mąstymas

Lentos dydis: 220x170x35 mm. Amžius: tinka nuo 3 metų.

Šiai priemonei buvo skirtas PPS (Progressive Preschool) bron-
zos apdovanojimas.

Žaidimo lenta ,,Paliesk ir atpažink”

72101C

18,20 €

Didžiosios abėcėlės raidės tinka mokantis atpažinti raides bei 
mokantis abėcėlės raidžių tvarkos, tinka motorinių įgūdžių lavini-
mui. Pagamintos iš kokybiško spalvoto permatomo plastiko.

Rinkinyje: 26 raidės. Raidžių dydis 5 cm.

Permatomos raidės

75114C

11,20 €

Skaidrus padėklas su sulankstomu, tvirtu plieniniu stovu, su 
lentynėle daiktams pasidėti, su dviem ratukais, kad būtų gali-
ma lengvai stumti klasėje ar lauke.

Ugdymo sritys:
     Pasaulio suvokimas per tyrinėjimą
     Asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas
     Išraiškingi menai ir dizainas 

Specifikacija
Dydis: 700 x 500 x 480mm

Amžius: tinkamas nuo 3 metų. 

Smėlio ir vandens stovas su skaidriu 
padėklu

72330C

148,10 €

Staliukas su A2 šviesos lenta keičiačia spalvas. Staliukas turi sulankstomas kojas, kurios 
užsiblokuoja šešiabriauniu raktu.

Keičiantys spalvas šviesos skydeliai turi naują anti-trip magnetinę jungtį ir naudojamos 
LED juosteles ir difuzorius, kad plokštės būtų tolygiai apšviestos bet kuria iš 20 spalvų. 
Vaikams patiks  ištirti spalvų maišymąsi, neskaidrumo ir skaidrumo poveikį , o taip pat 
įdomiai ir kitaip stebėti gamtos ir žmogaus sukurtus objektus. Naudodamiesi infrarau-
donųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu, skydelius galėsite  nustatyti  individualiai 
parinktoms spalvoms arba kad  lėtai keistųsi spalvų seka, naudojant „lygumo, išblukimo, 
blykstės ar blykstės“ nustatymus.

Visiems „TickiT“ apšvietimo skydeliams suteikta A + energinio naudingumo klasė .
Galima įsigyti šviesos lentą atskirai. 
Specifikacija:  Dydis: 605 x 408 x 295 mm

Šviesos lenta keičianti spalvas A2 su staliuku 73386C 407,20 €

Šie jutiminiai skaitliukai puikiai tinka jutiminiu būdu vaikus moky-
ti skaičiuoti iki 20 bei pagrindinių atimties, sudėties ir kitų matema-
tinių sąvokų. Jutiminiai karoliukai suteikia galimybę mokyti silpna-
regius.Pakuotė ir naudojimo vadovas pateikiamas skirtingomis 
kalbomis. Skaitliukų dydis – 24 cm. Amžius: 3-7 metai. 

Rinkinyje: 20-ties kamuoliukų jutiminiai skaitliukai ir naudotojo 
vadovas.

20-ties karoliukų jutiminiai skaitliukai

93432LR

13,10 €

NAUJA!

Tai kūrybiškas langas piešti ir kurti pasaulį! Pridedami 6 spalvoti ištrinami rašikliai. 
Taip pat tinka pradinio mokymo darbams pildant sąvokų lapus (lapai nepridedami). 
Lenta gali būti naudojama vertikaliai ir horizontaliai. Privalumai: Priemonė paremta 
montessori metodika. Lenta gali būti naudojama vertikaliai ir horizontaliai.  Tinka spe-
cialiųjų poreikių turintiems vaikams. Piešimo lenta ugdo dėmesį ir susikaupimą, kūry-
biškumą ir smulkiąją motoriką. Rinkinyje: 1 permatoma lenta su ekologišku medžio 
rėmu (matmenys: 33 cm x 28 cm). 2 medinės atramos permatomai lentai laikyti. 6 
spalvoti rašikliai. 1 trintukas. Amžius: 3 - 8 metai. 

Piešimo lenta „Stebuklingas langas“ 33105A 38,80 € NAUJA!
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Vandens ir smėlio žaidimų priedų rinkinys, idealiai tinkamas naudoti su bet kuriais 
iš mūsų vandens padėklų ir vandens žaidimų aktyvumo stovo (72308C).

Rinkinyje:

     Smėlio ir vandens piltuvas 
     Vandens pipečių rinkinys, 3 vnt. 
     Vandeniui skirtas purškimo butelis 
     Vandens paleidimo pompos butelis 
     Didelė plastikinė žarna 
     Maža plastikinė žarna 
     Smėlio ir vandens ąsotėlių rinkinys, 3 vnt.
     Šaukštų rinkinys, 6 vnt. 
     Puodelių komplektas, 5 vnt.

Visus produktus taip pat galima įsigyti atskirai, naudojant išvardytus kodus.

Palaiko šias mokymosi sritis:
     Pasaulio supratimas - tyrinėjimas
     Fizinis vystymasis - motoriniai įgūdžiai
     Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas

Viso: 13 vnt.

Amžius: tinkamas nuo 3 metų. 

Rinkinys vandens ir smėlio žaidimams 72299C 38,30 €

Mėgaukitės smėlio ir vandens pramogomis naudodami specialiai sukurtą plieni-
nį stalo rėmą. Tvirto rėmo šone ir viršuje yra kabliukai, skirti pakabinti kaušus, 
ąsočius, laistymo žarneles ir purškiamus butelius ir kt.

PASTABA: smėlio ir vandens stalai, žaislai tiekiami atskirai.

Ugdymo sritys:
     Pasaulio supratimas - tyrinėjimas
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas

Specifikacija
Rėmelio matmenys 1270 x 730 mm. 

Rėmas smėlio ir vandens stalui 72308C 158,59 €

Įkraunama naudojant tiekiamą saugų žemos įtampos 5 V nuo-
latinės srovės bloką. Šviesos šulinį įgalina naudoti viduje ar 
lauke vidutiniškai 5-10 valandas (priklausomai nuo programos 
nustatymo). Įrenginys yra atsparus vandeniui, įvertintas IP65, 
ir jo energinė klasė yra A +.
Pagaminta UK.

Šviečiantis sensorini vandens 
stalas-šulinys

Itin stiprus, specialiai tam pritaikytas pusiau nepermatomas 
smėlio ir vandens padėklas su lengvu plieniniu rėmu, su užrakina-
mais ratukais, kanalizacijos anga ir kištuku.

Specifikacija
Padėklo dydis: 1100 x 605 x 215 mm gylio. Stovo aukštis: 570mm. 

Smėlio ir vandens staliukas

75561C

317,20 €

72301C

277,60 €

Didelis skaidrus, seklus termoplastinis antstalis, skirtas smėlio ir ne tik terapijai. 
Skirtas įvairiems meno, amatų, žaidimams su smėliu, jutimo ar tyrinėjimo veiklai.

A2 šviesos stalas parduodamas atskirai. 

Ugdymo sritys:

     Pasaulio supratimas - šviesa ir spalva
     Pasaulio supratimas - tyrinėjimas
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Išraiškingi menai ir dizainas - menas
     Asmeninis tobulėjimas - bendradarbiavimas
     Aplinka - ištekliai

Specifikacija
Dydis: 670 x 490 x 53mm. Vidinis gylis 44mm. 

Antstalis smėlio terapijai A2 72048C 63,60 €

Natūralus, nuplautas ir išdžiovintas silicio smėlis skirtas lavinti mažųjų kūry-
biškumą. Tinka visoms amžiaus grupėms. 1 kg pakuotė skirta užpildyti erdves, 
padėklus, smėlio duobes ir žaidimų aikšteles. Tinka specialiųjų poreikių turintiems 
vaikams. Smėlis Montessori metodikai ugdo smulkiąją motoriką ir sensorines 
savybes. 

