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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. 

Naujausių mokymo 
technologijų pristatymas, 
diegimas

Konsultavimas pasirenkant 
mokymo priemones

Pedagogų ir sveikatos įstaigų specialistų 
apmokymas dirbti su technologiškai
pažangia įranga

Sveikos gyvensenos 
ugdymas

Ugdančių prevencinių 
priemonių tiekimas

Ugdymo klasių 
įkūrimas

Sveiko gyvenimo būdo 
propagavimas, viešinimas

Paskaitų, seminarų 
organizavimas

Veiklos sritys
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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, elastingu-
mas 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 85022
248,00 €

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 užduo-
tys pagal vaikų amžių. 

Eksperimentų temos: augalai auga iš sėklų, 
augalai 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 85023
248,00 €

85025
248,00 €
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85021
248,00 €

Vandens ir oro eksperimentų rinkinys 

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

Eksperimentų temos: vandens sukuria-
ma jėga, kaip vanduo gali perduoti ener-
giją, kaip vanduo gali sukti ratus, oro 
sukuriama jėga, vėjo energija ir kt.

Rinkinyje: ne mažiau nei 12 eksperi-
mentų aprašai, instrukcijų kortelės, prie-
monių kortelės lietuvių kalba.

85026
185,40 €

Elektros eksperimentų rinkinys 

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

Eksperimentų temos: elektrostatinis krūvis, elek-
tros grandinė, laidininkai ir izoliatoriai, lygiagre-
tus jungimas ir kt.

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

Ufo evakuacijos pagalba pademonstruo-
kite vaikams vakuuminį reiškinį, kuris dėl 
išorinio oro slėgio veikia pagal Magde-
burgo pusrutulių principą.

33150
110,80 €

Eksperimentų rinkinys „Ufo“

NAUJA!
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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. 

33106
418,20 €

Herojus Vinus tyrinėja pasaulį „Eksperimentai su oru“

NAUJA!

Herojus Vinus tyrinėja pasaulį „Eksperimentai su vandeniu“ 33206
466,20 €

NAUJA!

33050
42,40 €

Eksperimentų herojus Vinus

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
107,40 €

560030Mini planetariumas

Mokomasis rinkinys skirtas saulės sistemos demonstra-
cijai. Modelyje planetos yra judančios ir sukasi aplink 
Saulę, o Mėnulis sukasi apie žemę. Saulės diametras: 3,8 
cm, maksimalus orbitos spindulys: 19 cm. 

Rinkinyje: 8 planetos ir Mėnulio orbita, speciali į saulę 
įmontuota lemputė. Papildomai reikalingos baterijos.

Specialus kūrybiškumą ir gamtos pažinimą skatinantis rinkinys 
padės vaikams susipažinti su naminiais ir jūrų gyvūnais, skirtingais 
maisto produktais, namuose esančiais daiktais, žeme ir kosmosu.

Išsirinkite norimą dėžutę, apžiūrėkite joje esančias figūrėles, 
aptarkite, kur gyvūnai gyvena, ką valgo arba kur naudojami rasti 
daiktai. Vyresniems vaikams pasiūlykite aprašyti išsirinktą figūrėlę 
arba parašyti pasakojimą apie išsirinktoje dėžutėje esančias 
figūrėles.

Rinkinyje: 20 skirtingų tematikų dėžučių su 10 figūrėlių kiekvieno-
je dėžutėje – iš viso 200 skirtingų figūrėlių.

Kūrybinių dėžučių rinkinys LI01010 165,00 €

60,90 €

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 €
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20610A

38,30 €

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.

EA-47

39,70 €

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. 

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?“

20551A

46,30 €

NAUJA! NAUJA!

20600A

48,60 €

NAUJA!

Šis žaidimas skirtas meno kūrinių iš gamtos pasaulio elementų gaminimui. Žaidi-
mas formuoja rankdarbių kūrimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, padeda vaikams 
susipažinti su botanika, skirtingomis lapų rūšimis ir formomis.  Tinka 3 – 6 metų 
vaikams.

Rinkinyje: 10 nuimamų siluetų.

NAUJA!Žaidimas „Kūrybinga gamta“ 45421M 23,80 €

NAUJA!

24 kortelės 30 kortelių
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Tinklelis skirtas vabzdžių ir kitų mažų skraidančių gyvių gaudy-
mui. Su ištraukiama rankena. 

Matmenys: rankenos - 380 - 520 mm, tinklelio skersmuo – 
196 mm.

Vabzdžių gaudymo tinklelis

61016

12,00 €

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

Matmenys: namelio ilgis - 190 mm.

Nešiojamas vabzdžių namelis

61020

9,70 €

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 

61047

10,70 €

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

61024

10,70 €

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

61010

20,60 €

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

90093

6,70 €
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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 ob-
       jektus 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

52082

7,40 €

Naudodami šiuos didelio dydžio pincetus, tinkančius net 
patiems mažiausiems, vaikai lavins savo motorinius, skaičiavi-
mo ir rūšiavimo, spalvų pažinimo įgūdžius.

Rinkinyje: 12 vienetų šešių spalvų didelio dydžio pincetai.

Pincetų rinkinys

75088

14,70 €

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.

61084 50,70 €

Svarstyklės „Balansuojantys kibirėliai“ 75104 
didesnės

14,00 €

53879 
mažesnės

21,30 €
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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. 

Priemonė skirta pirmajai pažinčiai su sverto veikimo principais.

Rinkinyje: 20 vnt. po 10 g svarelių.

Matmenys: 655 x 210 mm.

Svarstyklės „Balansuojančios lėkštės“

Svertai „Skaičių balansas“

53967

34,70 €

53877

15,30 €

53889

18,00 €

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“ 50215 60,00 €

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

Rinkinyje: 2 vienetai.

Matmenys: 80 x 22 x 10 mm.

