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Milé�  dé� ti a va� ž�éní� dospé� la� ci,

ví�téjté v lékoté�cé! 

Kdo si hrajé, néžlobí�. A ža� rovén�  sé také�  névé�domky uc�í�. A to jé podstata lékoté�ky.
Co  to  jé?  Koncépcé  pu" jc�ova�ní�  hrac�ék  pocha� ží�  sé  Skandina�vié.  Spojéní�m
s�vé�dské�ho „lék“ (hra) a r�écké�ho „ték“ (knihovna) vžniklo krkolomné� , léc� vy�stiž�né�
ožnac�éní�  „lékoté�ka“  ožnac�ují�cí�  sbí�rku  hrac�ék,  hér  a  mužikotérapéuticky�ch
na�stroju"  pu" vodné�  urc�ény�ch dé�tém s postiž�éní�m.  Dnés sé lékoté�ky s� í�r� í�  po célé�
Evropé�  a jsou otévr�ény vs�ém béž roždí�lu.  

V  nas� í�  lékoté�cé  najdété  okolo  padésa� ti  hrac�ék,  hér,  didakticky�ch  pomu" cék  a
né�kolik mužikotérapéuticky�ch na� stroju" .  Využ� í�t  jé mu" ž�été s dé� tmi béž žjévny�ch
handicapu" ,  alé  i  s  dé�tmi  sé  spécificky�mi  potr�ébami  -  pro  ty  prima�rné�  totiž�
lékoté�ky žac�aly vžnikat. 

Katalog, ktéry�  drž� í�té v rucé Va�m mu" ž�é pomoci vybrat si s dé� tmi tu spra�vnou hru.
Polož�ky jsou r�ažény postupné�  dlé vé�ku, alé protož�é kaž�dy�  ž na� s jé jiny� , vé�kové�
doporuc�éní�  jé  použé  oriéntac�ní�.  Rožhodují�cí�  jsou  vž�dy  ménta� lní�  a  motorické�
schopnosti dí�té� té v danou chví�li. Pokud hra dí�té�  baví�, jé bé�hém ní� žcéla pohlcéno
a chcé ji néusta� lé opakovat, nas�li jsté tu pravou. Opadnutí� ža� jmu žnaména� , ž�é si
dí�té�  již�  osvojilo   dané�  dovédnosti  a  nastala  ta  prava�  chví�lé  žvolit  dals� í�  a
na� roc�né� js� í� hru nébo pomu" cku. 

Méns�í�  dé� ti  mohou  procvic�ovat  vs�échny  smysly  a  tré�novat  hravy�m  žpu" sobém
c�innosti  dénní�ho  ž� ivota:  s�roubovat,  žavažovat,  vkla�dat,  navlé�kat,  žatloukat,
skla�dat, sés� í�vat... Pr�éds�kola� ci a mlads�í� s�kola� ci mohou procvic�ovat matématické� ,
jažykové�  dovédnosti,  prostorové�  vní�ma�ní�.  No a stars� í�  s�kola� ci  i dospé� lí�  prové�r� í�
své�  logické�  mys�léní�  a postr�éh.  Mužikotérapéutické�  na� strojé mu" ž�été využ� í�t  pro
žklidné�ní�,  émoc�ní�  naladé�ní�,  pr�i  hudébní�  vy�chové�  nébo  pr�i  doma�cí�m
mužicí�rova�ní�. 

Budémé  ra�di  ža  Vas�é  pr�ipomí�nky  a  postr�éhy,  abychom  mohli  lékoté�ku  da� lé
rožví�jét k Vas�í� spokojénosti a radosti. Nébojté sé na�m napsat vlastní� postr�éhy na
poslédní� volné�  stra�nky. 

Pr�éjémé hodné�  ža�bavy a légracé!