Rinkinyje: 1 kg išplauto silicio smėlio. Amžius: 0+ 

Smėlis Montessori metodikai (1kg) 70021A 4,80 € NAUJA!
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Aštuonių dalių žaismingas rinkinys skirtas praktiniu būdu nuraminti protą ir 
kūną, sumažinti nerimą ir stresą, bei padėti vaikams sukaupti dėmesį. Tinka nau-
doti klasėje ir namuose, kiekvienas žaislas skirtas individualiam žaidimui. Rinkinyje 
esantys 8 žaislai padeda vaikams tapti ramiais mokykloje. Rinkinys taip pat pade-
da koordinuoti ranką ir akį bei lavinti smulkiąją motoriką. Ugdymo sritys: 
     Emocinis ugdymas. 
     Mažinamas nerimas, stresas, bei padeda vaikams sukaupti dėmesį. 
     Sensorika, motorika. Padeda koordinuoti ranką ir akį bei lavinti smulkiąją 
       motoriką. 

Rinkinyje: 2 švytinčios lazdelės, 1 sensorinis vamzdelis, 1 jungtis (100 vnt.), 1 vaivo-
rykštės spalvų spyruoklė, sujungiami kubeliai (20 vnt.), 1 gaublys, 2 marmuriniai 
suktukai ir skirtingomis kalbomis pateikiamas naudotojo vadovas. 
Amžius: 3- 7 metai.

Sensorinis žaislų rinkinys 93599LR 49,20 € NAUJA!

Šios žavingos lamos yra pasiruošusios nukelti vaikus į lamų pasaulį! Maišydami ir derin-
dami raides vaikai išmoksta raidžių ir spalvų derinimo. Kiekvieną iš 13 lamų sudaro 
didžiosios ir mažosios raidės abiejose balnelių pusėse. Privalumai: 
     Mažoms vaikų rankoms pritaikytos lamos lengvai išsiardo ir lengvai susideda. Taip
      stiprinama rankų jėga, koordinacija ir kiti smulkiosios motorikos įgūdžiai. 
     Vaikai atras raidžių ir spalvų ankstyvąjį derinimą, mokysis didžiųjų ir mažųjų raidžių. 

Rinkinyje: 13 dviejų dalių lamų ir daugkartinio naudojimo plastikinė pakuotė laiky-
mui. Pakuotės aukštis – 19 cm. Sudėtos lamos matmenys: 9 cm x 5 cm. 
Amžius: 18 mėnesių - 5 metų.

Mokomosios lamos LER6713 28,80 € NAUJA!

Sensoriniai vamzdeliai puikiai tinka socialiniam ir emociniam mokymuisi, padeda vaikams 
praktiškai valdyti emocijas ir sutelkti dėmesį. Pakračius vamzdelį spalvos susimaišo, o tada vai-
kai stebi kaip jos lėtai atsiskiria į pradines vietas. Šis 3 – jų sensorinių vamzdelių rinkinys padeda 
vaikams sutelkti dėmesį, praktikuojant tylų ir ramų užsiėmimą valdyti emocijas. Privalumai: 

Spalvoti sensoriniai vamzdeliai 93386LR 49,20 €

     Kiekvienas vamzdelis nuteikia atpalaiduojančiai, kai pakračius vamzdelį spalvos
      susimaišo, o vaikai stebi kaip jos lėtai atsiskiria. 
     Puikiai tinka socialiniam emociniam mokymuisi mokykloje ar namuose. 
     Vamzdeliai su kvadratiniais galiniais dangteliais gali būti naudojami vertikaliai
       arba horizontaliai. 
     Vamzdeliai yra saugiai užsandarinti. 
Rinkinyje: 3 vamzdeliai. Amžius: 3 - 7 metai. 
Galimi užsakymai nuo 2021 m. kovo mėn. 31 d.   

NAUJA!

,,Mindful” labirintų rinkinys padeda vaikams valdyti emocijas ir lavinti dėmesingumą at-
liekant kvėpavimo pratimus. Lentelėse esančius labirintus vaikai seka pirštais ir atlieka 
kvėpavimo pratimus. Ugdymo sritys: 
       Emocinė sveikata. Lavinama vaikų emocinė būklė, emocijų kontroliavimas kvėpavimu; 
     Fizinė sveikata. Kvėpavimo pratimai; 
     Sensorika, motorika. 
     Skatina vaizduotę, kūrybiškumą ir motoriką. 
Vienos lentelės dydis ~18 cm. 

Rinkinyje: 3 dvipusės lentelės su 6 kvėpavimo pratimais (labirintų dizainai - dobilo lapas, 
liūtas, labirinto kelias, vaivorykštė, žvaigždė ir bangos). Amžius: 3 - 7 metai. 

,,Mindful” labirintų rinkinys 93247LR 32,80 € NAUJA!

Jutiminis žaidimas, įkvėptas Montessori metodikos, skirtas kvapo pojūčiui atrasti, 
išskiriant skirtingų vaisių aromatą.  Skirta 3 - 8 metų vaikams, tinka specialių poreikių 
vaikams.

Rinkinyje: 24 kortelės, 12 aromatinių buteliukų. 
Kortelių matmenys: 7 x 7 cm.

Uoslės jutimas: vaisiai ir jų aromatai

24 kortelės

12 aromatinių 
buteliukų

20600A 40,50 €

Rinkinyje yra 10 mušamųjų instrumentų, kurie pateikti plas-
tikiniame dėkle. Rinkinyje yra: 2 vnt marakų ir kastantų, tam-
burinas, trikampis, spragilas, 2 vnt. klavišų, ritmo barškutis, 
vieno tono guiras, pora pirštų lėkščių, medinis tarškutis ir 13 
varpelių lazda. Naudinga sritims: Muzika ir šokis (kūrybinė 
veikla); Garso atpažinimas; Fizinis aktyvumas; Bendradarbia-
vimas. Rinkinyje 10 vnt. instrumentų.

Mušamųjų instrumentų rinkinys

85101C

46,71 €

NAUJA!

Sukurkite linksmus takelius, sujungdami detales pagal spalvą ir 
tekstūrą. Padeda pagerinti regimąją ir liečiamąją diskriminaciją 
(gebėjimą atskirti) bei smulkius psichomotorinius įgūdžius. 36 teks-
tūrinės detalės ir 10 ergonomiškų raištelių rinkinys joms susieti. 
Skirta 3-6 metų vaikams. Tinka ir specialių poreikių vaikams.

Žaidimas su tekstūrinėmis detalėmis

20614A

30,30 €

Minkant, tempiant ir spaudžiant šį unikalios tekstūros glaistą, jis skleidžia ma-
lonius garsus. Šis sensorinis 4 – ių neoninių spalvų glaistas pelnęs apdovanojimą 
daugialypių kūrybinių žaidimų kategorijoje. Glaistas yra nedžiūstantis ir nepra-
randantis garsų skleidimo savybės. Glaistas yra tamprus, lankstus ir spragsi su 
kiekvienu judesiu. Tai įdomus ir jaudinantis žaidimas ne tik vaikams, bet ir suau-
gusiems.  Į karoliukus panaši tekstūra ir traškantis garsas idealiai tinka jutiminiams 
žaidimams. Kiekvienas judesys skleidžia malonų garsą. Glaistymas, lipdymas ir 
tempimas stiprina rankų jėgą ir kitus smulkiosios motorikos įgūdžius. Vieno skyre-
lio skersmuo yra 7 cm. Rinkinyje: 4 neoninių spalvų glaistas. Amžius: 3 - 7 metai. 
ĮSPĖJIMAS: glaistas gali palikti dėmes ant audinio, medžio ar kilimo. 

„Playfoam ®“ glaistas (4 spalvos) EI-2050 21,30 € NAUJA!



SENSORIKA IR MOTORIKA SENSORIKA IR MOTORIKA
133132

Puikus rinkinys, skirtas tobulinti vaikų smulkiąją motoriką ir kūry-
biškumą. Vaikai mielai statys rites vieną ant kitos, sriegdami siūlus 
ir raištelius. Pagaminta iš tvarios medienos ir medvilnės.
Ritės matmenys: 3,5 x 3,5 cm, o raištelių - 40 cm.
Sudėtyje yra 40 ričių, 10 raištelių su sriegiais ir 1 dėžutė.
Amžius: nuo 18 mėn. 
Galimi užsakymai nuo 2021 metų gegužės mėn. 