Strypiniai magnetai

50028

8,30 €
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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“

3830008

92,00 €

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

70025

30,70 €

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 
svarbiausius 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 55,30 €

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 nuima-
momis dalimis, skirtas detalioms žmogaus vidaus organų studijoms.

Modelyje: 2 galvos pusės, pusė smegenų, 2 plaučiai, 2 dalių šir-
dis, skrandis, kepenys su tulžies pūsle, 2 dalių žarnyno traktas.

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

Mini torso modelis

158,40 €

1000195

NAUJA!

52,40 €

008944
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SKaIČIaVIMaS IR GEOMETRINĖS FORMOS

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.

Rinkinyje: 43 kietmedžio detalės – skaičiai. 

Skaičių blokai aritmetinių veiksmų ugdymui SumB 156,70 €

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

57,10 €

EA-7-2

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

60,30 €

EA-15

Papildomai galima įsigyti pamokų planus sudėčiai, dalybai, 
daugybai, trupmenoms (anglų kalba).
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Spalvingi mediniai skaičiai su matematikos operacijų ženklais. 
Tinka naudoti ant magnetinės lentos. Pridedama tvirta medi-
nė dėžutė su aiškiu dangčiu laikymui.

Magnetiniai skaičiai

8,90 €

76061

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

7,30 €

72421

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

79,50 €

EA-68

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

Rinkinyje: 6 geometrinės figūros.

Geometrinių formų rinkinys 

24,00 €

72395

Žaidimas formuoja erdvinį suvokimą, padeda pažinti skirtin-
gas geometrines figūras, lavina loginį mąstymą ir motorinius 
įgūdžius. Tinka vaikams nuo 2 metų amžiaus.

Rinkinyje: 32 keturių skirtingų geometrinių formų kištukai, 4 
spalvotos kortelės, dėliojimo lenta.  

Geometrinių formų mozaikinė dėlionė 45319M 21,00 €

NAUJA!
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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 73095 72,00 €

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.

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 59,10 €

     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. 

NAUJA!

14 geometrinių figūrų
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Programavimo robotukas „Kubiukas“ 001B 290,00 €

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“ 007A 44,30 €

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“ 008A 44,30 €

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“ 009A 44,30 €

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.
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Rinkinyje: spalvinimo nuotykių knygelė, skalbiamas kili-
mėlis, 6 skirtingų spalvų piešimo priemonės, tvirtinimo 
juosta, naudojimo vadovas.

Kilimėlis „Didmiestis“ 010A 44,30 €

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“ 011A 44,30 €

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“ 012A 44,30 €

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.

Spalvinimo rinkinys robotukui „Kubiukas“ 022A

74,00 €
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Magnetinis konstruktorius lavina 3D vaizduotę, kūrybiškumą, moko pažinti 
formas ir fizikos pagrindus, ugdo koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą ir 
padeda skatinti bendradarbiavimą bei judesį.

Konstruktoriaus kubeliai yra pagaminti iš kokybiškos, minkštos medžiagos. 
Kiekvieno kubo šonuose yra po keturis magnetus, kurie leidžia kubus sujungti 
tarpusavyje ir taip sukonstruoti įvairius objektus.

Magk100
mažesnis

Magk150
didesnis

2099,00 €

Magnetinis konstruktorius

1799,00 €

LEGO® Education kaladėlių rinkinys 
„Mūsų miestas“ 45021

Mūsų mieste vyksta daug renginių: čia - miesto kvartaluose - gyvena tikrieji hero-
jai, o gyvenimas tiesiog verda. Kai vaikai kartu kuria ir tyrinėja įvairias miesto zo-
nas ir rajonus, jie intuityviai supranta, ką reiškia būti šiuolaikinės bendruomenės 
dalimi. 

138,75 €

Privalumai:

     Žaisdami vaikai galės konstruoti skirtingas situacijas ir 
       scenarijus,  siekdami surasti sau tinkamiausią sprendimo
       kelią
     Žaidimas vaidmenimis sukuria bendradarbiavimo aplinką, 
       ugdo socialinių problemų sprendimo ir komandinio darbo
       gebėjimus

Tinka vaikams nuo 3 metų, vienu metu gali žaisti 1 – 6 vaikų.

Rinkinyje:
     278 lego kaladėlės
     8 dvipusės kortelės su idėjomis 16 modelių surinkimui
     Kortelės su 5 veiklų idėjomis užsiėmimų vedimui (anglų k.)
     Papildoma mokymo medžiaga (anglų k.)

Rinkinį galima papildyti temomis „Bendruomenės žmonės“ ir 
„Multi mašinos“.

Konstruktorių galite rinktis iš dviejų skirtingų dydžių – 
100 vnt., arba 150 vnt.
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Jaunojo programuotojo ekspresas 45025 242,30 €

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. 

Jungiamoji šviečianti dėlionė EY10018 99,00 €

Konstruokite įvairius šviečiančius konstruktorius su šviečiančiomis magne-
tinėmis plytelėmis! Pastatykite viduryje įkraunamąją maitinimo plytelę ir prie 
jos lipdykite plyteles taip kurdami įvairias formas, gyvūnus ir kt. Sujungus ply-
teles magnetais, jos įsižiebia skirtingomis spalvomis.

Rinkinyje:
     Penkių spalvų 25 plytelės šviečiančios plytelės su specialiais magnetais iš
       abiejų pusių
     1 įkraunamoji maitinimo plytelė. 
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LEGO® Education kaladėlių rinkinys „Steam Park“ 45024 194,80 €

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.
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EMOcINĖ 
SVEIKaTa

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

B101254

20,70  €

Žaidimas skirtas atminties lavinimui ir emocinės sveikatos 
pažinimui. 

Rinkinyje: 56 nuotraukos, atspindinčios skirtingus jausmus ir 
emocijas.

