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Bevezető

Mini mobiltelefonok – tárcsázz és hívj!

Kreatív kültéri játékok

Kedves Érdeklődő!

A brit TTS cég már több mint 30 éve látja el a világ 
oktatási intézményeit érdekesebbnél érdekesebb 
fejlesztő játékaival. A rengeteg összegyűlt tapaszta-
latot felhasználva gyártja a pedagógusok és gyerekek 
igényeinek és a korszerű oktatási tendenciáknak 
leginkább megfelelő termékeit. 
Az Ovibolt most a magyar óvodák és iskolák szá-
mára is elérhetővé teszi a TTS innovatív játékait, 
amelyeket óvodapedagógusok, tanárok és szakta-
nácsadók közösen álmodtak meg azzal a céllal, hogy 
a gyerekekben felkeltsék a vágyat a tanulásra, a tudás 
megszerzésére.
A XXI. században fontos, hogy a gyerekek már egészen 
fiatal korban elsajátítsák a korszerű IKT eszközök 
használatához szükséges készségeket. Ehhez a 
TTS-játékok ideális segítséget nyújtanak az életkori 
sajátosságoknak megfelelő kialakításukkal.
Emellett számos olyan klasszikus termék is megtalál-
ható modern formában a katalógusban, amelyekkel a 
pedagógusok minden fejlesztési területen hatékony 
munkát végezhetnek. 
Ismerje meg jobban ezeket az innovatív, gyermek-
központú, magas minőségű eszközöket és tervezze 
meg, hogy mi mindenre tudná használni ezeket napi 
munkája során!
Üljön le egy kényelmes karosszékbe, töltsön magának 
egy csésze finom kávét vagy teát, vegye kezébe az 
új TTS katalógust és képzeljen el egy olyan világot, 
amelyben minden gyerek, mindenütt és minden 
nap, szeret tanulni, a pedagógusok pedig minden 
gyerekből a maximumot tudják kihozni.
Ha pedig még többet szeretne megtudni a kataló-
gusban megtalálható eszközökről, hívjon minket vagy 
írjon a megadott elérhetőségeken!
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Miért válasszon TTS játékot?

 Biztonságos játékok – minden egyes termék minőségileg szigorúan ellenőrzött!
 Pedagógusoktól pedagógusoknak – minden eszköz mögött valódi, tapasztalatból eredő szakértelem.
 Folyamatos fejlődés – minden évben számos izgalmas és kreatív újítás!
 Nemzetközi támogatás – az Ovibolt közvetlenül a TTS-sel lép kapcsolatba bármilyen vevői kérdés esetén, így első kézből értesülhetnek 

mindenről.
 Online videó bemutatók – ahol ez a szimbólum látható, a www.vimeo.com/ttsinternational oldalon elérhető 

a termékről egy bemutatóvideó.

TARTALOMJEGYZÉK
Robotika és IKT eszközök 1–12
Hangfelvevő eszközök 13–35
Kamerák és mikroszkópok 36–39
Világító fénypanelek 40–42
Varázslatos fényjátékok 43–44
Aprócska világok 45–47
Csodálatos fajátékok 48–53
Meseidő 54
Kerti művészkedés 55
Vízvezető játékok 56–57
Sárkonyhák 58–59
Építkezés 60–62
Szenzoros eszközök 63–69
Tereptálcák 70–72
Zselés játékok 73
Kültéri játékok 74–77
Segítség a tanuláshoz 78–80
Motoros készségek fejlesztése 81
Kölyökmatek 82–84
Nyomozójáték 85–87

VIDEO

O N L I N E

A legkisebbekre is gondoltunk – Tükörkocka

Íráselőkészítő eszközök nagy választéka

Világító asztal a szenzoros szobába

1R Minden, ami egy óvodából nélkülözhetetlen!
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A Programozás útja
oktatási segédeszközök
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Robotika és IKT eszközök

Játékos tanulás minden nap
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Clever Cats
– tanulj a cicákkal
Négy aranyos Clever Cat (okos cica) egy dobozban, 
melyek egyszerű távirányítóval mozgat hatóak (előre 
irány és fordulás).

Fejleszti a gyermekek logikus gondolkodását és bevezeti 
őket a technológiába.

A doromboló és nyávogó hanghatások megerősítik 
a cicákkal végzett feladatok sikerességét (kikapcsolható 
funkció).

Még több hasznos tulajdonság:
 egyszerű egy gombos távirányító kedves érintésre nyávognak 3 éves kor alatt is tesztelt újratölthető (3 óra játékidő)
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 a 4 autót egyidejűleg, külön 
lehet használni

 fejleszti az irányérzéket
 újratölthető

1. Easi Cars – újratölthető távirányí-
tós versenyautók
Izgalmas távirányítós verseny autók, 
négy különböző színben, egyszerű 
kétgombos távirányítóval mindegyik 
darabhoz. Ideális a gyermekek IKT 
ismereteinek bővítésére.
A kézbe illő két gombos távirányító-
val a versenyautókat előre irányba 
lehet vezeti és irányváltoztatásra 
is képes.
Nincs szükség külön elemre a műkö-
déshez, ugyanis a fekete állomásra 
helyezve fel lehet tölteni az autókat. 
Ezután 2 óra önfeledt játékra alkal-
masak. Mint minden valamire való 
autó, ezeknek is van elől-hátul lápája, 
melyek világítanak is.
Ezekkel a gyermekek könnyen 
megismerkedhetnek a technikával, 
megtanulhatják önállóan kezelni. 
Elengedhetik a fantáziájukat, építhet-
nek maguknak különböző nehézségű 
utakat, akadályokkal. Tarthatnak 
bevásárló körutat, elutazhatnak 
kincset vadászni.
Figyelem! A terméket ne használja 
kavicsos vagy homokos talajon, 
mert eltömítheti a működtető 
alkatrészeket.
EY04198

2. Távirányítós Terepjáró
A tölthető távirányítós terepjárók 
négy különböző színben, saját 
távirányítóval adnak egy készletet. 
A négy gombos távirányítóval előre, 
hátra , jobbra és balra lehet vezetni 
az autókat. Figyelem! A terméket ne 
használja kavicsos vagy homokos 
talajon, mert eltömítheti a működtető 
alkatrészeket.
EL00421
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Programozás gyerekeknek
oktatási segédeszközök

Robotika és IKT eszközök

5R Látogasson el weboldalunkra: www.ovibolt.hu



A Bee-Bot egy egyszerű és gyerekbarát kivitelű programoz-
ható játékrobot, mely tökéletes eszköz a pedagógusoknak az 
irányok tanításához és gyakorlásához, illetve a programozás 
alapismereteinek játékos elsajátításához.