Vas�é knihovna :-)



Skládací kostky pyramida - Můj den

Kra� sné�  ilustrované�  kostky pro néjméns�í�  dé� ti  od 1,5 roku,  ktéré�  ž nich mohou
postavit ž�ébr�í�k až�  do nébé a néchat po né�m s�plhat žví�r�a� tka, nébo kostky stavé� t
jén tak na sébé, c�i naopak vkla�dat do sébé. No a samožr�éjmé�  néjvé� ts� í� ža�bavou jé
véž�  bor�it.  Manipulacé  s  kostkami  rožví�jí�  motoriku,  prostorové�  vní�ma�ní�  a
pr�édmatématické�  dovédnosti i  u néjméns�í�ch dé�tí�.  Bor�éní�  vé�ž�é  mu" ž�é  by� t  první�
hodinou fyžiky v praxi. 

Třiď a ukládej

Dr�évé�na�  déska  s  otvory  ké  spra�vné�ho  tvaru  pro  dé� ti  vé  vé�ku  1  –  3  roky.
Podporujé jémnou motoriku a rožéžna�va�ní� tvaru"  a logické�  mys�léní� u néjméns�í�ch
dé�tí�.  Péstré�  dí�ly  motivují�  dé� ti  k  první�mu  tr�í�dé�ní�  a  poc�í�ta�ní�,  rožví�jí�
pr�édmatématické�  dovédnosti. 

Skládej tvary - puzzle na podložce

Dr�évé�na�  skla�dac�ka pro dé� ti  od 2 let rožví�jí�  jémnou motoriku a logiku. Dé�ti si
néjprvé  séstaví�  jédnotlivé�  déstic�ky  a  na  né�  poté�  navlé�kají�  tvary.  Néjméns�í�m
dé�tém mu" ž�été  pr�édlož� it  jén  jédnu podlož�ku  sé  spra�vny�m  tvarém a  dals� í�  pak
postupné�  pr�ida�vat. 



Ponk na zatloukání

Dr�évé�na�  žatlouka�vac�ka néjén pro kluky vé vé�ku  1,5 – 5 let. Podporujé jémnou
motoriku  a  logické�  mys�léní�.  Fungujé  na  principu  nakla�pé�cí�  méchaniky:  jédén
hr�ébí�k dovnitr�  – druhy�  hr�ébí�k vén. 

Dřevěné kostky pro nejmenší – kravička a její kamarádi

Vždé� la� vací�  dr�évé�né�  kostic�ky  s  obra� žky  žví�r�at  jsou  vhodné�  pro  néjméns�í�  dé� ti
žhruba od 2 let. Napoma�hají� rožvoji motoriky, žléps�ují� koordinaci a požorovací�
schopnosti. 

Noemova archa

Vkla�dac�ka pro dé�ti  od 1,5 do 3 let. Podporujé hravy�m žpu" sobém rožvoj jémné�
motoriky a prostorové�  oriéntacé. 



Zvířátka na kolečkách - dřevěná šroubovací hra

Urc�éno  pro  dé� ti  od  2  let.  U9 kolém  dé� tí�  jé  nas�roubovat  jédnotlivy�m  žví�r�atu" m
koléc�ka pr�í�slus�né�  barvy. Rožví�jí� motorické�  schopnosti a célkovou obratnost dé� tí�.

Loto roční období

Pamé�ťova�  a  asociac�ní�  hra  ktéra�  rožví�jí�  imaginaci  a  komunikac�ní�  dovédnosti
vhodna�  pro dé� ti od 2 let. Sé stars� í�mi dé�tmi od 3 let mu" ž�été hra� t jako déskovou
hru pro 4 hra� c�é - kdo první� žaplní� svoji hrací� déstic�ku jé ví�té�ž. Méns�í� dé� ti mohou
jén  postupné�  ota� c�ét  malé�  obra� žky  a  dopln� ovat  jé  na  spra�vné�  mí�sta.  Kra� sné�
ilustrované�  karty  mohou  poslouž� it  i  jako  inspiracé  k  vymy�s� léní�  a  vypra�vé�ní�
pr�í�bé�hu" . 

 

Chyťte žraloka!

Magnéticka�  hra na ryba� r�é pro dé�ti  od 2 let rožví�jí� manua� lní� žruc�nost a jémnou
motoriku. 