Žaidimas „Surask porą - jausmai ir emocijos“ 

FF-2995

49,90 €

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 

20841A

66,70  €

NAUJA!

72402

30,00 €

Žaidimas „Bingo: manimi galima pasitikėti“

Žaidimas Bingo skirtas skatinti vaikų pasitikėjimą savimi. 

Rinkinyje: 10 Bingo kortelių ir 55 žaidimo kortelės.  

MGP 12,10 €

NAUJA!
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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

27,70  €

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.

Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su tolerancijos ir bendra-
darbiavimo vertybėmis. Vaikai aptars 4 paveikslėlius kiekvieno-
je kortelėje ir identifikuos netinkamą elgesio tipą. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.

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

Žaidimas „Pozityvus mąstymas:
tolerancija ir bendradarbiavimas“ 

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

Tai tarptautiniu mastu pripažinta priemonė, padedanti vaikams aptarti ir 
analizuoti konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdie-
niame gyvenime. Magnetai yra kaip pagalbinė priemonė skirta pedagogų, 
psichologų, socialinių 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 scenarijus.

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

Papildomai galima užsakyti patogų transportavimo krepšį bei stovą-mol-
bertą.  

DBLOB01 322,10 €

Memo tipo žaidimas „Vertybės“ 31925M 34,20 €

20810A

49,40 €

NAUJA! NAUJA!

NAUJA!
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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

159,10 €

DEAS001
didelei lentai

DEAS002
mažai lentai  

106,10 €

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

DBAG002
mažai lentai 

82,90 €

DBAG001
didelei lentai

66,30 €

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 DBOD104
maža 

211,00 €

DBOD102
didelė

355,40 €

Atskirai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

Magnetų rinkinys „Emocinė sveikata“ DSMAG009
mažai lentai 

133,30 €

DMAG009
didelei lentai

88,90 €

Magnetinė vienpusė lenta DBOD103
maža 

277,70 €

DBOD101
didelė

144,40 €

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  
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Vaiko pažinimo, jausmų identifikavimo, emocinio intelekto ir 
kūrybiškumo ugdymo priemonė.

Kortelės gali būti naudojamos kaip priemonė pokalbiui 
pradėti, tinka dirbant su tylesniais, nekalbiais vaikais, kūry-
biškumui, fantazijai ugdyti, vaikui pažinti ir lavinti. Jos pui-
kiai tinka istorijoms, pasakoms kurti, rišliajai kalbai lavinti, 
specialiųjų poreikių turinčių moksleivių įgūdžiams ir kom-
petencijoms ugdyti. Gali būti naudojamos kaip projekcinė 
metodika vaikui pažinti.

Rinkinyje: 30 vabaliuko patirtų emocijų ir 22 papildomų 
klausimų kortelės su instrukcijomis lietuvių kalba.

Emocijų kortelės „Kaip Tu jautiesi?“

0323

15,00 €

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“  

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“

PEA-31

38,40 €

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.  

EA-73

89,10 €

NAUJA!

20840A

40,00  €

NAUJA!

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys mokykloje“ 20801A 38,10 €

NAUJA!
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20544A

39,20 €

NAUJA!

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-

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“ 

Bingo asociacijų žaidimas, skirtas išmokti atskirti ir atpažinti 
pagrindines emocijas, susiejant kiekvienos emocijos 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“

20630A

65,70 €

NAUJA!

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

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

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

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

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

„Emocijų blokai“ 32350M 38,40 € NAUJA!

dencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių 
nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį su daugybe fizinių, 
skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsi-
palaidavimas, joga ir meditacija.

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

12 Bingo kortelių

12 emocijų kortelių

10 dėlionių

10 emocijų kortelių

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS
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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?“

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 situaci-
jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

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

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys: aplinka“

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“ 

Emocijų kapsulės 

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

Rinkinyje: 5 kapsulės, 10 kortelių.

20845A

69,70 €

NAUJA!

20800A

38,10  €

NAUJA!

20802A

38,10 €

NAUJA!

20811A

49,40  €

NAUJA!

45401M 44,30 €

NAUJA!

34 kortelės

34 kortelės
12 kortelių
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20545A

44,60 €

NAUJA!

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 mokytis identifikuoti veido išraiškas iš pik-
togramų ir susieti jas su realių išraiškų nuotraukomis. Tinka ir 
spec. poreikių vaikams.   

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

Žaidimas „Ekspresijos“ 

Emocijų apibūdinimo žaidimas, skirtas ugdyti emocinį są-
moningumą, pasiekti didesnę savikontrolę ir tinkamai regu-
liuoti emocijas. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

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

Žaidimų kortelės „Identifikuokime
ir valdykime emocijas“

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 

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

Žaidimas „Atspėk ką jie galvoja“ 20514A 42,10 €

20803A

38,10 €

NAUJA!

NAUJA!

20546A

44,60 €

NAUJA!

20542A

51,20 €

NAUJA!

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.

10 antspaudų

10 emocijų

35 kortelės
10 emocijų

22 dialogų deBesėliai54 nuotraukos

50 kortelių
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Šis žaidimas padės vaikams nustatyti emocijas ir atskleisti 
savo jausmus. Jie sužinos, kodėl mes jaučiamės laimingi, liūd-
ni, nustebę, nuobodžiaujantys, patenkinti, pikti, pasibjaurėję, 
išsigandę ir pan. Žaidimas skirtas 3 – 5 metų vaikams.

Rinkinyje: 11 dalių dėlionė, 8 emocijų kortelės.
Matmenys: aukštis apie 20 cm. 

Žaidimas „Emo Mūūū...“

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“  

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

BM

28,70 €

45402M

44,30 €

NAUJA!

96280M

31,90 €

NAUJA!

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

PK

32,00 €

 

Knyga „Žaidžiu jausmus: 
liūdesys netekties aspektu“

LD

26,90 €

Spalvingi pufai - veidukai, kiekvienas jų atspindi skirtingas 
emocijas. 