A méhecske a hátán található nagy és színes gombokkal programozható. 
Előre, hátra és helyben forduló mozgásra képes (90º), melyeket előre 
kiválasztva egy mozgássorozatot képes végrehajtani. A hozzá készített 
eredeti gyakorlópályákon rengeteg különböző feladatot lehet végrehajtani, 
hiszen bármilyen témakörben (természetismeret, színek, formák, számok 
stb.) használható, mind egyéni, mind csoportos bontásban.

Bee-Bot 
újratölthető 
padlórobot

VIDEO

O N L I N E

Inspiráló

Még több hasznos tulajdonság:
 200 előre beprogramozott lépést képes megtenni

 egy feltöltéssel kb. 4 órát képes működni a sikeresen végrehajtott program végén hangot ad és villog a szeme ha találkoznak, szemükkel villogva köszönnek egymásnak
 10 másodperces hangfelvétel készíthető vele

IT10077 1 db IT10079   6 db + 1db dokkoló ajándékba
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Inspiráló

1. Bee-Bot és Blue-Bot dokkoló
Komplett nemzetközi hálózati 
adapterrel ellátott töltőállomás, 
melyben fél nap alatt feltöltőnek a 
kis robotméhecskék. Egyszerre hat 
darabot lehet belehelyezni és fél nap 
alatt mind teljesen feltöltődik, hasz-
nálatra készek. Falra is felszerelhető.
EL00358

2. Bee-Bot kezdő csomag
A csomag tartalmaz 1db Bee-Bot 
robot méhecskét és 2db szabadon 
választható gyakorlópályát.
BEEBOTCS

1

3. Módszertani könyv
az ELTE TÓK tollából
Dr. Lénárd András és munkatársainak 
könyve: Az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése padlórobotok segítségével

„Kötetünkben szeretnénk bemutatni, 
hogy lehet először még robotok 
nélküli cselekvésekből, játékokból, 
fejtörőkből kiindulva, majd egyszerű 
padlórobotokat használva egyre 
összetettebb problémákat leküzdve, 
algoritmusokat alkalmazva, tesztelve 
majd létrehozva hatékonyan gondol-
kodó, kreatív problémamegoldókká 
válnia a ránk bízott gyerekeknek. 
Szeretnénk átadni tapasztalatainkat, 
kipróbált eszközeinket, módszertani 
megoldásainkat annak érdekében, 
hogy óvodai foglalkozásokon, 
informatikaórákon, szabadidőben, 
szakköri keretek között, otthon vagy 
akár a pedagógusképzésben a felnö-
vekvő generációkat szolgálhassa.” 
Dr. Lénárd András
SL903
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(Megoldás (17. ábra): virág, mivel a virágboltot is érintette.)

 Algo2/3.: Vissza az Állatkertbe, de kerüld a lódarazsakat!
A Méhecske az ABC-ben vásárolt. Innen hazarepült. De nagy veszély leselkedett rá: a 
zöldségesnél, a friss málnára lódarazsak szálltak. Ezeket mindenképpen el kell kerül-
nünk hazafelé. Merre mehetett? Mutasd meg! (Kirakással, lelépéssel majd a Bee-Bot 
programozásával.) A Méhecske az ABC-n áll, előre néz.

      

Ennél a feladatnál már előfordul az, hogy a Bee-Bot lefelé jön, tehát a megfelelő oldal 
megnevezéséhez a gyerekeknek is úgy kell fordulniuk, ahogyan a Méhecske áll!

 Példafeladatok Algo3. szinten
Algo3: Algo1-es vagy Algo2-es algoritmus átalakítása adott feltételek alapján.

 Algo3/1. (Könnyű): Segítség! Elfogyott a pénzem!
A Méhecske az ABC-ből a virágboltba ment egy szép csokorért. Az ABC mezőn áll és 
jobbra néz. Itt az útja:

    
Rakjátok ki, lépegessétek végig majd programozzátok be.
Sajnos elfogyott a pénze és a csokrot sem tudta kifi zetni. Írd át az előző útvonalat úgy, 

hogy az ne a virágboltba vezessen, hanem a bankba, ahol pénzt tud felvenni. Előtte töröld 
a régi programot és állítsd vissza a méhecskét az ABC-re, jobbra nézzen!

Lehetséges megoldás:

    
Diff erenciálás: Ezután a haladók beírhatják a teljes történetet:

         

  Algo1/5.: Ismét repülünk! De vajon hová?
Most repülni fog a Méhecske, tehát nem az aszfaltozott utat használja. De vajon hová? 
Az előző feladat után, az iskolából indul, felfelé néz.

   
(Megoldás: a Virágüzletbe)

Végül egy nehezebb feladat:

 Algo1/6.: Vajon mit vásárolt a Méhecske?
Kiindulási pont az állatkert mező.

       
(Megoldás: Valami olyasmit, amit a Papír-Írószer üzletben52 lehet kapni)

Az előzőek mintájára természetesen sok, eltérő nehézségű Algo1-es feladat készíthető.

 Példafeladatok Algo2. szinten
Algo2: Kész, összetettebb algoritmus végrehajtása: mozgás több pont között, mezők 
vagy tárgyak érintése, feldöntése, eltolása.

 Algo2/1. (Könnyű): Bevásárlás, útban hazafelé
A Méhecske délután haza indult az iskolából. Mielőtt az Állatkertbe ért, még vett né-
hány szép almát a zöldségesnél. Járd be a Bee-Bottal ezt az utat. Kiindulás: az iskolából, 
a Méhecske balra néz. Repül, tehát nem kell az úton mennie.

   

 Algo2/2. (Nehéz): Meglepetés a sárga ház lakójának
A Méhecske az iskolából hazafelé menet még elment valahová, mert meglepetést szere-
tett volna vinni Zorkának, aki a sárga házban lakik. (Bal felső sarok) Vajon mi volt a 
meglepetés? Járd be az útját! A Méhecske az iskolából indult, előre néz.