Medinių ričių rinkinys

EA-FF-440

59,80 €

NAUJA!

Šis žaidimas 2020 metais nominuotas 5 žvaigždutėmis „Teach the 
Early Years Awards“ . 
Ryškios ir spalvingos, idealaus dydžio detalės, skirtos mažoms vai-
kų rankytėms. Naudokite žaidimą mokydami spalvų, tyrinėdami 
magnetizmą, rūšiuodami ir grupuodami ar ugdydami supratimą 
apie modelius ir seką. Su pavyzdinėmis kortelėmis ši priemonė 
išplečia mokymosi galimybes.
Magnetinė spalvota sekos kirmėlytė idealiai tinka lavinti struk-
tūros ir sekos įgūdžius. Vaikai pasirenka kortelę ir užbaigia kortelėje 
pateiktą seką, lengvai sujungdami magnetinius kūno segmentus. 
Pateikiamos 3 lygių, spalvotos koduotos, kortelės su sekomis, bei 
trūkstamu 1 arba 2 sekos elementais. Atsakymai pateikiami kitoje 
kortelės pusėje.
Amžius: nuo 3 metų.

Magnetinė spalvota sekos kirmėlytė

EA-60

98,47 €

NAUJA!
„Big Blocks”rinkiniai

Žaidžiant  su „Big Blocks“ rinkiniais vaikai  mokosi pažinti for-
mas, aktyviai judėdami kurti  ir įgyvendinti idėjas, bendradar-
biauti, sutelkti dėmesį, spręsti kilusias problemas. Rinkiniai 
sužadina smalsumą ir norą tyrinėti  bei daugelį kitų įgūdžių. 
Žaidimų vieta tampa linksma, atpalaiduojančia, džiuginančia 
vaizduotės aikštele.

Puikiai tinka vaikams nuo gimimo iki 10 metų ir vyresniems. 
Rinkinio elemenatai / dalys yra:
     Saugūs, minkšti, lengvi, draugiški aplinkai.
     Tinka naudoti tiek lauke, tiek patalpose.
     Visi produktai 100% saugūs naudoti vaikams, sertifikuoti 
       ir itin patvarūs, Netoksiški, atsparūs vandeniui, pelėsiui,
       miltligei.
     Lengvai valomi, drėgnu audiniu ir antibakteriniu muilu.
     Atsparūs ugniai.
     Kompaktiškai susideda ir neužima daug vietos.
     Blokai gali būti vienspalviai arba spalvoti. Vienspalviai dera
       su spalvotais rinkinio elementais. 
     Detalių dydžiai priklauso nuo konkrečių produktų. 
       Galima pasirinkti didelį, vidutinį arba mažą rinkinį.
     Garantija 3 metai

Šie rinkiniai skirti darželiams, mokykloms, vaikų centrams, 
pramogų zonoms ir  namų erdvėms.

Dėl kainų 
prašome 
teirautis

NAUJA!
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Profesionalus montavimas, 
visos reikiamos medžiagos 
ir kabeliai.

Plačiosios optikos pasaulinio 
lyderio „Epson“ projektorius su 
36 mėnesių projektoriaus ir
36 mėnesių lempos garantija.

Visiškai saugi technologija,
net pragręžus skylę 
paviršiuje interaktyvioji lenta 
veiks.

„Mozabook“ programinė  
įranga komplekte. 

60 mėnesių
interaktyviosios
lentos garantija
(600 ir 800 serijos).

77 ir 87 colių
įstrižainės.

Išmanusis rašiklių dėklas
(600 ir 800 serijos).

Naujausia SMART
„Notebook“ programinė
įranga komplekte
ir nemokamas 
prisijungimas prie 
lietuviškų pamokų
duomenų bazės adresu
www.ismaniklase.lt.

Visa garantinė
ir pogarantinė
priežiūra
atliekama
darbo vietoje.

Interaktyvios lentos SMART *
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800

77” (195 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

Be rašiklių atpažinimo

Su valdymo mygtukais ir
pagrindinių funkcijų
pasirinkimu ant jo

Visiškai automatiškai (be jokių 
meniu pasirinkčių) atpažįstantis
paimtą įrankį

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

Komplekte

1

2

4

Komplekte

Komplekte

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Rašiklių dėklas Prisilietimų skaičius
vienu metu

Programinė įranga
komplekte

Apmokymai
Nemokamas prisijungimas

prie lietuviškų
pamokų bazės

INTERaKTYVIOS 

TEchNOlOGIjOS

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.
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SMART
MX

65 coliai
(164 cm)

75 coliai
(188 cm)

86 coliai
(215 cm)

4 K
(3 840 x
2 160)

10
SMART
„Notebook“
„Mozabook“

Priemonės (rašikliai,
trintukas ir pirštas)
automatiškai
atpažįstamos
visose programose

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Raiška
(tikroji)

Automatinis priemonių
atpažinimas

Jutiklinių taškų
skaičius

Komplektuojama
programinė įranga

Nemokamas prisijun-
gimas prie lietuviškų
pamokų bazės

Komplekte

Mokymai

Priemonės automatiškai atpažįstamos visose
programose, naudotojai neapriboti ir vienu 
metu galima atlikti visus veiksmus (rašyti 
rašikliu, trinti trintuku, objektus valdyti pirštu).

Visa garantinė ir
pogarantinė priežiūra
atliekama darbo vietoje.

Naujausia SMART „Notebook“ 
programinė įranga komplekte ir 
nemokamas prisijungimas prie
lietuviškų pamokų duomenų 
bazės adresu www.ismaniklase.lt.

„Mozabook“
programinė įranga
komplekte. 

60 mėnesių
visų ekrano
dalių garantija.

Įmontuoti
garsiakalbiai.

65, 75 ir 86
colių įstrižainė.

Integruotas modulis 
leidžia pagrindinius 
veiksmus atlikti net 
neprijungus kompiu-
terio – baltos lentos 
režimas, galimybė 
transliuoti vaizdą iš 
mobiliųjų įrenginių, 
dokumentų žiūryklė, 
interneto naršyklė 
ir t. t.

Profesionalus
montavimas,
visos reikiamos
medžiagos ir
kabeliai.

Naujausi interaktyvieji ekranai SMART 
65 coliai 

2999,00 €
75 coliai 

4498,99 €
86 coliai 

6399,00 €

Interaktyvus stalas, priemonė išlaisvinanti vaikų kūrybiškumą, 
bendravimą ir bendradarbiavimą, įgalinanti mokytis ir įsisavinti 
naujas žinias to ne nejaučiant. Tiesiog įjunkite ir pradėkite kelio-
nę į pažinimo ir tyrinėjimų šalį! Privalumai:  Stabilus ir tvirtas, 
kad šalia galėtų žaisti, liesti, piešti, atlikti užuotis didesnis kiekis 
vaikų. Žaidimų ir/arba edukacinių programėlių gausa. Vaikai 
lavina kūrybiškumą, mokosi, įsisavina naujas žinias jiems to net 
nejaučiant. Paprastas interaktyvaus stalo pajungimas, valdy-
mas. Tiesiog įjunkite ir pradėkite kelionę į pažinimo ir tyrinė-
jimų šalį, nes nereikalingas kalibravimas. 

Galimybė papildyti programėlių sąrašą. Radę programėlių 
Google Play Store parduotuvėje arba kituose internetiniuose 
puslapiuose, tiesiog instaliuokite interaktyviame stale. Saugus 
ir patrauklus interaktyvaus stalo dizainas. Ekranas apsaugotas 
5 mm grūdintu stiklu. Pagamintas iš aplinkai draugiško plas-
tiko. Mobilumas. Galite pernešti į norimą vietą, ne sveria tik 30 
kg. Bevielis internetas. Galite pastatyti įrenginį ant lygaus pa-
viršiaus darželyje, mokykloje, bibliotekoje, prekybos centre arba 
bet kurioje asmeninėje ar viešoje erdvėje.  Lietimui jautrus 32 
colių (80 cm) ekranas. Nereikia stipraus paviršiaus spaudimo. 