Navlékací dřevěné korále - dopravní prostředky

Navlé�ka�ní� némusí� by� t jén pro holky! Navlé�kací� dr�évé�né�  kora� lky vé tvaru autí�c�ék,
mas�in, rakét a dals� í�ch motivu"  dopravní�ch prostr�édku"  poté�s� í� néjén kaž�dé�ho kluka
žhruba  od 2 let. Kora� lky jsou vélikostné�  vhodné�  pro néjméns�í� dé� ti a podporují�
rožvoj jémné�  motoriky, koncéntraci a trpé� livost. Rožví�jí� dovédnosti potr�ébné�  pro
bé�ž�ny�  ž� ivot. 

Ryba – dřevěná skládačka

Dr�évé�na�  skla�dací� hrac�ka pro dé�ti od 1,5 do 5 let. Manipulací� s péstry�mi hrací�mi
kamény  podporujé  první�  žacha� žéní�  s  c�í�sly,  barvami  a  tvary.  Néjmlads�í�  dé� ti
mohou jén vkla�dat va� léc�ky do otvoru" , na� slédné�  pa� rovat dlé barév, stars� í� dé� ti již�
hlédají� c�í�sélné�  vžtahy. 

Puzzle duo – Pelíšky – Kde zvířátka bydlí? 

Pužžlé vhodné�  pro dé� ti  od 2 let.  Skla�daní�m si dé�ti  procvic�í�  jémnou motoriku,
pamé�ť, koncéntraci, prostorové�  vní�ma�ní�  a logické�  mys�léní�.  Hra némusí�  skonc�it
slož�éní�m  obra� žku.  Mu" ž�été  si  spoléc�né�  vypra�vé� t  pr�í�bé�hy  o  obra�žcí�ch,  uc�it  jé
barvy, pojménova�vat žví�r�a� tka a jéjich oblí�béné�  jí�dlo nébo dokoncé uka�žat žvuky,
ktéré�  žví�r�a� tka vyda�vají�. 



Puzzle - Vlak (16 ks)

Pužžlé slož�éné�  ž 16 kusu"  s obra� žkém jédoucí�ho parní�ho vlaku pro dé� ti od 2 let.
Rožví�jí� jémnou motoriku, logické�  mys�léní�, prostorové�  vní�ma�ní�. 

Ozubená kolečka

Dr�évé�na�  hra pro dé� ti vé vé�ku  2 – 5 let podporujé hrou žacha�žéní� s barvami a
tvary, rožví�jí� jémnou motoriku a logické�  mys�léní�, první� lékcé méchaniky – rožtoc�
jédní�m koléc�kém vs�échny ostatní�. 

Na statku - dřevěný labyrint

Pro dé�ti od 2 lét, rožví�jí� jémnou motoriku, logické�  mys�léní�. 



Exotická zvířata – magnetický labyrint

Pro dé�ti od 2 let, rožví�jí� jémnou motoriku, logické�  mys�léní�. 

Puzlle s hodinami

Dr�évé�né�  hodiny s vkla�dací�mi c�í�sly pro první� ža�bavné�  uc�éní� hodin a c�í�slic pro dé� ti
od 2 do 3 let.  Néjmlads�í�  dé� ti mohou použé vkla�dat dí�lky – rožví�jí�  prostorové�
vní�ma�ní�,  s�pétkovy�  u� chop  pr�ipravujé  ruku  na  drž�éní�  tuž�ky.  Stars� í�  dé� ti  již�
procvic�ují� první� matématické�  dovédnosti a schopnost c�í�st na hodina� ch c�as. 

Čísla - puzzle duo

Sada  10  dvoudí�lny�ch  pužžlé,  ktéré�  dé� tém  od  2  až  3  let pomohou  nauc�it  sé
poc�í�tat a propojit si c�í�slovku s dany�m poc�tém. Na jédné�  kartic�cé jé dany�  poc�ét
žví�r�a� ték,  dé� ti  dohléda�vají�  kartic�ku  s  c�í�slém,  vyjadr�ují�cí�m  pra�vé�  ténto  poc�ét
žví�r�a� ték. Na�pové�dou jé barva dí�lku, jistotu, ž�é odpové�dé� ly spra�vné� , ží�skají� dé� ti v
okamž� iku, kdy sé jim podar�í� spojit dva dí�lky k sobé� .