52 Az olvasni nem tudóknak természetesen felolvassuk a címtáblát a házon!
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csoportnak, akiknek ezt meg kell fejteni. Ez természetesen nem fog sikerülni. Sok nevetés 
árán az a csoport fog nyerni, amelyik a legközelebb fog kerülni az igazsághoz. Ezután 
az üzenetek eredeti kitalálóinak fel kell fedniük az üzenet jelentését, el kell árulniuk, 
hogy miről szólt az eredeti üzenet.

 11. A kódfejtő gép, áram nélkül
Kellékek: tolltartó, üres papírlapok, kódfejtő rács

13. ábra: Kódfejtő

Ennél a feladatnál megtanítjuk a gyerekeknek a kódfejtőrács használatát. A kódfejtő 
rácsot a foglalkozás előtt el kell készíteni, ahol egy mátrixból bizonyos helyeken kivágunk 
négyzeteket, lásd a mellékelt ábrát. Ez után ezeket a négyzeteket használjuk a kódoláshoz 
úgy, hogy az egyik oldalát megjelöljük a lapnak, és beleírjuk a négyzetekbe az üzenet 
első részét. Fordítunk 90 fokot a lapon és beleírjuk az üzenet második részét stb. Ezek 
után elvesszük a lapot és a maradék helyet kitöltjük mindenféle betűkkel. Lényeges, hogy 
hogyan tudjuk elolvasni az üzenetet. Ugyanolyan helyzetbe kell tenni a kódrácsot, és 
ugyanabba az irányba 90 fokonként elfordítani. Figyeljünk arra, hogy a kódrácsnál ne 
legyenek olyan mezők, amelyek több pozícióban is ugyanarra a helyre kerülnek, és ne 
lehessen ugyanazon a helyen több betű. Először a gyerekek fejtsenek meg egy üzenetet, 
amit a tanár írt, utána készíthetnek saját üzeneteket a kódfejtő ráccsal. Mondjuk el a 
gyerekeknek, hogy ez egy nagyon érdekes kódoló berendezés, gyakorlatilag megfejthetetlen 
a kód akkor, ha nincs nálunk a kódfejtő rács, és a középkorban, illetve még később is 
széles körben alkalmazott eljárás volt.

Adjuk a gyerekek kezébe a rácsokat, hagyjuk, hogy ők is kitaláljanak vele üzeneteket.

 10. Jelek-kódok, titkos üzenetek
Kellékek: A mellékelt kódrendszerek, kódtáblák, titkos írások, Braille-ABC (mellékelve),
4db kis zászló, 2db zseblámpa, megfejtendő üzenetek. tolltartó, üres papírlapok

12. ábra: Kódrendszer

Ennél a feladatnál a mellékelt különböző kódrendszereket fogják használni a gyerekek. 
Megnézik őket, megbeszélik. Először kisebb csoportokban, egymásnak üzennek betűket 
például zászlójelekkel, amelyhez adhatunk kis hurkapálcákat vagy zászlócskákat, illetve 
kézjelekkel, melyhez eszköz nem szükséges vagy morzejelekkel. A morzejelekhez érdemes 
zseblámpát adni a gyerekeknek és megtanítani őket arra, hogy a rövid jel éppen egy 
felvillanás, a hosszabb jelnél hosszabb ideig kell nyomva tartani a lámpa kapcsolóját. 
Hangjelzéseket nem javaslunk, mert zavaró lehet a feladat megoldásánál. A mellékelt 
táblákat sokszorosítjuk, így először a gyerekek szabadon kódolnak mindenféle üzeneteket 
egymásnak. A játék második felében a különböző csoportoknak kell vicces üzenteket 
készíteni. Ezeket elmutogathatják egymásnak, például kiáll egy gyerek, és az előre 
megbeszélt vicces üzenetet elmutogatja, a többi csoport tagjai fi gyelik, leírják egy lapra a 
kódfejtő lapjaik segítségével, utána megpróbálják megfejteni. Az a csapat nyert, amelyik 
dekódolni tudta az üzenetet. Természetesen nem hosszú dolgokról van szó, hiszen akkor 
elvesznek a gyerekek a feladatban, hanem valami ilyesmi: Okos vagy. Szép idő van. 
Nem esik az eső. stb.

Ezek után a feladat második része következik, a titkos üzenetek. Itt a gyerekeknek az 
a feladata, hogy egy saját titkos írást találjanak ki, amely leginkább a képírásra hasonlít. 
Saját jeleket kell alkalmazniuk, ezeket meg kell beszélniük, ki kell dolgozniuk a saját 
titkos kódjaikat. Ezen a kódnyelven a továbbiakban egy üzenetet kell küldeniük a másik 
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 11. A „MÉHECSKE A KISVÁROSBAN” CÍMŰ 
PÁLYA BEMUTATÁSA

Ez a pálya (15. ábra) a gyerekek lakókörnyezetét mutatja be. Amennyiben nem városban, 
hanem kisebb falvakban élnek a tanulók, akkor is találkozhatnak azokkal az elemekkel 
(épületek, úttest, útelágazás), melyek a mindennapjaik épített környezetét adják. A város-
ban élőknek a mindennapos, a városban ritkán tartózkodóknak pedig éppen a hiányzó 
tapasztalatokat nyújtja ez a pálya. Ez természetesen nem kizárólag a vizuális elemekre 
igaz, hanem azokra a szituációkra is, melyeket a pálya használata során érintünk, beszé-
lünk meg. Szerkezete elágazásos, mely az alternatív megoldások keresését segíti, másrészt 
egyfajta végtelenségérzetet nyújt a feladatok kipróbálása során.51 A képzeletbeli városban 
olyan épületek sorakoznak, melyekkel szinte minden gyerek találkozott már, rendelkez-
nek személyes élményekkel velük kapcsolatban. Ez megkönnyíti a feladatokkal történő 
azonosulást, motivációs tényezőként jelentkezik. Emiatt nem csak egyszerű feladatok, 
hanem történetek, mesék is alkothatók kódolás közben. Az utak mindegyike egy vagy több 
mezőből álló épületre vagy tájra fut ki, ezáltal világossá válik, mi lehet az egyes útvonalak 
kezdő- illetve végpontja. Az épületek, tájak egyértelműen azonosíthatók még az olvasni 
nem tudó gyerekek számára is.