Spalvos pasirinkimas: 
juodos, žalios, mėlynos, žydros, raudonos ir geltonos (teirautis 
dėl sandeliuojamų stalų spalvų). 
Interaktyvaus stalo aprašymas: 
Multi-Touch – 10 arba 30 pirštų jautrus paviršius; 32” Full HD 
LED; Dydis – Ilgis 1025.8 mm x Plotis 803 mm x Gylis 420 mm; 
Svoris – 30 kg; Garsiakalbis – 10 W; Atmintis – 16 GB;  Jungtys: 
RJ-45; WiFi; Bluetooth; 4 x USB Host; Jungtis SD kortelei (iki 64 
GB); HDMI; Operacinė sistema: Android 7.1.2; 
Garantija: 12 mėn. 
Galite instaliuoti šias “Google Play Store” programas: ABC 
Kids Tracing & Phonics; Learn to Read; Pre-Sxhool Learning; Kids 
Learning Box; Duolingo; Numbers&Maths ir kt.

Interaktyvus stalas FunTable 2901,00 € NAUJA!
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Skirtas bet kokio amžiaus vaikams

Rinkinyje: projektorius, Kinect jutiklis, valdymo ekranas, planšetinis kompiuteris, 
didelės galios kompiuteris, akustinė sistema, naudotojo vadovas  ( lietuvių kalba ), 
smėlis, smėlio žaislų rinkinys ir figūrėlės.

Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos paketas. Kiekvienas scenarijus yra 
skirtas vaiko žinių gilinimui tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, „Ugnikalnis”, „Topografija”, „Cik-
lopai ir drakonai”, „Tinklelinės struktūros”, „Diena ir Naktis”, „Oro balionai”, „Safa-
ris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir fauna “, „Drugelių slėnis “, „Bazės apsauga”, 
„Dinozaurai”, „Formos ir spalvos”, „Ledynmetis, „Menininkas”.

Specifikacija: 

Pritaikyta iki 5 vaikų
Matmenys: 107 x 168,4 x 99,9 cm
Svoris: 85 kg.

SandBox Small Boxsmall 7655,00 €

Tai inovatyvi įranga, sukurta edukacijai per žaidimą. Ji gerina gebėjimą sutelkti 
dėmesį, motorinės raidos vystymąsi, socialinius įgūdžius, moko gamtos pasaulio 
supratimo, įtraukia bei džiugina ne tik vaikus, bet ir suaugusius.  

Privalumai:

Tinka tiek grupėms iki 10 vaikų tiek atskiroms klasėms.
Ją galima panaudoti įdomioms ir interaktyvioms pamokoms apie aplinką, gamtą ir 
mokslą, apie vandens telkinius: krioklius, vandenynus, upes, ežerus, apie žemės šerdį 
ir daug kitų dalykų.
Mokymo procesas glaudžiai susipynęs su žaidimu. Gerai žinoma, kad vaikai mokosi 
geriau ir greičiau, kai jiems pateikiama informacija per žaidimą.

SandBox Standard BOXStandard 8918,99 €

Skirtas bet kokio amžiaus vaikams
Viskas viename korpuse, tad galima lengvai keisti smėliadėžės vietą
Komplekte yra: smėlis, smėlio žaislai, figurėlės, naudotojo vadovas  ir pamokų planai 
( lietuvių kalba). Į kainą įskaičiuotas atgabenimas, montavimo darbai bei medžiagos, 
apmokymai, programinė įranga. Platus scenarijų pasirinkimas.
Tvirtas, saugus, ilgaamžiškas korpusas.

Rinkinyje: projektorius, „Kinect“ jutiklis, valdymo ekranas, planšetinis kompiuteris, didelės galios kompiuteris, akustinė sistema, 
naudotojo vadovas  (lietuvių kalba), smėlis, smėlio žaislų rinkiniai ( 270.2309  ir 270.2391 )  ir figūrėlės ( 25119M ) .
Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos paketas. Kiekvienas scenarijus yra skirtas vaiko žinių gilinimui tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, „Ugnikalnis”, „Topografija”, „Ciklopai ir drakonai”, „Tinklelinės struktūros”, „Diena 
ir Naktis”, „Oro balionai”, „Safaris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir fauna “, „Drugelių slėnis “, „Bazės apsauga”,  „Formos ir 
spalvos”, „Ledynmetis, „Menininkas”.

Papildomai dar galima įsigyti 9 scenarijus t.y. „Dinozaurai“, „Ryklys“, „Augalų spalvinimas“ , „Sodininkas“, „Ferma“, „Kristalų plane-
ta“, „Karamelės planeta“ , „Grybų pasaulis“, „Žaislo spalvinimas“.  

Specifikacija: 
Pritaikyta iki 10 vaikų
Matmenys: 153 x 235 x 112 cm  

Tai inovatyvi įranga, sukurta edukacijai per žaidimą. Ji gerina gebėjimą sutelkti dėmesį, 
motorinės raidos vystymąsi, socialinius įgūdžius, moko gamtos pasaulio supratimo, 
įtraukia bei džiugina ne tik vaikus, bet ir suaugusius.  

Privalumai:

SandBox Hope BOXhope 13219,00 €

Tinka tiek grupėms iki 3 vaikų tiek atskiroms klasėms.
Ją galima panaudoti įdomioms ir interaktyvioms pamokoms apie aplinką, 
gamtą ir mokslą, apie vandens telkinius: krioklius, vandenynus, upes, 
ežerus, apie žemės šerdį ir daug kitų dalykų.
Mokymo procesas glaudžiai susipynęs su žaidimu. Gerai žinoma, kad 
vaikai mokosi geriau ir greičiau, kai jiems pateikiama informacija per žai-
dimą.
Skirtas bet kokio amžiaus vaikams

Rinkinyje: projektorius, Kinect jutiklis, valdymo ekranas, planšetinis 
kompiuteris, didelės galios kompiuteris, akustinė sistema, naudotojo va-
dovas( lietuvių kalba ), smėlis, smėlio žaislų rinkinys ir figūrėlės. 

Yra 16 skirtingų scenarijų programinės įrangos paketas. Kiekvienas sce-
narijus yra skirtas vaiko žinių gilinimui tam tikroje srityje.

Scenarijų tematikos: „Gamtovaizdis”, „Vanduo”, „Ugnikalnis”, „Topografi-
ja”, „Ciklopai ir drakonai”, „Tinklelinės struktūros”, „Diena ir Naktis”, „Oro 
balionai”, „Safaris”, „Metų laikai”, „Vandenynas: flora ir fauna “, „Drugelių 
slėnis “, „Bazės apsauga”, „Dinozaurai”, „Formos ir spalvos”, „Ledynmetis, 
„Menininkas”.

Specifikacija: 

Pritaikyta iki 3 vaikų
Matmenys: 160 x 115 x 205/ 240 cm
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laISValaIKIO 
ERdVĖS

Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

Nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, gerina reakcijos laiką ir lankstumą, 
koordinaciją, skatina neurologinį vystymąsi, padeda vaikams, turintiems dėmesio ir ak-
tyvumo sutrikimus.

Savybės:
     Paprasta įdiegti
     Montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Pagaminti iš įbrėžimams atsparaus akrilo, šios veidrodinės plokštės yra saugios ir idealios 
bet kurioje klasėje ar darželyje. Vaikai eina prie veidrodžių, kad galėtų stebėti save ir 
daiktus. Išgaubti veidrodiniai kupolai vaikams pateikia iškreiptą, linksmą ir įdomų pasau-
lio vaizdą. Jie gali būti išdėstyti viduje arba išorėje ir tiekiami su lipniomis juostelėmis 
ir kampiniais tvirtinimo laikikliais, kad būtų galima pritvirtinti prie bet kokio plokščio 
paviršiaus.

Lavinamos šios mokymosi sritys:
     Pasaulio supratimas - stebėjimas
     Asmeninis tobulėjimas - savimonė

Specifikacija : 490mm
Amžius: tinkamas nuo 3 metų

Didelė keturių kupolų akrilo veidrodžių plokštė - 490mm 72406C 88,00 €

Interaktyvi sienelė „Būk greitesnis už šviesą“ Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Spalvą keičiantis sensorinis atradimų stalas turi pakeltą briauną, kad stalo paviršius 
būtų su įduba, sukurdamas viliojančią sritį, kur galima mokytis žaidžiant ir tiriant 
jutimus.