Malý méďa – didaktická hra

Pro dé�ti  od 2 do 4 let.  Hrou sé dé� ti uc�í�  uspor�a�dat obra� žky tak,  aby vytvor�ily
souvisly�  pr�í�bé�h.  CA tyr�i  ru" žné�  varianty  poma�hají�  dé� tém  ždokonalovat  jémnou
motoriku, rožví�jét jéjich požorovací� schopnosti a rožs� ir�ovat slovní� ža� sobu. Dé� ti si
mu" ž�ou hra� t samy nébo spoléc�né�  s rodic�i.

Magnetická kreslící tabule

Psací� tabulé pro dé� ti  od 3 let. Mu" ž�été malovat nébo psa� t, smažat a žac�í�t žnovu.
Pomu" cka podporujé grafomotorické�  dovédnosti. 

Hledání stínů

Pro dé� ti od 3 let. Rožví�jí� prostorové�  vní�ma�ní�, požornost, schopnost koncéntracé.
Pr�ir�ažova�ní� barévny�ch obra� žku"  k pr�í�slus�ny�m stí�novy�m kartic�ka�m.



Kruh - dřevěné puzzle

Skla�dac�ka/ hlavolam pro dé�ti od 3 let, ktéry�  vs�ak mu" ž�é da� t žabrat i žkus�éné�mu
dospé� lé�mu. 29 kusu"  dr�évé�ny�ch pužžlé barévny�ch dí�lku"  ru" žny�ch vélikostí� a barév,
ktéré�  sé skla�dají� do kruhové�  dr�évé�né�  désky. V pr�í�padé� , ž�é si néví�té rady, najdété
klí�c� na žadní� strané� .

Stavebnice rondi 

Stavébnicé pro dé�ti  od 3 let. Mala�  plastova�  koléc�ka mu" ž�été žasouvat vža� jémné�
do sébé a vytva� r�ét tak podivuhodné�  strojé, žví�r�a� tka nébo kvé�tiny. 

Kde je chyba? 

Didakticka�  hra  pro  dé�ti  od  3  let,  podporujé  procvic�ova�ní�  slovní�  ža� soby,
vyjadr�ova�ní�  a  logické�  mys�léní�.  Dé� ti  požorují�  na karta� ch vésélé�  situacé a jéjich
u� kolém jé odhalit, co jé s�patné� . 



Malá parádnice – prošívání

Oblé�kné�té panénku pomocí� tkanic�ék! Provlé�ka�ní�m pr�is� ijété ru" žné�  c�a� sti obléc�éní�
na  dr�évé�nou  panénku.  Idéa� lní�  hra  pro  rožvoj  manua� lní�  žruc�nosti,  jémné�
motoriky a v néposlédní� r�adé�  trpé� livosti. Za� rovén�  si dé� ti procvic�í� na� žvy obléc�éní�
a barvy. Vhodné�  pro holky i kluky od 3 let. 

Lidské tělo – dřevěné puzzle

Skla�dac�ka  pro  dé�ti  od  3  let,  ktéré�  touž� í�  po  požna�ní�  ža�kladní�ch  principu"
fungova�ní� lidské�ho té� la. Skla�dac�ka jé tvor�éna 12 kusy dr�évé�ny�ch oboustranny�ch
pužžlé dí�lku"  vé tvaru lidské�ho té� la. Po otoc�éní� lí�cové�  c�a� sti pužžlé (ku" ž�é), vidí�mé
na  rubu  orga�ny  a  pod  nimi  kosti,  ktéré�  sé  na  tomto  mí�sté�  skry�vají�.  Vs�é  jé
opatr�éno popisky a ža�kladní�mi na� žvy. 

Šněrovací bota

Botic�ka  poma�ha�  dí�té� ti  rožví�jét  nové�  motorické�  schopnosti,  logické�  mys�léní�  a
pr�ipravit sé na ž� ivot v praxi. Urc�éno dé� tém od 3 let. 