 Előszó a példafeladatokhoz
A továbbiakban közreadunk néhány példafeladatot, melyek segítséget nyújtanak a Bee-
Bot használatához a „Méhecske a kisvárosban” című pályán. A feladatokat a különféle 
algoritmikus tevékenységi szinteknek megfelelően adjuk meg. Használatuk során kérjük 
mindenképpen vegyék fi gyelembe a következőket:
• A feladatok nehézsége mindig függ az adott osztály életkorától, a Bee-Bot haszná-

latában való gyakorlottságuktól, előzetes ismereteiktől, a gyerekek egyéni tanulási 
stílusától és egyéb tanulói jellemzőitől.

51 A végtelenségérzet a digitális tananyagok és játékok egyik kívánatos jellemzője: Nem valóban végtelen 
számú szituációt, problémát, feladatot jelent, hanem azt, hogy a felhasználóban nem alakul ki annak 
érzete, hogy „Ez unalmas, hiszen ezt a feladatot már megoldottam egyszer!” 

Példa: Elhelyezünk egy befőttesüveget kb. 3-4 méterre, először éppen szembe a kiin-
dulási ponttal. „Irányítsd a méhecskét a mézesbödönhöz!” (Megoldás pl.: Előre!, Előre!, 
Jobbra!, Előre!) A gyerekek egy akadályt kikerülve irányítják társukat a célig.

Példa: Tegyük le a befőttesüveget a kiindulási ponttal szembe, majd helyezzünk egy 
iskolai széket a két pont közé kb. félútra. „Irányítsd a méhecskét a bödönhöz. Sajnos egy 
hatalmas, odvas tölgyfa állja az utadat. Ki kell kerülnöd!” (Megoldás pl.: Előre!, Előre!, 
Jobbra! Balra! Balra!, Jobbra! Előre!)

Több megoldást is megnézünk, váltogatjuk a párokat. Kezdetben fogadjuk el azt is 
megoldásként, ha ugyanazt az útvonalat járja be több páros is.

Diff erenciálási lehetőség: Néhány tanuló, akinek az absztrakciós szintje magasabb, 
le is rajzolhatja egy nagy papírlapra az útvonalat. Először folyamatos nyíllal, majd az 
utasításoknak megfelelő szimbólumokkal.

 A Bee-Bot emulátor alkalmazása
A Bee-Bot bemutatása (amennyiben ez az első találkozási lehe-
tőség. Ha nem, ez a lépés természetesen kimarad.) A klaviatúra 
kezeléséhez jó segítséget jelent az alábbi linken elérhető Bee-Bot 
emulátor. Az emulátor és/vagy a Bee-Bot segítségével megta-
nítható a szintaxis, mely minden további munka alapja.  Használjuk 
valamilyen szimbólumrendszert, például azt, amit innentől mi 
is alkalmazunk:

      

 A Bee-Bot útvonalának kódolása jelekkel, kártyákkal, 
tárgyakkal
Nagyon jó megoldás a lépegetés és a robot használata közötti átmenetre a felülnézetben 
ábrázolt, akár életnagyságú, akár kicsinyített, kivágott és laminált Bee-Bot felülnézeti 
rajz, parafadugó (előre irány jelöléssel), dióhéj vagy italoskupak, e két utóbbi esetén is 
szükséges jelölni az előre irányt („a Méhecske orrát”). A gyerekek a nyilakat tartalmazó 
kártyákkal kirakhatják előre az útvonalak, de akár a megfi gyelt, a robot által bejárt 
útvonalakat is ki tudják rakni. Nagyon hasznosak ezek a nyilak akkor is, ha egy meglévő 
útvonal alternatíváit keressük (azonos kiinduló és végpont, de különféle útvonalak), vagy 
ha módosítani szeretnénk az algoritmuson (pl. az útvonal egy újabb feltétel szerint nem 
érinthet bizonyos mezőket. 

 A dokkolóállomás hat 
Bee-Bot egyidejű 
tárolására is töltésére 
alkalmas

 Ideális csoportos 
programozási 
foglalkozásokhoz

Bee-bot

Szeretné kipróbálni?
Regisztráljon a Facebook-on
a Robotcsámborgás csoportba! 
Pár nap kipróbálásra lehet 
igényelni. Csak intézmények!

oktatási segédeszközök
Robotika és IKT eszközök
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Blue-Bot

3. Bee-Bot toló kar
A Bee-bot/Blue-bot most már gond 
nélkül tud tárgyakat tologatni ezzel 
a felcsatolható toló kar segítségével. 
6 darab toló kar kapható a szivárvány 
színeiben.
IT10112

4.  Bee-Bot toll tartó
Tanítsd meg Bee-bot-ot rajzolni! A toll 
tartót egyszerűen rálehet csatolni 
Bee-bot-ra, majd a lyukba egy ceruzát 
helyezni és Bee-bot már tud is rajzolni. 
A 6 darab szivárvány színű toll tartó 
strapabíró műanyagból készült, hogy 
kibírja a mindennapos használatot. 
IT10114

1. Blue-Bot
A Blue-Bot a padlórobot család új 
tagja! A hátán lévő gombokon kívül 
már tabletről, okostelefonról, illetve 
PC-ről is vezérelhető. A hozzá való alkal-
mazás ingyen letölthető iOs, Android,  
Mac illetve Windows rendszerekre is. 
Az alkalmazás nem igényel személyes 
adatokat a használótól.
A különböző gépeken elkészített vizuális 
szerkesztővel elkészített algoritmust 
közvetlen bluetooth kapcsolaton 
keresztül lehet elküldeni a Blue-bot 
robotnak. Az átlátszó burkolatnak 
köszönhetően megfigyelhetjük a robot 
utasításokra adott reakcióit. 
A Blue-bot már 45°-os fordulásra is 
képes.
A Blue-Bot további izgalmas felhaszná-
lási lehetőségei a Blue-Bot irányítópanel 
leírásában találhatók.
Figyelem! A terméket ne használja 
kavicsos vagy homokos talajon, mert 
eltömítheti a működtető alkatrészeket.
IT10082

2. Méhecske-csomagok
Csomagban spórolhatsz! Az alábbi 
csomag ajánlatokkal komoly összegeket 
lehet megtakarítani. Ideális megoldás 
osztályokba, nagycsoportos foglalko-
zásokhoz.