Rinkinyje: 6 skirtingų spalvų pufai.
Matmenys: Ø 30 cm, aukštis - 8 cm.

Emocijų pufai

NS1897

85,00 €
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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“ 

EMOcINĖ 
SVEIKaTa

38990A

37,50 €

NAUJA!

45407M

78,70 €

NAUJA!

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“ 

20810A

49,40 €

NAUJA!

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“

AK

21,00 €

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“ AKK 25,00 € NAUJA!

NAUJA!

50 kortelių
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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“

8LK
didelis

37,20 €

4LK
mažas

22,30 €

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

8LKP
didelis

22,50  €

4LKP
mažas

13,30 €

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“

8L
didelis

53,70 €

4L
mažas

29,80 €

Pykčio valdymo žaidimai PVŽ 22,40 €

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“.

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?“ 

45403M

41,80  €

NAUJA!
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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“

3830017

92,00 €

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“

DS

25,00 €

NAUJA!

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“

PKN

15,40 €

Emocijų pažinimo domino 280.4087 67,20 €

Žaidimas skirtas išmokyti vaikus reikšti savo emocijas, atpažinti veiksmus, sukeliančius skirtin-
gas emocijas, būti atviriems kitų vaikų emocijoms ir jas gerbti. Žaidimas moko išsakyti ir priimti 
komplimentus. Tinka 3 - 4 metų ir vyresniems vaikams. Žaidimo lentos matmenys: 37 x 37 cm.

Rinkinyje:
     1 plastikinė žaidimų lenta
     1 žymeklis ir 1 kauliukas
     36 mažos veiksmų kortelės emocijoms priskirti 

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“

ZM

24,40 €

     4 mažos komplimentų kortelės
     4 didelės emocijų kortelės
     1 didelė komplimento kortelė

EMOcINĖ 
SVEIKaTa
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Tikroviškas ir patvarus atveriamas suau-
gusiojo dantų modelis. 

Matmenys: 100 x 90 x 70 mm. 

Dantų modelis

03091

17,60 €

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 206,10 €

Antspaudai su dantukų paveikslėliais.             

Rinkinyje: 60 vnt. antspaudų.

Antspaudai

239

36,60 €

48 vnt. dantų šepetėlių rinkinys. 72 vnt. dantų formos trintukai.  72 vnt. dantukų laikiklių. Dydis 3 cm.

Rinkinį sudaro 24 danties formos 
atšvaitai.  

50 vnt. spalvotų balionų su dantukų at-
vaizdais. 

Rinkinyje 144 vnt. skirtingų dizainų lip-
dukų. Minimalus užsakymo kiekis: 5 
rinkiniai. 

Atšvaitai „Dantys“

585

31,80 €

Balionai „Dantukai“

564

27,00 €

Lipdukai su 
judančiomis akimis 

109

31,80 €

Dantų šepetėliai

301-7

30,20 €

Dantukų formos trintukai

285

31,80 €

Dantukų laikikliai

325

31,80 €

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

Matmenys: 150 x 185 x 140 mm.

Dantų modelis

03083

27,60 €

hIGIENOS 
UGdYMaS
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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

03084

49,40 €

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

41,40 €

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 €

Rinkinyje 48 spalvoti kamuoliukai. 
Kamuoliuko skersmuo: 3 cm.

Rinkinyje 60 žaidimų. Žaidimo pagrinde 
atvaizduotas dantukas. 

Rinkinyje 48 vnt. 
pieštukų su trintuku. 

Rinkinyje 60 dėlionių. 
Matmenys: 6 x 6 cm.

Dėlionės „Dantukai“

216/227

31,80 €

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

Drožtukai „Dantukai“ 

788

58,90 €

Rinkinyje 60 liniuočių, juodos arba vio-
letinės spalvos.

Liniuotės „Dantukai“

223/235

31,80 €

Šokinėjantys 
kamuoliukai  „Dantukai“ 

591

39,80 €

Žaidimai „Labirintas“

225

31,80 €

Pieštukai su trintuku 
„Dantų šepetėlis“

262

36,80 €
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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.

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

Rinkinys „Mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis“ 79785 119,80 €

Rinkinyje 24 vnt.

Pieštukai su trintukais 
„Dantukai“

674

46,30 €

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 €

Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta 
informuoti ir suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiks-
mingą ir paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamo-
sioms ligoms.

Rinkinyje: mikroorganizmų milteliai plastikinėje dėžu-
tėje su skylutėmis barstymui, UV žibintuvėlis, instruk-
cijos  mokymui. Miltelių papildymą ir UV žibintuvėlį 
galima užsakyti ir atskirai.

Rinkinys „Mikroorganizmų milteliai, UV žibintuvėlis“ 79760 62,00 €

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 03089 37,50 €

hIGIENOS 
UGdYMaS
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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. Žaidimas skirtas 2 - 8 metų 
vaikams, tinka specialių poreikių vaikams, vienu metu gali žaisti 2+ 
žaidėjai.

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

Memory tipo žaidimas „Sveikas maistas“

20402A

23,70 €

NAUJA!

Ar žinome, ką valgome? Šis žaidimas leidžia atrasti dažniausiai 
pasitaikančius maisto produktus, sukeliančius alergijas ir netolera-
vimą, kokius simptomus jie gali sukelti. Žaidimas taip pat pade-
da įgyti empatiją asmenims netoleruojantiems tam tikrų maisto 
produktų, ir skatina jų priėmimą bei integraciją kolektyve.  Skirta 
3 - 8 metų amžiaus vaikams, tinka ir turintiems specialių poreikių.

Rinkinyje: 8 kortelės su 8 netolerantais, 45 kortelės su maistu, 12 
„greitosios pagalbos“ kortelių. Kortelių matmenys: 9 cm ir 7,5 cm.