Co k sobě patří – didaktická hra

Hra pro dé� ti vé vé�ku  3 – 8 let podporujé logické�  mys�léní� a slovní�  vyjadr�ova�ní�.
U9 kolém jé vytvor�it dvojcé kartic�ék, ktéré�  k sobé�  logicky patr�í�. Barévné�  prouž�ky
na  obvodu  karty  umož�n� ují�  dé� tém  kontrolu,  žda  jé  dvojicé  obra�žku"  spra�vné�
pr�ir�ažéna.

Kontrasty a protiklady

Hra pro dé� ti vé vé�ku 3 – 8 let podporujé logické�  mys�léní�, rožvoj slovní� ža� soby a
už� í�va�ní� pr�í�davny�ch jmén a pr�édlož�ék. U9 kolém jé vytvor�it dvojcé kartic�ék, ktéré�  k
sobé�  logicky patr�í�. Barévné�  prouž�ky na obvodu karty umož�n� ují� dé� tém kontrolu,
žda jé dvojicé obra�žku"  spra�vné�  pr�ir�ažéna.

Hra s kladívkem

Za�kladní� žatlouka�ní� a skla�da�ní�  obra� žku"  podlé vlastní� fantažié pro kluky i holky
od  3  let.  Rožvoj  jémné�  motoriky,  prostorové�ho  vní�ma�ní�,  pr�édmatématicky�ch
dovédností�. 



Magnetická stavebnice

Kréativní� stavébnicé pro dé� ti i dospé� lé�  od 3 let. Tyc�ky a kulic�ky sé dají� roždé� lit a
žasé spojit. Mu" ž�été vytva� r�ét nékonéc�né�  varianty a prostorové�  3D modély ž jiné�ho
své�ta. Podporujé hravy�m žpu" sobém žruc�nost a logické�  mys�léní�. 

Dřevěná kuličková dráha

Kréativní�  stavébnicé  pro  dé� ti  od 3 do 10 let.  Kréativní�  ža�bava  s  množ�ství�m
variant  postavéní�.  Podporujé  hravy�m  žpu" sobém  žruc�nost  a  prostorovou
pr�édstavivost. 

Den a noc

Dén a noc jé jédinéc�né�  žpracovana�  hlavolamova�  hra pro dé�ti  od 2 let do 5 let,
žéjm.  pro  pr�éds�kola�ky,  žaujmé  alé  i  lécktéré�ho  dospé� la�ka.  Rožví�jí�  logické�
mys�léní�,  pr�édstavivost,  schopnost  r�és�éní�  problé�mu" ,  koncéntraci  i  schopnost
komunikacé.  Hra  obsahujé  ru" žné�  stupné�  obtí�ž�nosti  dlé  vé�ku  a  individua� lní�ch
schopností�  dí�té� té.  Matéria� l  mu" ž�été  s  maly�mi  dé� tmi  využ� í�t  i  jén  jako  malou
origina� lní� stavébnici. 



Říkej a předváděj – předškoláci

Hra pro dé� ti  od 3 do 6 let pr�ispí�va�  k rožvoji v oblasti jémné�  a hrubé�  motoriky,
r�éc�i,  žnakové�ho a sluchové�ho porožumé�ní�  méži dí�té� tém a dospé� ly�m. Obsahové�
kartic�ky jsou vhodné�  také�  pro procvic�ova�ní� požornosti a smyslu pro détail. 

Dřevěná písmena – vkládačka

Manipulací�  s  dr�évé�ny�mi  pí�smény  ží�ska�vají�  dé� ti  pové�domí�  o  abécédé�  i
jédnotlivy�ch pí�sménka�ch a jsou pak schopné�  si jé lé�pé vybavit i napsat. Vy�borné�
pro  dé� ti  od  3  do  6  let,  ktéré�  touž� í�  po  požna�va�ní�  pí�smén  a  první�m  c�téní�.
Pr�éds�kola� ci   mohou již�  pr�éd  na� stupém do s�koly  procvic�ovat  abécédu hravou
formou. 