IT10080    Blue-Bot csomag: 6 db Blue-bot 
  dokkolóval és 3 db pályával 

EL01243    Bee-Blue csomag: 5 db Bee-Bot, 
  1 db Blue-Bot dokkolóval 
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Blue-Bot irányítópanel

A méhecskék útjának látványos 
megjelenítése

1. Blue-Bot irányítópanel
Egyedülálló és rendkívül szórakoz-
tató módon lehet vele a Blue-Bot-ot 
programozni. A megfelelő sorrendbe 
kell helyezni a kártyákat az olvasóba 
és egy gombnyomással kiderül, jó 
helyre megy-e a kis robotméhecske.
A kártyák elhelyezésekor létrejön 
egy utasítások sorozata, ha téves, 
egyszerűen csak ki kell cserélni a 
megfelelő kártyákra. A két eszköz 
csatlakoztatása nagyon egyszerű, 
a Blue-Bot szeme és az irányítópanel 
csatlakozás gomba is kéken világít, 
amikor az összeköttetés létrejött.
Az irányítópanelbe 10 utasítás 
 helyezhető és 10 méter a ható-
távolsága. A csomagban 25 db irány-
adó kártya található. Újratölthető, 
csak úgy, mint a méhecskék.
IT01118

2. Blue-Bot irányítópanel
Extra csomag
Az alap csomaghoz még több 
funkciót lehet vegyíteni. Ebben már 
45 fokos fordulatkártya is van! Ezen 
kívül, többszörözni lehet az egyes 
iránykártyák mennyiségét a szorzó 
kártyákkal.
EL00546

3.  Blue-Bot irányítópanel Standard 
csomag
Becsúszott a szekrény alá vagy 
megrágcsálta a házi kedvenc? Ha 
szükséged van még pár alap kártyára, 
elérhető a standard csomag külön is.
IT01172
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oktatási segédeszközök
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Bee-Bot & Blue-Bot kiegészítők
A méhecskék egységesen 15 cm-t tesznek meg egy előre vagy hátra hala-
dással és helyben fordulnak. Az ehhez készített színes és érdekes tartalomú 
gyakorlópályákon rengeteg különböző feladatot lehet végre hajtani. Kemény, 
vastag fóliával bevonva garantálják a strapabíróságot és a hosszú élettartamot. 
Lássuk, milyenek közül lehet válogatni!

Online felületünkön egyedi pályákat 
is tervezhet!

www.beebot.hu

Különféle irányokhoz kötődő fel-
adatok megoldásához (pl. „Hogyan 
jutsz el a piros háromszöghöz!”) 
Ám nemcsak az irányokat, hanem 
további, óvodások számára fontos 
alapismereteket is játékosan lehet 
elsajátítani (pl. számok, állatok, 
színek, stb.)

1. Formák és színes 
gyakorlópálya 1.
BBP02 – 75x60 cm

2. Formák és színes 
gyakorlópálya 2.
BBP03 – 105x45 cm

3. Állatos gyakorlópálya
BBP04 – 90x60 cm

4. Számos gyakorlópálya
BBP01 – 105x45 cm

Az üres, fehér alapú négyzet rácsos 
táblákra táblafilccel bármilyen témá-
jú pályát megtervezhet! Könnyen 
letörölhető, a strapabíró fólia védi 
a kopástól. Két méretben kapható.

5. Négyzetrácsos 
gyakorlópálya 1.
BBP05 – 100x100 cm

6. Négyzetrácsos 
gyakorlópálya 1.
BBP06 – 190x100 cm
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Bee-Bot & Blue-Bot kiegészítők

Válogasson a TTS különféle pályái 
közül is.

10. Átlátszó négyzetrácsos
gyakorlópálya
Helyezze rá téképre, mintás szőnyeg-
re és tervezzen egyedi pályát 4x4 
négyzeten!
ITSGRID

11. Számegyenes pálya
FWALKN

12. Kincses sziget gyakorlópálya
ITSMAT1

A cégünk szoros kapcsolatban áll az 
Eötövös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE TÓK) 
Digitális Pedagógiai tanszékével, akik 
terveztek számunkra 3 féle színes, 
izgalmas pályát. Ezek a következők:

7. Pillangós gyakorlópálya
BBP07 – 130x90 cm

8. Házikós gyakorlópálya
BBP08 – 130x90 cm cm

9. Évszakok gyakorlópálya
BBP09 – 110x110 cm

10

11

oktatási segédeszközök
Robotika és IKT eszközök

11R Minden, ami egy óvodából nélkülözhetetlen!



EL00483 – 1 db
IT01138 – 6 db
IT01217 6 állomásos dokkoló

A többi, nagyobb gyerekeknek való robotról a www.iskolaelláto.hu 

webáruházban tájékozódhat.

Scratch Kontroller EL00530

Scratch LED Rainbow Matrix EL00531

1

2

Bee-Bot & Blue-Bot kiegészítők
1. Pro-Bot
A Bee-Bot Robotméhecske tapaszta-
latain felbuzdulva a TTS kifejlesztette 
a Pro-Botot a nagyobbaknak (iskolás 
korosztály), mely magasabb szintre 
emeli a programozás oktatását. 
Fedélzeti kijelzője és gombjai se-
gítségével programozható, hang- és 
fényszenzorok bevonásával.
A Pro-Bot memóriája képes 200 
lépést, utasítást tárolni, így lehe-
tőségünk van arra, hogy hosszabb 
és komplexebb programokat 
készítsünk vele. Az egyik különleges 
tulajdonsága, hogy lehetőségünk 
van szerkeszteni a programokat a 
beépített LCD kijelző segítségével.
EL00535

2. Ino-Bot
A padlórobot család legbonyolul-
tabb tagja az Ino-Bot, kifejezetten 
iskolásoknak kitalálva. Kifejezetten 
arra tervezték, hogy a lehetős 
legtöbbet kihozza a programozás 
iránt érdeklődő gyerekekből. Az 
ingyenesen letölthető alkalmazással 
a Blue-Bothoz hasonlóan bluetotth 
útján irányítható. Ezzel a robottal iga-
zán el lehet merülni a programozás 
komolyabb rétegeiben.
EL00483
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Fedezd fe
l!