Žaidimas apie alergenus ir maisto 
netoleravimą

20555A

38,40 €

NAUJA!

Žaidimas padės vaikams daugiau sužinoti apie maistą, mitybą ir 
sveikos mitybos 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“ EA-79 89,10 €

SVEIKa 
MITYBa

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

40,80 €

NAUJA!

Šie vaisių ir daržovių žaislai su mielomis veidų išraiškomis 
skatina vaikų sveikos mitybos įgūdžius.

Rinkinyje: 12 vaisių ir daržovių žaislų.

Žaislinis vaisių ir daržovių rinkinys 

85020

200,50 €

65 kortelės

54 kortelės
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30534

18,10 €

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

95988

72,00 €

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“

73404

42,60 €

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 95406 73,20 €

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 €
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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.

78954
310,70 €

Dirbtinio maisto rinkinys „Maitinkis sveikai“

SVEIKa 
MITYBa

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.

78940 679,20 €„Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas

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.

79771 352,20 €Dirbtinio maisto pavyzdžių bazinis paketas 

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“

79165

147,40 €

26125

183,40 €
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Sudominkite vaikus smagių istorijų pasakojimu ir paaiškinkite, kodėl sveikai maitintis 
yra taip svarbu.  Patraukti vaikų dėmesį padės šios skirtingos lėlės su vaisių ir daržovių 
atvaizdais. Priemonė tiks vaidinimui sveikos mitybos tema. 

Rinkinyje: 
     10 lėlyčių
     Paveikslėliai spalvinimui
     Lankstinukai su informacija, kaip panaudoti šią priemonę, bei informacija su 
       sveikos mitybos rekomendacijomis

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“

004699

42,20 €

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“

2203017

30,90 €

Lėlės „Vaisiai ir daržovės – sveikas maistas“ 85082 124,60 €

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“

FF-2994

49,90 €

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“

EA-80

88,40 €

NAUJA! NAUJA!
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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“

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“

 20553A

55,10 €

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“

20551A

46,30 €

NAUJA!

20554A

60,80 €

NAUJA!

NAUJA!

50222A

39,20 €

NAUJA!

54 kortelės

54 kortelės

30 kortelių

5 maisto grupės

Rinkinys skirtas daržovių pažinimui ir smulkiosios motorikos lavinimui.

Rinkinyje: 24 vnt. įvairių medinių daržovių, virvutė modelių vėrimui. 

Veriamų medinių daržovių rinkinys CO95681 50,10 €
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Skirtas mokymams apie maisto grupių nustatymą, pagrindi-
nius mitybos principus ir subalansuotą maistą.

Rinkinyje: 90 maisto kortelių ir dvi kišenės nugarėlėje. 

Plakatas su kišenėmis „Sveikos porcijos“

72048

45,20 €

Šie modeliai savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja tikrus 
0,5 kg ir 2,3 kg svorio raumenis. 

Raumenų masės modelių rinkinys

26038

164,40 €

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)

26040

431,70 €

Šių apyrankių pagalba galima lengvai sekti, kiek vaisių ir daržovių 
vaikas suvalgo per dieną.  Dieną galima pradėti nuo 5 apyrankių 
ant vienos rankos ir perkelti jas ant kitos po kiekvieno suval-
gyto vaisiaus ar daržovės. Taip pat galima duoti vaikui atitinka-
mos spalvos apyrankę, po suvalgyto vaisiaus ar daržovės, pvz., 
braškė – raudona apyrankė, obuolys – žalia ir t.t.                                                                                                       

Rinkinyje: 5 spalvų apyrankės, pažangos žymėjimo atmintinė, 
naudingi patarimai.

Linksmosios apyrankės

30326

5,40 €

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 428,70 €
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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

159,10 €

DEAS001
didelei lentai

DEAS002
mažai lentai 

106,10 €

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

DBAG002
mažai lentai 

82,90 €

DBAG001
didelei lentai

66,30 €

Magnetinė vienpusė lenta DBOD103
maža 

277,70 €

DBOD101
didelė

144,40 €

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. 

DSMAG005
mažai lentai

Magnetų rinkinys „Maitinkis sveikai“ DMAG005
didelei lentai

88,90 €133,30  €

SVEIKa 
MITYBa

Magnetinė dvipusė lenta DBOD104
maža 

355,40 €

DBOD102
didelė

211,00 €

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
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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. Mėgintuvė-
liai vaizdžiai parodo, kiek riebalų yra greito maisto gaminiuose. 

Rinkinyje: mėgintuvėliai, stovas, transportavimo krepšys.

Modelis „Greito maisto riebalai 
mėgintuvėliuose“

79134

142,70 €

79128

107,50 €

Šiuo rinkiniu skatinamas sveiko maisto pasirinkimas.

Rinkinyje: įvairūs maisto modeliai parduotuvės krepšelyje, 
veiklos kortelės ir mokymo vadovas. 

Rinkinys „Sveiki pietūs“

78561

45,20 €

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

158,60 €

Šie modeliai atrodo, juntami, sveria ir panašūs apimtimi į rie-
balų sluoksnį. Skirti riebalų kaupimuisi demonstruoti, diskusi-
jai apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą. 

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

Riebalų ringės

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“

M27032LT

142,50 €

76082

142,70 €
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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. 

 004605 47,30 €Žaidimas „Pasiruošk, mesk ir pradėk“

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-

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

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

Pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsi-
palaidavimas, joga ir meditacija.

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

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

Šio žaidimo tikslas - informuoti vaikus apie riziką, susijusią 
su pernelyg didelės vienos veiklos vykdymu, kad jie galėtų 
sužinoti, kaip suderinti savo laisvalaikį su skirtingomis veiklo-
mis, 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. 

Žaidimas „Naujosios technologijos: 
atrask veiklų balansą“

26004

428,70 €

NAUJA!