Číslice – dřevěná vkládačka

Skla�dac�ka s déséti barévny�mi c�í�slicémi v dr�évé�né�  déscé. Na kaž�dé�m dí�lku mu" ž�é
dí�té�  spoc�í�tat  pr�í�slus�ny�  poc�ét  žví�r�at  c�i  osob a  tí�m si  prakticky c�í�slo uvé�domit.
Océní� žéjmé�na pr�éds�kola� ci a dé� ti od 3 let, ktéré�  již�  touž� í� po upévn� ova�ní� první�ch
pr�édmatématicky�ch a poždé� ji i matématicky�ch dovédností�.



Pexetrio Abeceda 1

Pro dé�ti  od 3 let.  Hra, vé ktéré�  sé dé�ti nauc�í�  požna�vat první�  pí�sména (psana�  i
tiskací�)  a  pr�édmé�ty  a  žví�r�ata,  jéjichž�  pojménova�ní�  na  dana�  pí�sména  žac�í�na� .
Obsahujé pí�sména: A, B, C, D, E, I, K, M, O, T, U, V.

Pexetrio Abeceda 2

Pro dé�ti  od 3 let.  Hra, vé ktéré�  sé dé�ti nauc�í�  požna�vat první�  pí�sména (psana�  i
tiskací�)  a  pr�édmé�ty  a  žví�r�ata,  jéjichž�  pojménova�ní�  na  dana�  pí�sménka  žac�í�na� .
Obsahujé pí�sména: CA , F, G, H, CH, J, L, N, P, R, S, SA , U, W, X, Y, Z, ZA .

Duha

Hra procvic�ují�cí�  žrak urc�éna�  pro dé�ti  od 3 do 10 let.  Nabí�ží�  né�kolik variant –
skla�dac�ku  pro  néjméns�í�  dé� ti,  ktéré�  sé  téprvé  séžnamují�  s  barvami,  až�  po
déskovou hru pro pokroc�ilé�  hra� c�é, ktéra�  jé skvé� ly�m pomocní�kém na tré�nova�ní�
pamé�ti a koncéntracé.



Magnetická kniha - Roční období

Hra  s  magnétky  jé  urc�éna  pro  dé� ti  od  3  do  8  let,  napoma�ha�  rožvoji  jémné�
motoriky a pr�édstavivosti. U9 kolém dé�tí� jé vytvor�it stéjnou scé�nu jako na pr�édložé
nébo  dlé  vlastní�  fantažié.  K  vytvor�ény�m  obra�žku" m  si  dé�ti  mohou  vymy�s� lét
pr�í�bé�hy a poví�dat si o nich. Té�ma roc�ní�ch období� mu" ž�é néjméns�í�m dé�tém pomoci
v oriéntaci v c�asé a aktivita� ch v pru" bé�hu jédnoho roku. 

Králík Kuk

Ví�céu� rovn� ova�  logicka�  hra pro dé� ti  od 3 let do 5 let.  Rožví�jí�  logické�  mys�léní�,
prostorovou pr�édstavivost,  koncéntraci  a  schopnost  pla�nova�ní�.  Obsahujé c�tyr�i
u� rovné�  obtí�ž�nosti.  U9 kolém  dé� tí�  jé  pr�évé�st  to,  co  vidí�  na  pr�édložé  do
tr�í�rožmé�rné�ho  prostoru.  Stars� í�  dé� ti  si  mohou  v  pru" bé�hu  r�és�éní�  60  ré�busu"
procvic�it  pojmy  jako  nad/pod,  uvnitr�/vénku,  viditélné�/skryté�  apod.  Mu" ž�été
využ� í�t i pr�i vy�ucé ciží�ho jažyka. 

Eduludo - Skládej tvary

Vždé� la� vací� hra uc�í�  dé� ti  od 3 do 6 let pracovat s tvary a skla�dat jé k sobé� . Dé� ti
umisťují�  tvary  tak,  aby  vyplnily  pra� ždny�  obrys,  tí�m  si  procvic�ují�  jémnou
motoriku, prostorové�  vní�ma�ní� a pr�édstavivost, pr�édmatématické�  dovédnosti. 



Nosíková hra – hra s vůněmi

Smyslova�  hra pro dé�ti vé vé�ku 4 – 8 let, procvic�ujé c�ich dé� tí� a umož�ní� rožéžna�vat
ru" žné�  vu" né�  a pachy. Hra ma�  né�kolik variant podlé na� roc�nosti.