Még több hasznos tulajdonság: Kinti és benti használat egyaránt Fejleszti a kreativitást és az íráskészséget Teljesen összeszerelve kapható

Varázslatos 
beszélő 
postaláda
Ha a gyönyörű aranyszínű postaláda rendszerébe 
hangüzenetet rögzítünk, egy levél bedobásakor az 
lejátszódik. Egyszerű a használata, csak egyetlen 
„REC” gombot kell benyomni és már kész is a 
kedves üzenet a feladónak. 30 másodperces 
üzenetet felvételére alkalmas. Kiváló eszköz a 
kommunikációs készségek fejlesztéséhez és az 
íráshoz való kedv meghozásához. A fényes külső 
pedig varázslatos külsőt kölcsönöz neki, melyik 
gyerek tudna ellenállni neki?

EY07399

Új

13R Játékos tanulás minden nap

H
angfelvevő eszközök

oktatási segédeszközök



A fából készült falra szerelhető fapanel minden ajtaja 
mögött egy-egy hangüzenet lapul. Rögzítse saját 
üzenetét, történetét, illetve helyezze az ajtók mögé 
a gyermek rajzait, fényképeit. A csomag tartalmaz 
két féle tündérmese témájú képsorozatot. A haszná-
latához 3 db AAA elem szükséges, melyet a csomag 
nem tartalmaz.

Beszélő 
varázskapuk

Még több hasznos tulajdonság  30 másodperces hangfelvelő kapacitás minden aljtó mögött
  Igényes, részletgazdag kidolgozás  Saját képek is behelyezhetők – teljesen személyre szabható

Fede
zd 

fel!

Új
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VIDEO

O N L I N E

Érde
kes

Még több hasznos tulajdonság  Csak egy gombnyomás és már le is játszható a felvett üzenet
  Saját képek és rajzok is belehelyezhetők – teljesen személyre szabható
  60 perces hangfelvétel minden gombhoz

Egy újabb hasznos IKT eszköz. Fejlessze a kom-
munikációs készségeket a technika bevonásával.  
A 6 ablakos aktatáska minden ablakához 60 perces 
hangfelvétel rögzíthető. Illessze be a kiválasztott 
képeket, rajzokat az ablakokba és nyomja meg a 
gombot, már hallható is a felvett üzenet. Újratölthető!

Beszélő 
aktatáska

EY07508

oktatási segédeszközök
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   hasznos IKT eszköz
   40 másodperces hangfelvétel
   könnyen használható

d
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1

2

Hangfelvevő eszközök
1. Mini mikrofonok
Öt darab szép, fényes, egyszerűen 
használható hangfelvevős mikro-
fon töltőtálcával. Mindegyiknek 
40 másod perces hangfelvevő kapa-
citása van és vicces hang-effekteket 
is be lehet állítani rajta. A három, 
különböző színű gombbal egysze-
rűen megtanulható a használata. 
Újratölthető a csomagban lévő 
töltőtálcára helyezve. 
EY07203

2. Csíkos-pajtás
A barátságos külsejű csíkos méhecs-
kével szívesen játszik mindenki. A be-
épített mozgásérzékelő segítségével 
az előre felvett 10 másodperces 
hangüzenetek bekapcsolnak. Segít-
ségével játékosan fejleszthetők a 
nyelvi és kommunikációs problé-
mákkal küzdő gyerekek.
LI10004
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30 másodperces üzenetrögzítés

30 másodperces üzenetrögzítés

10 másodpernyi hangot játszik vissza

VIDEO

O N L I N E
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Hangfelvevő eszközök
1. Világító hangfelvevő gombok
Olyan gombok, melyek saját hangjuk 
rögzítésére ösztönzik a gyerekeket. 
Nyomja meg az eszköz tetejét és 
amíg zölden világít, a hangfelvétel 
tart, pirosra vált, ha lejárt az idő. 
30 másodperc rögzíthető.
LI10001

2. Képes hangfelvevő gombok
A felvevő teteje segítségével 
képeket helyezhetünk a gom-
bokra. 45 másod perc felvételére 
alkalmas. A nagy mérete alkalmassá 
teszi, hogy a gyengébben látó és a 
finommotorikus problémákkal küzdő 
gyerekek is könnyen használhassák. 
6 darabos készletben minden gomb 
más élénk színben pompázik. 3 db 
AAA elem szükséges hozzá, melyet 
a csomag nem tartalmaz.
El00389

3. Beszélő korongok (színes)
Számtalan felhasználási lehetőség 
egyetlen aprócska korongban. 
A beszélő korongok egy sokoldalú 
IKT eszköz beltéri és szabadtéri já-
tékokhoz, tanuláshoz, fejlesztéshez. 
Minden egyes korong 10 másod-
percnyi szöveget képes rögzíteni és 
visszajátszani! A szett tartalma 6 db, 
élénk színű beszélő korong.
EL00511

4. Beszélő korongok (fekete)
Minden egyes korong 30 másod-
percnyi szöveget képes rögzíteni 
és visszajátszani. Hasznáhatjuk 
kincsvadászathoz. A kis kincskeresők 
minden egyes korong megtalálása-
kor egy újabb utasítást hallhatnak, 
így jutnak el a célhoz lépésről lépésre. 
Rövid üzenetet vihet rajta haza a 
gyermek az óvodából, iskolából. 
A szett tartalma 5 db, fekete be-
szélő korong. A hozzá szükséges 
gombelemet a csomag tartalmazza.
EL00513

oktatási segédeszközök
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Cím

Inspiráló
Hat darab fényes csillagból álló készlet, amely 
30 másodpercnyi hangot képes rögzíteni. Rendelkezik 
egy zsebbel is, amibe bármit belepakolhatsz. Ezen 
kívül mindegyik csillagnak van egy akasztója, illetve 
egy üzenetet is elhelyezhetsz rajta. A rögzített hang 
lejátszásához nyomd le a fénylő ezüst csillagot.