38990A

37,50 €

50 kortelių

NAUJA!
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74604 373,40 €Laipynė „Žingsniai miške“

Priemonė tinkanti pusiausvyros ir bendradarbiavimo įgūdžių vys-
tymui. Miško tematikos balanso pagrindai, pagaminti iš nesli-
daus plastiko. Tinka vaikams nuo 18 mėnesių.

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

Tinka laisvalaikio erdvėms.

53899 65,30 €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 slydimo. Lavina motorinius įgūdžius, didina drąsą ir skatina 
vaikų bendradarbiavimą.

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

Tinka laisvalaikio erdvėms.

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“

72227

80,00 €

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“

75080

146,70 €
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Rinkinyje:    

     12 vnt. 10 cm pagalvėlių su polistirolo rutuliukais 
     6 vnt. apyrankių 
     6 vnt. 22 cm žaidimo aikštelių rutulių 
     6 vnt. 10 cm vilnos kamuoliukų 
     6 vnt. 23 cm skraidančių lėkščių
     6 vnt. žaidimo rinkinių su samteliais ir kamuoliukais
     6 vnt. lazdelių su juosta
     6 vnt. 61 x 91 cm dydžio tinklinių kamuolių krepšių
     Oficialaus dydžio krepšinio kamuolys
     Penkto dydžio amerikietiško futbolo kamuolys
     Oficialaus dydžio futbolo ir tinklinio kamuoliai
     Parašiutas

50478
532,90 €

Laisvalaikio pramogų rinkinys

FIzINIS 
aKTYVUMaS

Interaktyvios lėkštės padeda vaikams išmokti naujų dalykų, 
judėti ir žaisti tuo pačiu metu. Programėlė „Hopspot“ leidžia 
dalytis sukurtais žaidimais su kitais naudotojais, taip lavinami 
socialiniai, kognityviniai gebėjimai, mokomasi kalbų, programa-
vimo pagrindų.

Interaktyvios lėkštės Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

EA-69 77,90 €Milžiniški aktyvumo žiedai

Milžiniški trijų skirtingų spalvų ir dydžių aktyvumo žiedai, tinkantys įvairioms 
veikloms tiek lauke, tiek viduje, žaidimams tiek vienam, tiek su draugais. Žie-
dus 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.

Žaidimai tinka įvairaus amžiaus vaikams nuo 2 metų. Yra galimybė 
patiems kurti žaidimus.

Rinkinyje: 
     12 interaktyviųjų belaidžių spalvotų lėkščių, prijungtų prie „iPad“ (komplekte) ir 
       garsiakalbių sistemos
     6 profesionaliai parengti interaktyviųjų žaidimų komplektai lietuvių kalba, prieiga 
       prie mokymosi medžiagos

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Hopspot 
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Lavina pusiausvyrą ir koordinaciją, vysto jutiminius įgūdžius 
bei judrumą. Tinka vaikams nuo 2 metų.

Rinkinys I sudarytas iš trijų krypčių jungiamosios salos ir 3 
skirtingų tipų pusiausvyros išlaikymo lentų: balansavimo tilte-

Lavina pusiausvyrą ir koordinaciją, vysto jutiminius įgūdžius bei 
judrumą. Tinka vaikams nuo 2 metų.

Rinkinys II sudarytas iš jungiamosios besisukančios salos,   ir 5 skirtin-
gų tipų pusiausvyros išlaikymo lentų: balansavimo kalno, uolų, aps-
kritimų ir kt.  Pagrindas pagamintas iš tvirtos faneros, iš viršaus 
padengtas užpildu iš putų.  

Rinkinio matmenys: 100 x 66 x 42 cm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Lavina pusiausvyrą ir koordinaciją, vysto jutiminius įgūdžius bei 
judrumą. Tinka vaikams nuo 2 metų.

Į šį didžiulį rinkinį įeina visos I ir II rinkinio sijos ir salelės – puikus 
pasirinkimas, tinkantis didelei vaikų grupei. 

Pusiausvyros išlaikymo lentos išmatavimai – 96 x 20 cm, centrinės 
jungiančios salos išmatavimai – 80 x 80 cm. 

Rinkinio matmenys: 100 x 66 x 58 cm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

W-50

347,30 €

Sensorinių balansavimo sijų rinkinys I

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

W-52 998,30 €Sensorinių balansavimo sijų rinkinys III

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

lio, plokštelių, apskritimų.  Pagrindas pagamintas iš tvir-
tos faneros, iš viršaus padengtas užpildu iš putų.  

Pusiausvyros išlaikymo lentos matmenys – 96 x 20 cm, 
centrinės jungiančios salos – 39 x 37 cm. 

Rinkinio matmenys: 100 x 44 x 16 cm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

W-51 694,60 €Sensorinių balansavimo sijų rinkinys II

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS
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IDance fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama 
fizinį aktyvumą. Tyrimais yra įrodyta, kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuo-
ja 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                                                                                                                     
     Virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt.), iDance sistemai skir-
tas kompiuteris, iDance programinė įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo 
įrenginys.

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   

Vysto judėjimo įgūdžius, judrumą, pusiausvyrą, koordinaciją, 
ištvermę, greitį ir geresnę laikyseną.

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

NAUJA!Interaktyvi sienelė „Būk greitesnis už šviesą“

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

NAUJA!Laipynė – geležinkelis „Šok, lipk, ropok“

Savybės:
     Lengvai sumontuojama ir išmontuojama
      Galima susikomplektuoti pagal sudėtingumo poreikį
        - gali būti mažesnė/didesnė
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo
       grupėms

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

IDance fizinio aktyvumo sistema NAUJA!

FIzINIS 
aKTYVUMaS
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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“

20575A

43,80 €

NAUJA!

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

34,20 €

NAUJA!

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

27461M

23,80 €

NAUJA!