Tvirtas, bet lengvas dizainas yra gražus ir praktiškas: lengvai perkeliamas iš vienos 
vietos į kitą, lengvai prižiūrimas ir idealiai tinka individualiam darbui ar bendram 
žaidimui. Skleidžiant švelnią spalvotą ar baltą šviesą, kuri reguliuojama naudo-
jant nuotolinio valdymo pultą, atradimo sritį galima naudoti objektams rūšiuoti ir 
išdėstyti, tyrinėti įvairias medžiagas ir objektus (skystis, smėlis, želė, putplastis) ir tai 
yra idealus pagrindas vaizduotei. Dydis: 450mm x 690mm dia. Įdubos gylis: 60mm. 

Sensorinis stalas keičiantis spalvas 75563C 275,11 € NAUJA!
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Konstruktorių sudaro – 40 dalių.

Skirta amžiui – nuo 2 metų

Pakuotės matmenys – 43 x 30 x 60 cm

Svoris – 5.86 kg

     Konstruktorių sudaro 40 Maxi akrobatų dalių, skirtų kontravimui.
     Dalys jungiamos įvairiais būdais, įvairovė skatina kūrybiškumą.
     Dalis galima statyti paeiliui ir stebėti nuoseklų jų griuvimą.
     Galima žaisti individualiai arba grupėmis.
     Vienos dalies matmenys: aukštis – 26 cm, plotis – 21 cm, storis – 2,5 cm.
     Pagaminta iš patvaraus termoplastiko, tinka naudoti lauke ir patalpoje.

Konstruktorius „Maxi akrobatai“ EA-93-2 177,60 €

Konstruktorių sudaro – 11 didelių jungčių, 15 vidutinių jungčių, 
8 lanksčios jungtys ir 26 plokštės.

Skirta amžiui – nuo 2 metų

     Savarankiškas „rąstinio“ namelio statymas.
     Puiki priemonė vaizduotės ir kūrybiškumo skatinimui.
     Pridedamas vadovas su modeliais.
     Dalys lengvai jungiamos tarpusavyje.
     60 natūralių spalvų dalių – 11 didelių jungčių, 15 vidutinių 
       jungčių, 8 lanksčios jungtys ir 26 plokštės.
     Galima naudoti patalpoje ir lauke.
     Pagaminta iš itin patvaraus termoplastiko.

Konstruktorius „Pastatyk namą“ EA-603 369,20 €

Šis didelis baltas namelis yra unikali polisensorinė erdvė veiklai, paremtai jutimine inte-
gracija. Dalinė tamsa yra tinkama norint pasirinkti konkrečius dirgiklius ir sukuria geras 
sąlygas veiklai, paremtai pasirinktomis juslėmis. Eksperimentavimas su šviesa, garsu ir 
lytėjimu padeda vaikams susikaupti ir tyrinėti pasaulį nauju būdu.
5 dalių, pagamintas iš putplasčio, padengto PVC; stogas pagamintas iš nailono tinklo. 
Matmenys: 150 x 150 x 152 cm.

Terapinis namelis ,,Igloo” NS2164 1089,00 €

Linksmas ir universalus slėpyklų: namelių, pastogių, valčių, garažų, paukščių 
stebėjimo namelių konstravimo rinkinys. Vaikams patiks kurti nuosavą slėptu-
vę, kuri tiks ir vaidinimo žaidimų paskatinimui. Vaikai lengvai sujungs detales 
savarankiškai. Tinka žaidimui lauke ir viduje, pagaminta iš patvarios plast-
masės.

Konstruojama slėpykla vaikams

Rinkinyje 76 ryškių spalvų detalės:
     18 didelių jungiamųjų detalių
     18 sijų
     24 jungiamosios detalės
     16 lanksčių jungiamųjų detalių

Pilių ir tvirtovių konstravimo rinkinys, tinkantis vaidinimo žaidimų paskatinimui. 
Vaikai lengvai sujungs detales savarankiškai. Tinka žaidimui lauke ir viduje, paga-
minta iš patvarios plastmasės.

Rinkinyje 54 ryškių spalvų detalės: 
     16 bokštelių
     10 didelių jungiamųjų detalių
     10 sijų

Konstruojama pilis

     12 jungiamųjų detalių
     6 lanksčių jungiamųjų detalių

EA-602 378,50 €

EA-601 432,60 €

Fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį aktyvumą. Tyri-
mais yra įrodyta, kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti ypač tuos, kurie pra-
leidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

Nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koordinaciją ir greitį, 
atlieka prevencinį poveikį kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai 
veikia emocinius ir socialinius aspektus.

Fizinio aktyvumo sistema

Savybės:

     Lengvos, tvirtos platformos
     Pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     Belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     Trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     Licenzijuotų dainų paketas                                                                                                 
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), sistemai skir-
tas kompiuteris, programinė įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo 
įrenginys.

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.
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Matmenys: 99.3x49.5x26 cm. PVC danga. Svoris: 2,6 kg.

Suoliukas ,,Morka”

Valoma PVC danga. Matmenys: 85 x 26 x 55.5 cm; aukštis: 30 
cm.  Svoris: 2,5 kg.

Supuoklės-pufas ,,Bananas”

144,00 €

NS2213

112,60 €

NS2209

Valoma PVC danga. Matmenys: 70 x 26 x 52 cm; aukštis 30 cm; 
svoris: 2 kg.

Supuoklės-pufas ,,Kivi”

Valoma PVC danga; svoris:2,2 kg; matmenys: 70 x 26 x 52 cm; 
aukštis 30 cm. 

Supuoklės - pufas ,,Apelsinas”

109,30 €

NS2210

108,00 €

NS2208

Valoma PVC danga; svoris: 2.2 kg; matmenys: 70 x 26 x 52 cm; 
aukštis: 30 cm. 

Supuoklės - pufas ,,Arbūzas”

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: putplasčio 
granulės, valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie sėdinčiojo 
pozos.

Sėdmaišis ,,Baklažanas”

109,30€

NS2211

165,70 €

NS2215

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: putplasčio 
granulės, valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie sėdinčiojo 
pozos.

Sėdmaišis ,,Kriaušė”

Svoris: 4.3 kg; Metmenys: 60 x 50 x 28 cm; fimpilas: putplasčio 
granulės, valoma PVC danga. Puikiai prisitaiko prie sėdinčiojo 
pozos.

Sėdmaišis ,,Braškė”

165,70 €

NS2216

165,70 €

NS2214

Spalvingi pufai VEIDUKAI. Kiekvienas jų atspindi skirtingas emocijas. 
Rinkinyje 6 skirtinų spalvų pufai, 32 cm skersmens, 3 cm aukščio; valoma PVC 
danga.

Emocijų pufai, 6 vnt. NS2897 117,90 €

Minkštos ir patogios plokščios apvalios pagalvėlės su skirtingų vaisių griežinėlių atvaiz-
dais. Pagalvėlės užpildytos putplasčiu, padengtos lengvai valoma PVC medžiaga. Be to, 
kad jos pagalvėlės atsisėdimui, jos gali būti naudojamos įvairiose motorinėse ir teminėse 
veiklose. Vaikai gali laisvai sėstis ant jų - dėl saugumo pagalvėlės turi neslystantį dugną.  
Rinkinyje 6 vnt: kivi, apelsinas, laimas, arbūzas, obuolys, granatas; 2 cm storio; medžia-
ga: putplastis, PVC. 

Vaisių pagalvėlės, 6 vnt. NS2236 93,70 €

Ryškių spalvų, apvalios, plaunamos pagalvėlės puikiai tiks naudoti tiek patal-
pose, tiek lauke. Komplekte yra patogus laikymo ir pernešimo krepšys. Viso 
rinkinyje yra 32 pagalvelės (350 x 20 mm).