Beszélő 
arany- 
csillagok

Még több hasznos tulajdonság  Mondd el a csillagnak a saját üzenetedet  Vegyél fel vele akár 30 másodpercet  Akasztóval ellátott, hogy rögzíteni lehessen, vagy viselhesd

d

a r a b o s6

EY07353 1 db
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Cím

Még több hasznos tulajdonság Állítható szövetkarszalag 40 másodperces felvevő képesség Csak nyomd le a fémrészt, hogy felvedd az üzeneted
 Vegyél fel üzeneteket más tevékenység közben

Fedezd fel !A kezeknek szabad mozgást engedő  hangfelvevő, 
amely rögzít és visszajátszik akár 40 másodperces 
időtartamú felvételeket. Tökéletesen illeszkedik a 
gyerekcsuklókra. A rögzítőszíj finom szövetből készült, 
használata egyszerű. Ideális a beszéd és szövegértési 
készségek fejlesztésére. Elemekkel együtt kapható.

beszélő 
karkötő

EY07509 1 db

oktatási segédeszközök
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Cím

Még több hasznos Tulajdonság: Könnyen használható
 Egyszerűen: tárcsázz és hívj 50 méteres hatótávolság
 Beltéren és kültéren egyaránt használható

A készlet hat darab modern stílusú „mobiltelefon” walkie- 
talkiet tartalmaz, amely kommunikálni képes a többi 
készülékkel 50 méteres hatótávolságon belül. A telefonok 
eltérő színűek, és villogással jelzik a beérkező hívásokat. 
Csak üsd be, hogy melyik színű telefont szeretnéd felhívni, 
majd ahhoz, hogy felvedd, nyomd meg a felvillanó gombot. 
Az 50 méteres hatótávolságával a gyerekek kint és bent 
is tudnak vele kommunikálni. Alkalmas 10 másodperces 
üzenetek rögzítésére is. Négy órányi töltés akár hat órányi 
használati időt biztosít. A töltőállomás miatt elemek nem 
szükségesek a telefonok működéséhez.
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   Nagyszerű a kép- és 
számfelismeréshez

   Illeszd be a saját képeid 
az üres kijelzőkbe

   Visszajátssza a 
10 másod perces üzenetet 
a doboz kinyitásakor

Új
1

2

Hangfelvevő eszközök
1. Okos mezők
Játszd le, majd keverd össze a felvett 
szavaid, mondataid és kifejezéseid. 
Maximum 10 másodperc vehető fel 
minden mezőn, kapcsold össze és 
nyomd le a lejátszást, hogy halld a 
felvételeid egymás után. Egyenként 
is lejátszhatóak.
LI10003

2. Beszélő szivárványdobozok
Ezekkel a fantasztikus beszélő 
szivárványdobozok 10 másodperces 
üzenetek rögzítésére nyílik mód. 
A dobozok kinyitásakor a rögzített 
üzenetek lejátszódnak. Hat eltérő, 
élénk színben kapható..
EL00147

d
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oktatási segédeszközök
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Erős, könnyen megfogható csipeszek 30 másod-
perces felvevőképeséggel. Egyszerű érintőgomb 
a felvevéshez és visszajátszáshoz. Zár, felvevő 
és lejátszó móddal rendelkezik.

Beszélő 
csipeszek Fedezd 

fel!

Még több nagyszerű tulajdonság: Hozzácsiptethető zsinórokhoz és faágakhoz Kincsvadászat
 Akár 10 másodperces hangfelvétel

VIDEO

O N L I N E

d

a r a b o s6
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Fedezd 
fel!

1. Beszélő nagyító
Könnyű kézben tartani és akár 
30 másod perces hanganyagot 
képes felvenni. A hangfelvevő és 
visszajátszó funkciója könnyebbé 
teszi a megértést, a gyermek telje-
sen a megfigyelésre öszpontosíthat, 
nem kell leírnia megfigyeléseit.
Hossza 22 cm.

SC00553 6 darab
SC00596 1 darab

Nézz keresztül a 
lencsén és vedd fel, 
amit látsz.

  Kösd össze a 
jegyzetelést a beszéddel

  Gyermekbarát csat
  40 másodperces 

felvevőidő
  A gyerekek saját 

történeteiket is rögzíthetik 
a beszélő írótáblával

Egyszerűen vedd fel, amit négyszeres 
közelítőképességű távcsövön 

keresztül megfigyelsz.

1

2

3

Hangfelvevő eszközök

2. Beszélő távcső
Az eszközzel 30 másodperces 
felvételek készíthetők. A gyermek 
könnyedén fel tudja venni észre-
vételeit anélkül, hogy le kéne tennie 
a távcsövet, így szükségtelenné 
válik a jegyzetelés. Jól használható 
megfigyelésekre, négyszeres kö-
zelítőképességgel. Működéséhez 
két darab AAA-s elem szükséges 
(ezeket a csomag nem tartalmazza). 
6 darabos, amelyben mindegyik 
színből két példány van (piros, zöld 
és sárga).
SC00748 6 darab

3. Beszélő rajztábla
A gyerekek összeköthetik a jegy-
zetelést a kommunikációval. Könnyen 
használhatók, akár 40 másodper-
ces hangfelvevő képességgel. 
Működésükhöz 3 darab AAA-s 
elem szükséges (ezt a csomag 
nem tartalmazza). Két méretben 
kaphatók. Erős műanyagból készült. 
Gyermekbarát csattal ellátott, ami 
40 másodperces hanganyagot képes 
felvenni, az egyszerűen kezelhető 
gombjai segítségével. A gyermekek 
így el tudják mondani, mit rajzolnak 
éppen vagy akár saját történetet is 
adhatnak hozzá. Oktatói utasítások 
is rögzíthetők, amit visszahallgatva 
dolgozhatnak a gyerekek. 3 éves 
kortól ajánlott.
EY05490 A5-ös
EY05491 A4-es
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   Vízálló, használható vízben 
és homokban is

   Elősegíti a korai számolási 
képességet

   Használható kültéren és 
beltéren egyaránt

Lépj rá a hangfelvétel 
lejátszásához.

Falra szerelhető

Építs egy elvarázsolt 
kertet

d
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Hangfelvevő eszközök
1. Hangos lépések
A nyolc beszélő korongon végig-
lépkedve lehet bekapcsolni a 
felvételt és elrepíteni a gyerekeket 
egy varázslatos zenés világba. 
Mindegyik korong 30 másodpercet 
képes felvenni a beépített mikrofon 
által vagy közvetlenül egy PC-ről 
adaptert használva. Újratölthető 
tároló dobozzal és töltővel együtt 
kapható. Jár hozzá egy tájékoztató, 
illetve ötletek a használatára. 3-tól 
11 éves korig ajánlott, piros színű, 
habszivacsból készült. 8 darabos. 
Átmérője 30 cm.
MIES0912