129 26,50 €Raktų pakabukai - atšvaitai „Dantukas“

Rinkinyje 24 vnt. raktų pakabukų - atšvaitų ,,Dantukas“.

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“

20811A

49,40 €

NAUJA!

SaUGa

21 kortelė

6 eismo ženklai
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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

45100M

109,40 €

NAUJA!

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“

NAUJA!

585 31,80 €Atšvaitai „Dantys“

Rinkinį sudaro 24 danties formos atšvaitai.  

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

45130M

87,60 €

NAUJA!

20803A

38,10 €

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“

75023

300,90 €

SVEIKaTOS UGdYMaS
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56210 225,80 €Pirmosios pagalbos manekenas „Baby Anne“

Viso dydžio kūdikio manekenas, atitiksiantis Jūsų poreikius mokantis pirmosios 
pagalbos.

Savybės:
     Tikroviška krūtinės kompresija ir pakilimas
     Lengvai prižiūrima kvėpavimo takų sistema 
     Unikali kvėpavimo takų obstrukcijos funkcija
     Galvos pakreipimas ir smakro pakėlimas kvėpavimo
       takų atvėrimui

Rinkinyje: 
     Manekenas
     6 kvėpavimo takai
     10 svetimkūnio objektų
     Minkštas krepšys
     Naudojimosi vadovas

Galima įsigyti rinkinį, kurį sudaro 4 manekenai. Rin-
kinio kainos teirautis atskirai.

Matmenys: manekeno dydis – 50 cm, svoris 1,5 kg.

Anatomiškai tikslus viso dydžio kūdikio manekenas.
Novatoriškas ,,Brayden baby“ gaivinimo įgūdžių mokymo ir lavinimo 
manekenas - veiksmingas būdas mokyti gaivinimo technikos, vizua-
liai pademonstruojant „kaip ir kodėl“ intuityviu ir lengvai suprantamu 
būdu.

Tai efektyvus manekenas, kuris suteikia realų gaivinimo rezultatų 
grįžtamąjį ryšį, leidžiantis vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas 
įtakoja koronarinę ir smegenų kraujo tėkmę. Šis naujas ir novatoriškas 
bruožas ir skiria „Brayden baby“ manekeną iš kitų, šiuo metu galimų 
įsigyti rinkoje manekenų, ir yra plačiai naudojamas tarp pirmaujančių 
klinikų ir specialistų per pirmos pagalbos suteikimo kursus.
 

Savybės:
     Krūtinės paspaudimų gylio indikacinė šviesa
Vizualiai parodo kraujo cirkuliacijos stiprumą gaivinimo metu atliekant 
krūtinės suspaudimus. Tūris priklauso nuo suspaudimo gylio - jei kom-
presijos gylis viršys 5 cm., krūtinės zonoje apšviestumas bus neper-
traukiamas.

     Kraujo cirkuliacijos indikacinė šviesa
Ši iliuminacija vizualizuoja kraujo tėkmę iš širdies į smegenis. Kraujo 
tėkmės greitis priklauso nuo kompresijos gylio ir dažnio. Apšviestumas 
bus nepertraukiamas, kai krūtinės ląstos paspaudimų dažnis bus ne 
mažiau 100 k/min.

     Gaivinimo kokybės indikacinė šviesa
Vizualiai parodoma, kad kraujas pasiekia smegenis. Apšviestumas bus 
nepertraukiamas, kai paspaudimų gylis ir dažnis bus tinkami.

BraydenB Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Kūdikio gaivinimo manekenas „Brayden baby“

NAUJA!
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85129CH 163,80 €Liemenė Heimlicho manevro (atspringdinimo) mokymams

Atspringdinimo modelis moko, kaip teisingai atlikti Heimlicho 
manevrą be manekeno pagalbos. Liemenė yra su paminkštinimu 
nugaroje (tarpumentės manevrui) ir su imituojama pūsle prieky-
je (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.

SaUGa

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.

1005733 555,20 €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).

1005752 238,80 €Vaiko gaivinimo manekenas 
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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“

20611A

56,90 €

NAUJA!

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“

20610A

38,30 €

NAUJA!

20616A 36,30 €

NAUJA!

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.

20617ASensorinis padėklas su rašymo lenta

NAUJA!

98,50 €

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

XL (grupei)

16 tekstūrinių 

kortelių

Sensorinis padėklas su rašymo lenta

50 kortelių
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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.  

73046  
A3 dydžio

73048 
A2 dydžio

161,35 €

Šviesos lentos A2 ir A3 

117,40 €

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.

75557 256,00 €Šviesos sensorinis stalas

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.

20600A 48,60 €Uoslės jutimas: vaisiai ir jų aromatai

NAUJA!

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. 

Šviečiantis ir spalvas keičiantis mėnulis su nuotolinio valdymo 
pultu.

Matmenys: 10 x 12 cm. 

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Šviečiantis mėnulis

SLML

25,00 €

A3 dydžio: 460 x 340 x 8 mm.
Apšviestas plotas: 410 x 285 mm.

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

75114

9,30 €

24 kortelės

12 aromatinių 
Buteliukų
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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 rankomis sujungiami. 

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“

54513

19,20 €

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS

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 400 mm - kubo
     400 x 400 x 200 mm - akmenuko
     260 x 260 x 480 mm - piramidės
     300 x 300 x 420 mm - kiaušinio

Tinka laisvalaikio erdvėms.

102,70 €

Sensorinės šviečiančios formos 75546
kamuolio 

forma

75544
kubo 
forma

75548
akmenuko 

forma

75550
piramidės 

forma

75552
kiaušinio 

forma

132,00 €102,70 € 102,70 € 102,70 €

Stačiakampio formos sensoriniams kambariams pritaikytos 
grindų plytelės. Užlipkite arba palieskite sensorinę plytelę 
ranka ir stebėkite, kaip susilieja skirtingos spalvos, susidaro 
nauji raštai. Lavinkite vaikų jutėjimo patirtį leisdami jiems lies-
ti bei pažinti įvairius atspalvius! Ši sensorinė priemonė tinka 
ir specialių poreikių vaikams – ant plytelių galima važiuoti 
neįgaliojo vežimėliu.  
 