Vaivorykštės spalvų apvalių pagalvėlių komplektas, 32 vnt. FC0029-GL 199,59 €

NAUJA!
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Apvalus kilimas su skirtingomis emocijomis, padedančiomis ug-
dyti socialinius įgūdžius. Kilimo diametras 200 cm; Lengvai valo-
mas, neslidus latekso dugnas, apsiūtais kraštais. 

Emocijų kilimas

Lankstumo lavinimui ir pertraukėlėms tarp veiklų. 
     8 erdvios sritys vaikams ir erdvė mokytojui padeda 
       vaikams mokytis pozicijų.
Dydis – 2000 x 2000 mm

Jogos pozų kilimėlis

125,69 €

NS1106

229,83 €

MAT1221

Komplektas, kurį sudaro 6 pagalvėlės su skirtingomis emocijomis, jausmais ir 
išraiškomis skatina grupines diskusijas.
     Kiekvienos pagalvėlės vienoje pusėje pavaizduota emocija, o kita pusė 
       vienspalvė.
     Taip pat galima naudoti kaip jungiamąjį elementą arba kaip pagalvėles istorijų 
       pasakojimui.
     Ryškiaspalvis, švelnus ir lengvai valomas vinilas.
     Atitinka visus Europos saugumo standartus.
Dydis – 350 x 60 mm

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) variantas Nr. 1 SP2103 119,00 €

12 ryškių daugiafunkcinių pagalvėlių klasei.
     Kiekvienos pagalvėlės vienoje pusėje pavaizduota emocija, o kita pusė 
       vienspalvė.
     Vežimėlis, skirtas pagalvėlių laikymui, kai jos nenaudojamos.
     Rankų darbo medinis vežimėlis su patvariomis ir lengvai valomomis 
       pagalvėlėmis atitinka saugumo standartus.

Vežimėlio dydis – 800 x 380 x 400 mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 60 mm

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) 
su transportavimo vežimėliu

FN1161-SINGLE-N 399,24 €

Komplektas, kurį sudaro 6 pagalvėlės su skirtingomis emocijomis, jausmais ir 
išraiškomis skatina grupines diskusijas.
     Kiekvienos pagalvėlės vienoje pusėje pavaizduota emocija, o kita pusė 
       vienspalvė.
     Taip pat galima naudoti kaip jungiamąjį elementą arba kaip pagalvėles istorijų
       pasakojimui.
     Ryškiaspalvis, švelnus ir lengvai valomas vinilas.
     Atitinka visus Europos saugumo standartus.
Dydis – 350 x 60 mm

Pagalvėlės „Emocijos“ (vienpusės) variantas Nr. 2 SP2104 119,00 €

Ryškus kilimas su 12 skirtingų emocijų, jausmų ir išraiškų skatina grupines diskusijas 
apie jausmus ir santykius. 
     Vaikai gali pasirinkti išraišką, ant kurios sėdės skaitymo ar pamokos metu. 
     Kilimo savybės: savitas, ryškiaspalvis, vaikams patrauklus dizainas.
     Sukurtas skatinti mokytis per sąveiką ir žaidimą.
     Nesiglamžantis, unikalios Rhombus™ medžiagos, su neslystančiu Dura-Latex™
       saugiu pagrindu.
     Atsparus trinčiai, laboratoriškai išbandytas su sunkiąja apkrova.
     Tvirtai apsiūti kraštai, apsaugantys nuo dilimo.
     Nailoninė, švelni apdaila.
     Atitinka visus saugumo standartus.
     Patvari Tuf-Pile™ medžiaga: švelni pūkinė tekstūra komfortui ir ilgaamžiškumui.
     Rekomenduojama naudoti  klasėse skaitymo ar žaidimų erdvėse.
Dydis – 2000 x 2000 mm apskritimas

EmotionsTMapvalus kilimas su veideliais MAT1196 229,83 €

Daugiafunkcinis, tvirtas rankų darbo vežimėlis su 12 ryškių grindų pagalvėlių 
(anglų k.)
     Kiekviena pagalvėlė yra iliustruota iš abiejų pusių: vienoje pusėje veido išraiška,
      kitoje – pagrindiniai diskusijų žodžiai grupinei veiklai.
     Taip pat idealiai tinka sėdėti ant grindų grupinių skaitymų ir mokymosi veiklų 
       metu.
     Vežimėlis lengvai transportuojamas ir perkeliamas.
     Patvarios ir lengvai valomos vinilo pagalvėlės atitinka visus saugumo 
       standartus.

Vežimėlio dydis – 700 x 360 x 430mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 50mm

Emocijų spurgos formos pagalvėlės su vėžimėliu FN1160-N 310,98 €
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Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temomis 
klasėse, todėl smagus vaisių asortimentas yra puiki mokymo 
priemonė.
     Šis tankus ir minkštas kilimas su 24 – iomis sritimis puikiai
        tinka aplinkose, skirtose mokymui ir pasaulio pažinimui, 
        bendravimo ir kalbos veikloms.
Dydis – 3000 x 2000 mm

Kilimas su vaisiais (stačiakampis)

290,33 €

MAT1172

Joga ankstyvame amžiuje gali padėti valdyti nerimą, pagerinti 
koncentraciją ir lankstumą.
     32–jų mini kilimėlių rinkinys pristatomas su kelionmaišiu
       patogiam transportavimui. Tinka naudoti viduje ir lauke.
Vieno kilimėlio dydis – 400 x 400 mm

Jogos pozų kilimėliai su kelionmaišiu 
(vidaus/lauko)

182,64 €

BN2135

Skatina vaikus diskutuoti ir suprasti įvairias maisto grupes.
     Suteikia galimybę tyrinėti sveiko maisto pasirinkimą.
Dydis – 2000 x 2000 mm

Kilimas ,,Mitybos piramidė”

Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temomis 
klasėse, todėl smagus vaisių asortimentas yra puiki mokymo 
priemonė.
     Šis tankus ir minkštas kilimas su 16 – ka sričių puikiai tinka
       aplinkose, skirtose mokymui ir pasaulio pažinimui, bendra-
       vimo ir kalbos veikloms.
Dydis – 2000 x 2000 mm

Kilimas su vaisiais (kvadratinis)

Ryškiaspalvės minkštos kvadratinės pagalvėlės tinkamos naudo-
ti viduje ir lauke skaitymo ir grupinių veiklų metu.
     Puikiai tinka vidaus ir lauko erdvėms.
     Pagalvėlės skalbiamos 30°C temperatūroje.
     Rinkinį sudaro 32 pagalvėlės.
Vežimėlio dydis – 800 x 380 x 400 mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 350 x 20 mm

Kvadratinės pagalvėlės su vežimėliu

229,83 €

MAT1173

435,53 €

BN0107

Ryškiaspalvės minkštos kvadratinės pagalvėlės tinkamos naudo-
ti viduje ir lauke skaitymo ir grupinių veiklų metu.
     Puikiai tinka vidaus ir lauko erdvėms.
     Pagalvėlės skalbiamos 30°C temperatūroje.
     Rinkinį sudaro 32 pagalvėlės.
Vežimėlio dydis – 700 x 360 x 430 mm
Pagalvėlės dydis – 350 x 20 mm

Apvalios pagalvėlės spurgos formos su 
vežimėliu

Didelės, ryškių spalvų sėdynės.
     Unikalus sujungimo dizainas sudaro galimybę naudoti grupei
       vaikų arba individualiai.
     Tinka sėdėti vaikams ir mokytojams.
     Aukštos kokybės vinilas, dvigubos siūlės ir didelio tankio
       putos viduje.
     Atitinka visus saugumo ir priešgaisrinius standartus, patva-
       rus, atsparus dilimui ir dėmėms vinilas.
Dydis – 1860 x 1860 x 250 mm

3 – jų spalvų sėdynių dėlionė
MAT1201 229,83 €

Sveikata ir sveika gyvensena tampa vis svarbesnėmis temomis klasėse, todėl smagus vaisių asorti-
mentas yra puiki mokymo priemonė.
     Sukurti aplinkoms, skirtoms mokymui ir pasaulio pažinimui, bendravimui ir kalbos veikloms.
     Atvaizduojama vaisių išorė ir vidus tam, kad vaikai galėtų juos suderinti.
     Lengvai transportuojamas 32– jų švelnių kilimėlių rinkinys yra puiki dalinimosi tarp klasių
       priemonė. 
Kilimėlio dydis – 400 x 400 mm

Kilimėliai „Vaisiai“ su kelionmaišiu BN2130 249,19 €

374,98 €

BN0106-N

967,93 €

SP3201

Ryškių spalvų, įvairių formų plaunamos pagalvėlės puikiai tiks 
naudoti tiek patalpose, tiek lauke. 
Komplekte yra patogus laikymo ir pernešimo krepšys. Viso rinki-
nyje yra 32 pagalvelės (350 x 20 mm).