Bim bam – hra se zvuky

Smyslova�  hra pro dé�ti vé vé�ku 4 – 8 let procvic�ují�cí� sluch. Néusta� lé na� s obklopují�
né� jaké�  žvuky. Né�ktéré�  ž nich jsou pr�í�jémné�  a vyvola� vají� v na� s héžké�  pocity a jiné�
na�m naopak vadí�.  V  té� to  hr�é  si  lžé tyto žvuky posléchnout a uhodnout,  co jé
ždrojém žvuku" . Hra umož�n� ujé ru" žné�  obmé�ny. Souc�a� stí� jé CD sé žvuky. 

Pexeso pro uši

Vhodné�  pro dé� ti od 5 let. Didaktické�  péxéso pro 2–3 hra� c�é, kdy jé do hry žapojén
sluch.  Cí�lém  hry  jé  rožvoj  požorné�ho  nasloucha�ní�,  cvic�éní�  sluchové�  pamé�ti  a
ždokonaléní� v požna�va�ní� barév. Péxéso obsahujé 2 varianty – léhc�í� a na� roc�né� js� í�.
Hra jé vhodná i pro nevidomé.



Topologix

Didakticka�  hra  doporuc�ovana�  r�adou  logopédu"  pro  žléps�éní�  rožvojé  r�éc�i,
procvic�ova�ní� pr�édlož�ék, tvor�éní� vé� t a žrakové�  pércépcé,vhodna�  pro dé�ti od 4 let.

U9 kolém dé�tí� jé urc�it polohu vs�éch pé�ti žví�r�at a rožmí�stit jéjich ž�étony spra�vné�  do
hérní� mr�í�ž�ky dlé obra� žku. Klí�c�  k r�és�éní� sé nacha� ží� na žadní� strané� . Hra uc�í� dé� ti
vyžnat sé v prostoru a urc�it, kdé jé vpr�édu, vžadu, nahor�é, dolé nébo uprostr�éd.
Dals� í�  vy�žvou u stars� í�ch dé�tí�  i  dospé� ly�ch mu" ž�é  by�t  popis obra� žku a rožmí�sté�ní�
ž�étonu"  v ciží�m jažycé.

Animocolorix 

Didakticka�  vždé� la� vací� hra nauc�í� dé� ti od 4 do 6 let požna�vat barvy. U9 kolém dé�tí� jé
požorovat  obra� žék,  urc�it  spra�vnou  barvu  jédnotlivy�ch  žví�r�at  a  podlé  toho
rožmí�stit  ž�étony  na  spra�vné�  mí�sto  na  hrací�  désku.  Na  žadní�  strané�  obra� žku
najdou dé� ti r�és�éní� u� lohy, takž�é si mohou i samy žkontrolovat, žda mají� ž�étony na
spra�vné�m  mí�sté� .  Jédnoducha�  a  ža�bavna�  hra  rožví�jí�  požorovací�  schopnosti  a
logiku. 



Eduludo - Hledej délky

Didakticka�  hra nauc�í� dé� ti od 5 do 8 let hravé�  požna�vat a odhadnout ru" žné�  dé� lky
a  vžda� lénosti.  Manipulacé  s  ru" žné�  dlouhy�mi  dr�évé�ny�mi  tyc�inkami  rožví�jí�
matématickou  mysl,  prostorovou  pr�édstavivost  a  odhad  dé� lék.  Dé� ti  mají�  k
dispožici  ru" žné�  dlouhé�  dr�évé�né�  tyc�inky  a  ty  pokla�dají�  na  kartic�ky  tak,  aby
réprodukovaly  kontury  obra� žku.  Obtí�ž�nost  kartic�ék  jé  od  jédnoduché�  po
slož� ité� js� í�, vy�bé�r žé 3 mož�ností� obtí�ž�nosti žada�ní�. 

Tangramy – zvířata

Hlavolamova�  hra pro dé� ti od 5 let, žaujmé i hravé�  dospé� lé� . 7 magnéticky�ch dí�lku"
tangramu mu" ž�été poskla�dat do nékonéc�né�ho množ�ství� kombinací�. 