Rinkinyje: 4 skirtingų spalvų plytelės. 

Plytelės matmenys: 30 x 30 cm.

Tinka laisvalaikio erdvėms.

Mažųjų sensorinių plytelių komplektas

SFTS4

149,00 € 

APDOVANOJIMO 
LAIMĖTOJAS



60

INTERaKTYVIOS 

TEchNOlOGIjOS



61
INTERaKTYVIOS TEchNOlOGIjOS

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 *
Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

400

600

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
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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 
Dėl kainos 
prašome 
teirautis.
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Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį 
mąstymą. Interaktyvių grindų pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir 
matematiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su abėcėle, planetomis, 
rinkti miško gėrybes arba tiesiog žaisti smagius žaidimus, tokius kaip futbolas arba 
boulingas, neišėję iš ugdymo įstaigos patalpų. Ši priemonė taip pat puikiai tinka vai-
kams, turintiems specialiųjų poreikių.       
                                                                                                                                                      

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Interaktyvios edukacinės grindys 

Šviesos diodų (be lempų) projektorius „Casio V2“, nekenkiantis aplinkai ir 
vaikams.

Parametrai:

     Šviesos šaltinis – LED + lazeris
     Naudojimas – 20 000 val.
     Raiška – XGA (1 024 x 768)
     Kontrastas – 20 000:1
     Meniu kalba – lietuvių
     Ryškumas – 3000 ANSI liumenų
     0 % kenksmingų medžiagų
     Dvigubai mažesnės elektros sąnaudos, dėl to į aplinką išskiriama
       mažiau CO2
     Šviesos šaltinio garantijos laikotarpis – 5 metai

XJ-V2
Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Šviesos diodų projektorius „CASIO V2“

Rinkinyje:                                                                                                                                        
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio 
       pažinimo ir t.t. 
       Žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žaidimų. 
     Žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms 

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Interaktyvusis stalas

Jau seniai žinoma, kad mokymasis žaidžiant yra efektyviausias būdas 
įgyti žinių. Interaktyvusis stalas – viena iš veiksmingiausių priemonių, 
padedančių mokytis žaidžiant. Jis lengvai vaikus įtraukia į žaidimų 
pagrindu parengtas įvairias mokymosi užduotis – netgi tuos, kuriems 
sudominti reikia daugiau pastangų.
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Magnetinis konstruktorius lavina 3D vaizduotę, 
kūrybiškumą, moko pažinti formas ir fizikos pagrin-
dus, ugdo koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą ir 
padeda skatinti bendradarbiavimą bei judesį.

1799,00 €

Magnetinis konstruktorius Magk100
mažesnis

Magk150
didesnis

2099,00 €

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.

378,50 €Konstruojama slėpykla vaikams EA-602

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

NAUJA!

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

432,60 €Konstruojama pilis EA-601 NAUJA!

Mėgaukitės itin švariu ir kokybišku garsu net ir lauke! Ši kolonėlė nuotoliniu būdu, per „Blue-
tooth “, prisijungia prie visų įrenginių iki 10 metrų atstumą. Įkraunama veikia iki 10 valandų, tad 
puikiai tinka žaidimams visą dieną. Baterijos pakrovimo laikas – 6 val. 

Matmenys: 26 x 16 x 17 cm, svoris - 3,3 kg, 30W.

159,00 €Belaidė kolonėlė EY06926

     12 jungiamųjų detalių
     6 lanksčių jungiamųjų detalių

Konstruktoriaus kubeliai yra pagaminti iš kokybiškos, minkštos medžiagos. 
Kiekvieno kubo šonuose yra po keturis magnetus, kurie leidžia kubus sujungti tar-
pusavyje ir taip sukonstruoti įvairius objektus.

Konstruktorių galite rinktis iš dviejų skirtingų dydžių – 100 vnt., 
arba 150 vnt.
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Vysto judėjimo įgūdžius, judrumą, pusiausvyrą, koordinaciją, 
ištvermę, greitį ir geresnę laikyseną.

Savybės:
     Lengvai sumontuojama ir išmontuojama
     Galima susikomplektuoti pagal sudėtingumo poreikį - 
       gali būti mažesnė/didesnė
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Laipynė - geležinkelis „Šok, lipk, ropok“

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

Nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, gerina reakci-
jos laiką ir lankstumą, koordinaciją, skatina neurologinį vystymą-
si, padeda vaikams, turintiems dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

Savybės:
     Paprasta įdiegti
     Montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Interaktyvi sienelė „Būk greitesnis už šviesą“ 

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį 
mąstymą. Interaktyvių grindų pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir matema-
tiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su abėcėle, planetomis, rinkti miško 
gėrybes arba tiesiog žaisti smagius žaidimus, tokius kaip futbolas arba boulingas, neišėję 
iš ugdymo įstaigos patalpų. Tinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Rinkinyje:
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio pažinimo ir t.t. 
     Žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žaidimų
     Žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms  

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

Interaktyvios edukacinės grindys

IDance 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, koordinaciją ir greitį, 
atlieka prevencinį poveikį kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai 
veikia emocinius ir socialinius aspektus.

Dėl kainos 
prašome 
teirautis.

IDance fizinio aktyvumo sistema

Savybės:

     Lengvos, tvirtos platformos
     Pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     Belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     Trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     Virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), iDance sistemai 
skirtas kompiuteris, iDance programinė įranga (audio ir video), kilimėlių 
įkrovimo įrenginys.
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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

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
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