Vaivorykštės spalvų įvairių formų 
pagalvėlių komplektas, 32 vnt.

199,59 €

FC0025-GL

NAUJA!

Ryškių spalvų, kvadratinės plaunamos pagalvėlės puikiai tiks 
naudoti tiek patalpose, tiek lauke. 
Komplekte yra patogus laikymo ir pernešimo krepšys. Viso rinki-
nyje yra 32 pagalvelės (350 x 20 mm).

Vaivorykštės spalvų kvadratinių 
pagalvėlių komplektas, 32 vnt.

199,59 €

FC0028-GL

NAUJA!
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Unikalus modulinis dizainas leidžia maišyti ir derinti bet kokioje aplinkoje. 
Maišykite ir derinkite skirtingus kelis komplekto elementus, kad tiktų bet 
kuriai sėdėjimo aplinkai.

Neutralus dizainas sukuria lauko aplinką klasėje.
Atsparus dilimui neslystantis pagrindas, užtikrinantis didesnį saugumą.
Ergonomiškai sukurta laikysenos palaikymui ir komfortui.
Pagamintas iš švelnaus liečiant, lengvai valomo vinilo, kas užtikrina tinkamą 
higienos palaikymą.
Patvarus, su sustiprintu tinkleliu padengtu vinilu, idealiai tinkantis reikliai 
mokyklos aplinkai.

Sėdynės aukštis 300 mm.
Matmenys: 350 x 420 x 575 mm. 

Fotelis ,,Gamtos kampelis” SP3400 142,72 €

Dvivietė sofa ,,Gamtos kampelis” SP3401 241,94 €

Pufas ,,Gamtos kampelis” SP3402 117,31 €

Sėdynės aukštis 300 mm. Matmenys: 700 x 420 x 600 mm.

Sėdynės aukštis 300 mm. Matmenys: 430x 350 x 300 mm. 

NAUJA!

Vaikai gali sukurti bet kokį tinklą, jei reikia, tiesiog prijungdami atskirus komponen-
tus. Rinkinyje: 8 rageliai (4 raudoni, 4 mėlyni), 3 x 3 metrų ilgio ir 12 x 1 metro ilgio 
stiprus geltonas, tuščiaviduris, lankstus vamzdelis, 6 jungiamosios jungtys ir 6 „Y“ 
tipo jungtys. Visi vamzdeliai turi guminius galus, todėl ragelius ir jungtis galima leng-
vai įstumti į vietą ir prireikus nuimti.

Funkcijos:
     Galima naudoti viduje arba lauke
     Vamzdžius galima užkasti
     Tvirtas plastiko dizainas
     Po naudojimo lengvai nuplauti. Amžius: nuo 3 metų.

Žaidimas ,,Kas kalba?” 73956C 81,60 €

Pagaminti iš įbrėžimams atsparaus akrilo, šios veidrodinės plokštės yra saugios 
ir idealios bet kurioje klasėje ar darželyje. Vaikai eina prie veidrodžių, kad galėtų 
stebėti save ir daiktus. Išgaubti veidrodiniai kupolai vaikams pateikia iškreiptą, 
linksmą ir įdomų pasaulio vaizdą. Jie gali būti išdėstyti viduje arba išorėje ir tiekiami 
su lipniomis juostelėmis ir kampiniais tvirtinimo laikikliais, kad būtų galima prit-
virtinti prie bet kokio plokščio paviršiaus. Lavinamos šios mokymosi sritys: 
     Pasaulio supratimas - stebėjimas; 
     Asmeninis tobulėjimas - savimonė. 
Amžius: nuo 3 metų.

Didelė 9 kupolų akrilo veidrodžių plokštė - 490mm 72408C 88,00 €

NAUJA!

Idealiai tinka vaikų grupėms statyti dideles lauko konstrukcijas: bokštus, namus ir 
tunelius. Žaidžiant ugdomas formos ir erdvės suvokimas, susipažįstama su 2 ir 3 
matmenų objektais, skirtingomis tekstūromis, skatinamas komandinis darbas ir 
vaidmenų žaidimas. Įgyvendinamos individualios idėjos. 

Kūriniai lengvai sujungiami, kad būtų sukurtos tvirtos konstrukcijos. Lengvas ir sau-
gus.  Galima naudoti tiek viduje, tiek lauke. Greitas supakavimas. 
Kvadrato dydis: 40,5 x 40,5 cm.

Rinkinyje:  4 spalvų 24 kvadratai (2 dizainai) ir 12 lygiakraščių trikampių. 

*Galimos kitos rinkinių komplektacijos: 24 dalių arba 12 dalių. Teirautis atskirai. 

XL „Polydron“ rinkinys 3 EA-70-7110 328,20 € NAUJA!
NAUJA!

NAUJA!

Šis rinkinys yra įdomus įvairių formų derinys, suteikiantis daugybę fizinės 
veiklos galimybių, palaikančių vaikų motorinių įgūdžių lavinimą. Jis taip pat 
gali būti naudojamas fizinei reabilitacijai ir korekcinės gimnastikos metu. 
Komplekto elementai su tekstūruotais kilimėliais ir atspindinčia folija, kad 
pagerintų jutimo patirtį. Komplektų komponentai gali sukurti vieną didelį 
kliūčių ruožą ir erdvines konstrukcijas. Visi elementai pagaminti iš padidin-
to tankio putų poliuretano, atsparūs deformacijoms ir patogiai naudojami. 
Danga pagaminta iš PVC be ftalatų, minkšta lietimui ir lengvai valoma. 

Minkštų formų rinkinys NS1221 949,50 € NAUJA!
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Idealiai tinka pastatyti savo pirmąjį lauko bokštą ar namą. Žaidžiant ugdomas for-
mos ir erdvės suvokimas, susipažįstama su 2 ir 3 matmenų objektais, skirtingomis 
tekstūromis, skatinamas komandinis darbas ir vaidmenų žaidimas. Įgyvendinamos 
individualios idėjos. 
Lengvas ir saugus naudoti. 

Rinkinyje:  4 natūralių spalvų 8 kvadratai (2 brėžiniai) ir 4 lygiakraščiai trikampiai.

Natūralių spalvų konstruktorius 12 dalių NAUJA!

24 dalių EA-70-71205 226,80 €

36 dalių EA-70-71210 328.2 €

*Galimos rinkinių komplektacijos: 12 dalių, 24 dalių, 36 dalių

Idealiai tinka darželiams bei priešmokyklinėms grupėms. Mokymasis per žaidimą dar 
niekada nebuvo toks įdomus. Galite sukurti žmogaus figūrą, dinozauras, šunį, gėlę, 
arklį, lėktuvą, žuvį ar elnią.

Rinkinyje yra 20 natūralių spalvų detalių. Kiekvienos detalės skersmuo yra net 24 cm, 
todėl vaikai galės lengvai sukonstruoti tikrai didelius modelius. Detalės yra lengvos ir 
patvarios. Skirtas naudojimui tiek viduje, tiek lauke. Dėl tekstūruotų paviršių formas 
malonu liesti. Detalių sujungimas yra paprastas ir lengvai atliekamas.

Amžius: nuo 2 metų. 
20 dalių
*Galimos rinkinių komplektacijos: 12 dalių, 24 dalių, 36 dalių

Konstruktorius „Milžiniškas aštuonkojis” 20 dalių NAUJA!