Tangramy jsou vélmi stara�  c�í�nska�  hra. Nikdo pr�ésné�  néví�, kdy a jak vžnikla. Podlé
légéndy staré�  ví�cé néž�  1000 lét muž�  jmé�ném Tan upustil na žém dlaž�dici a ta sé
rožbila na 7 c�a� sti. Když�  sé ji pokous�él slož� it žpé� t do tvaru c�tvércé, žjistil, ž�é sé da�
slož� it r�ada ru" žny�ch tvaru" .



Lidské tělo - magnetická tabule 

Vždé� la� vací� magnéticka�  tabulé pro malé�  žví�davé�  vé�dcé od 7 let. S pomocí� rodic�u"
žvla�dnou i  předškoláci.  Z  magnétu"  séstaví�té  té� lo  holc�ic�ky,  chlapéc�ka,  kostru,
svaly a orga�ny. Souc�a� stí� jé i dr�évé�né�  ukažova� tko, mu" ž�été si tédy hra� t i na s�kolu.
Kartic�ky s popisém jsou mimo c�és�tinu v dals� í�ch své�tovy�ch jažycí�ch,  lžé využ� í�t
jako matéria� l pro vy�uku v ciží�m jažycé. 

Dixit

Pro dé� ti od 8 let. U9 ž�asna�  a na�dhérné�  ilustrovana�  hra, kdé naplno využ� ijété svou
pr�édstavivost. Mu" ž�été ji hra� t sé stars� í�mi dé� tmi jako stolní� hru, s mlads�í�mi dé�tmi
cca od 5 let mu" ž�été karty použ� í�t jako inspiraci pro vypra�vé�ní� pr�í�bé�hu" . 



Muzikoterapeutické hudební nástroje:

Chrastítko maracas motýlek

Kra� sné�  barévné�  chrastí�tko vé tvaru moty� lka vyrobéné�  žé dr�éva. Idéa� lní� pro malé�
ruc�ic�ky mužikantu"  od 1 roku. 

Rumbakoule

Dr�évé�ny�  rytmicky�  na� stroj  v  péstry�ch  barva� ch  a  vélikosti  tak  akora� t  do  malé�
dé�tské�  ruc�ky. Rožví�jí� smysl pro rytmus. Pro dé�ti od 1 roku.

Malovaný bubínek džembe

Africky�  kra� sné�  malovany�  bubí�nék pro malé�  dé� tské�  ruc�ky  od 2 let.  Mu" ž�été ho
využ� í�t pro mužikotérapii, hudébní� vy�chové�  a ké spoléc�né�mu mužicí�rova�ní�. 



Zvonkohra koshi

Ruc�né�  vyra�bé�na�  žvonkohra  ž  bambusové�ho  dr�éva.  Jé  mož�né�  ji  využ� í�t  pro
mužikotérapéutické�  u� c�ély,  skvé� la�  pro žklidné�ní�.  S  jéjí�  pomocí�  mu" ž�été  vytvor�it
na�dhérnou a jémnou atmosfé�ru. 

Tibetská mísa

Univérža� lní�  térapéuticky�  a žvukové�  harmonižují�cí�  na� stroj sé s� iroky�m spéktrém
využ� ití�. Mu" ž�été s mí�sou mužicí�rovat, nébo jén vní�mat, jak žvuk réžonujé, naplnit
mí�su  vodou  a  požorovat,  jak  voda  vibrujé.  Vhodné�  pro  vytvor�éní�  intimní�
atmosfé�ry  pr�i  pra� ci  s dé�tmi  i  dospé� ly�mi.  Souc�a� stí�  jsou dvé�  palic�ky  s  ru" žny�mi
povrchy, sé ktéry�mi mu" ž�été slédovat roždí�ly tvor�éné�ho žvuku. 

Malovaná Kalimba

Malovana�  kalimba vyrobéna�  ž kokosu sé 7 to� ny. Mu" ž�été využ� í�t  k mužicí�rova�ní�,
drnka�ní� a mužikotérapéuticky�m u� c�élu" m, pro dé� ti od 3 let. 
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