40 dalių EA-80-1050 223,60 €

80 dalių EA-80-1060 357,91 €

Keliaukite Saulės sistema naudodami šį storų guminių neslystančių kilimėlių 
rinkinį. Išdėstykite planetas ir leiskite vaikams pereiti nuo vienos prie kitos, tyrinėti 
ir aptarti kosmoso paslaptis. Žaidimų lauke metu susipažįstama su gamtos mokslu 
bei kosmosu, lavinama bendroji motorika.  Rinkinys pagamintas iš natūralaus kau-
čiuko ir mikropluošto.

Rinkinyje 10 vnt.:  8 planetos, Mėnulis ir Saulė - Saulės sistemos elementai.
Didžiausio kilimėlio matmenys ~ 81 x 47 cm, o mažiausio - 9 cm skersmens.
Kiekvienas kilimėlis yra pažymėtas planetos pavadinimu.
Amžius: nuo 3 metų.

Galimi užsakymai nuo 2021 metų gegužės mėn.

Saulės sistemos kilimėliai EA-FF-827 130,00 €

NAUJA!

12 dalių EA-70-71200 116,40 €

20 dalių EA-80-1040 134,30 €
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Rinkinyje: 32 kilimėliai: 10 didelių trikampių, 14 mažų trikampių ir 8 kvadratai.

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET TRIO PRO” SETTRIOPRO 2395,90 €

Didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm.
Mažojo trikampio ir kvadrato kraštinės ilgis 50cm.
Kilimėlių storis - 5 cm.
Skirta vaikams nuo 3 metų.

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, 
greitai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex 
Standard 100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos sta-
bilių ir kilimėlių sujungimą.

Žaisdami vaikai:
     Mokosi derinti geometrines formas;
     Įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
     Lavina trimatę vaizduotę;
     Ugdo koncentraciją;
     Vysto loginį mąstymą;
     Mokosi bendradarbiauti;
     Konstruodami aktyviai juda.

Rinkinį galite naudoti:

     Darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir daugelį 
       kitų įstaigų vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
     Specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo užsiėmimuose;
     Edukaciniuose užsiėmimuose.

TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį ir suvokti pagrindinių formų principus - į 
savo kūrybos erdvę įtraukti erdvines ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimentuoja ir tuo džiau-
giasi.

Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai.  

Didžiojo trikampio kraštinės ilgis 100cm.
Mažojo trikampio kraštinės ilgis  50cm. 
Kilimėlių storis - 5 cm.

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET DUO PRO” SETDUOPRO 760,00 €

Skirta vaikams nuo 3 metų.
 

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, 
greitai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex 
Standard 100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96
 

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos sta-
bilių ir kilimėlių sujungimą.
 

Žaisdami vaikai:
     Mokosi derinti geometrines formas;
     Įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
     Lavina trimatę vaizduotę;
     Ugdo koncentraciją;
     Vysto loginį mąstymą;
     Mokosi bendradarbiauti;
     Konstruodami aktyviai juda.
 

Rinkinį galite naudoti:
 

     Darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir daugelį kitų įstaigų 
      vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
     Specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo užsiėmimuose;
     Edukaciniuose užsiėmimuose.
 

Minimalus užsakymo kiekis -  2 rinkiniai.
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TUKLUK gamintojo magnetiniai kilmėliai skatina vaikus pažinti aplinkinį pasaulį ir suvokti pagrindinių formų principus - į savo 
kūrybos erdvę įtraukti erdvines ir geometrines figūras. Nuostabu matyti, kaip vaikai eksperimentuoja ir tuo džiaugiasi.

Rinkinyje: 9 kilimėliai: 5 dideli trikampiai ir 4 maži trikampiai. 

Magnetinių kilimėlių rinkinys ,,SET UNO PRO” SETUNOPRO 439,00 €

Formų kraštinės ilgis 50cm.
Kilimėlių storis - 5 cm.
Skirta vaikams nuo 3 metų.

Nuimamas užvalkalas atsparus ugniai ir plaunamas 60 ° C temperatūroje, 
greitai ir lengvai valomas dėl higieniškos PU dangos. Sertifikatai: Ökotex 
Standard 100, BS7175, CRIB 5, ASTM G21-96

Patentuotos magnetinės (neodimio) jungtys užtikrina tinkamą formos 
stabilių ir kilimėlių sujungimą.
Minimalus užsakomas kiekis -3 rinkiniai.

Žaisdami vaikai:
     Mokosi derinti geometrines formas;
     Įgauna fizikos, architektūros, inžinerijos pagrindų;
     Lavina trimatę vaizduotę;
     Ugdo koncentraciją;
     Vysto loginį mąstymą;
     Mokosi bendradarbiauti;
     Konstruodami aktyviai juda.

Rinkinį galite naudoti:

     Darželiuose, viešbučiuose, mokyklose, bibliotekose ir daugelį 
       kitų įstaigų vaikų žaidimų ir poilsio erdvėse;
     Specialiųjų poreikių vaikų įgūdžių formavimo užsiėmimuose;
     Edukaciniuose užsiėmimuose.

„Big Blocks”rinkiniai

Žaidžiant  su „Big Blocks“ rinkiniais vaikai  mokosi pažinti for-
mas, aktyviai judėdami kurti  ir įgyvendinti idėjas, bendradar-
biauti, sutelkti dėmesį, spręsti kilusias problemas. Rinkiniai 
sužadina smalsumą ir norą tyrinėti  bei daugelį kitų įgūdžių. 
Žaidimų vieta tampa linksma, atpalaiduojančia, džiuginančia 
vaizduotės aikštele.

Puikiai tinka vaikams nuo gimimo iki 10 metų ir vyresniems. 

Rinkinyje yra elemenatai / dalys:
     Saugūs, minkšti, lengvi, draugiški aplinkai.
     Tinka naudoti tiek lauke, tiek patalpose.
     Visi produktai 100% saugūs naudoti vaikams, sertifikuoti 
       ir itin patvarūs, Netoksiški, atsparūs vandeniui, pelėsiui,
       miltligei.
     Lengvai valomi, drėgnu audiniu ir antibakteriniu muilu.
     Atsparūs ugniai.
     Kompaktiškai susideda ir neužima daug vietos.
     Blokai gali būti vienspalviai arba spalvoti. Vienspalviai dera
       su spalvotais rinkinio elementais. 
     Detalių dydžiai priklauso nuo konkrečių produktų. 
       Galima pasirinkti didelį, vidutinį arba mažą rinkinį.
     Garantija 3 metai

Šie rinkiniai skirti darželiams, mokykloms, vaikų centrams, 
pramogų zonoms ir  namų erdvėms.

Dėl kainų 
prašome 
teirautis

NAUJA!
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Pasiliekame teisę keisti prekių kainas ir technines specifikacijas 
be išankstinio įspėjimo. Prašome užsakomų prekių kainas, 

technines specifikacijas ir pristatymo terminus tikslintis 
prieš užsakymo pateikimą.

www.MoksloTechnologijos.lt

Priemonių užsakymas:

           Interneto svetainėje www.MoksloTechnologijos.lt
           El. paštu: info@mokslotechnologijos.lt
           Telefonu: 8 5 274 5417, 8 613 84 568, 8 646 05 622

Tai intuityvi ir inovatyvi mokymo(si) platforma savarankiškam, nuotoliniui ir grupės darbui.

     Lengva susikelti ne tik turimas, bet ir susikurti naujas pamokas. 
     Paprasta struktūrizuoti turinį.
     Sukurti interaktyvias užduotis ir testus.
     Priskirti pamokas ir namų darbus savo auklėtiniams.
     Stebėti aukletinių rezultatus. 
     Pasiekti turimas pamokas, kad ir kur bebūtumėte. 

Taip pat platformoje rasite gaisrinės saugos, pirmosios pagalbos mokymų ciklą skirtą vaikams ir darbuotojams. 

Kuriame jums!

eLKLasė - Lietuviškas ugdymo turinio skaitmenizavimo įrankis
Dėl kainos 
prašome 
teirautis

NAUJA!
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Tel.: 8 5 274 5417
El. p.: info@mokslotechnologijos.lt

www.mokslotechnologijos.lt