2. Kültéri óriás beszélő korongok
Hangfelvevő egységek szettje, amely 
30 másodpercet képes felvenni. Bár-
milyen időjárási körülmény mellett és 
bármilyen korban használható. Falra is 
szerelhető. Minden egységhez 3 darab 
AAA-s elem szükséges (ez nem része 
a csomagnak). A hangszórók direkt 
hangos visszajátszásra lettek kialakít-
va, tökéletesek kincsvadászatra vagy 
interaktív foglalkozásokra. Bár ellenáll 
a szélsőséges időjárási viszonyoknak, 
ha épp nincs használatban, ajánlott 
bent tárolni. Köszönjük a Wayne 
Stallardnak ezt az ötletet! 3 éves kortól 
ajánlott, 6 darabos, az átmérője 15 cm.
EY04773

3. Beszélő teknősök
Vízálló beszélő teknősök 1-től 10-ig 
számozva, mindegyik 10 másodper-
ces hangfelvételre alkalmas. Ezek 
az aranyos hangfelvevő teknősök 
használhatóak vízben, homokban, 
illetve ragacsos helyeken is. Egy-
szerűen le kell nyomni a gombot 
egy maximum 10 másodperces 
hangfelvételhez majd a meghallga-
táshoz összenyomni és úgy tartani. 
Működéséhez teknősönként 3 darab 
AG13-as elem szükséges (ez része 
a csomagolásnak). Kültéren és 
beltéren egyaránt használhatók. 
Tartós, puha műanyagból készültek. 
10 hónapos kortól ajánlott. 10 dara-
bos. 9 x 10 x 5 cm.
EY06599
 
4. Kültéri beszélő virágok
Vidd ki az IKT terméked a szabadtérbe, 
ezzel a remek eszközzel. Mindegyik 
virágnak két gombja van (felvevő és 
lejátszó), csak nyomd le és hallgasd 
meg az üzeneted. 30 másodperces 
felvevő képesség. A virág működésé-
hez 3 darab AAA-s elem szükséges 
(nem része a csomagnak). A virágok a 
földbe, illetve cserepekbe is elhelyez-
hetőek. A szirmok forognak a szélben. 
Segítségükkel beszélő, számozott 
utak építhetők, kincsvadászatra, 
nyelvi játékokra tökéletes. A virágok 
úgy vannak kialakítva, hogy bírják a 
különböző időjárási viszonyokat és 
kint hagyhatók rövidebb ideig, de 
hosszútávon ajánlott bent zárt térben 
tárolni őket. 3 éves kortól ajánlott.
73 x 42 x 8 cm.
EY05469
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Magas hangerőn is kristálytiszta hangzást 
biztosít ez a bármilyen eszközről használható, 
kisebb esőzést is elviselő, bluetoothos hang-
szóró. A bluetooth kapcsolat azt jelenti, hogy 
bármelyik eszközöddel összekapcsolhatod és 
az azokon tárolt hangfelvételeket lejátszhatod 
a hangszórón. Nagyszerű szabadtéri csoportos 
játékokhoz. Újratölthető.

Még több hasznos tulajdonság:
 10 méteres körzetben bármely eszköz könnyen 

csatlakoztatható hozzá
 Kristálytiszta hang
 Enyhébb esőzésnek ellenálló, így ideális szabadtéri 

használatra

Vezeték nélküli 
kültéri 
hangszóró

VIDEO

O N L I N E

EY06926 1 db

oktatási segédeszközök
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Hangfelvevő eszközök

1. Szivárványszínű, beszélő fotó-
albumok
Kapcsold össze a kommunikációt, 
írni-olvasni tanulást az IKT-vel. Hat-
féle, gyönyörű színben kaphatók. Az 
albumok tizenöt duplaoldalas lapot 
tartalmaznak, amelyekbe be lehet 
szúrni képeket, fotókat, illetve a har-
minc felvelőgombbal 10-10 másod-
perces üzenetek rögzíthetők. Az 
üzemeltetéshez szükséges két darab 
AAA-s elem (nem része a csomagnak).
A szett hat darabos, A5-ös méretű.
EL00362

2. Beszélő fotóalbum
Ideális történetek, mesék, élet-
történetek hangalapú tárolására; 
támogatja a tanulást, az ismeretek 
rögzülését. Kétféle méretben 
kapható. Az albumok üzemelteté-
séhez 2 darab AAA-s elem szük-
séges (nem részei a csomagnak). 
Az albumok funkciói:
• az első ablakkal személyessé 

tehető az album 
• 30 felvevő gomb
• mindegyik gomb felvevő 

képessége 10 másodperc
• 15 duplaoldalas lap 

hangfelvevővel
• egy csomag matrica 

számokkal 1-30-ig
• 2 db AAA elemmel műbödik 

(nem része a csomagnak).
EL00360
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Technikai tulajdonságok

  Használata rendkívül egyszerű
  Fali kijelzőn megjeleníthető hangüzenetek
  Újra és újra felvehetők üzenetek, többször is használható
  Kiváló segédeszköz az írás és az olvasás elsajátításához

6 féle szín különböző 
használatra, letörölhető 
felülettel.
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Hangfelvevő eszközök
1. Szivárvány színű beszélő kártyák 
Ezek a nagyszerű szivárványszínű 
beszélőkártyák feldobják bármely 
osztályterem berendezését. Egy-egy 
kártyára legfeljebb 10 másodpercnyi 
hanganyag rögzíthető. Mindegyik 
kártya írható és letörölhető felületű, 
amennyiben megfelelő filcet hasz-
nálunk. A készlet 6 darabos, A6-os 
méretű.
EL00283

2. Számoló tábla
Ez a tábla audiovizuális élmények 
sorával segíti a gyerekek figyelmének 
lekötését. A táblán található négyze-
tek mindegyike külön hangfelvételre 
képes. Ideális eszköz betűk, számok, 
műveletek tanulására – hozzáad-
hatod saját képeid vagy írhatsz a 
 gombokra – használj letörölhető 
filcet! –, ezután vegyél fel tetszőleges 
hangot a gomb megnyomásával. 
A gomb újbóli lenyomása vissza-
játsza a hangfelvételt.
LI10193

3. Beszélő képeslapok A6-os 
méretben, 30 másodperces felvevő-
képességgel
A képeslapokba  hangfelvevő chipet 
építettünk, amivel felvevő és lejátszó 
eszközzé alakítottuk. Jelenítsd meg 
a saját képeid a képeslapokon vagy 
írj a letörölhető felületre. A beszélő 
képeslapok bátorítják a gyerekeket,  
fejleszthető velük a hangfelismerési 
és kiejtési  képességük. A készülékre 
1 év garanciát vállalunk.
EL00021 oktatási segédeszközök
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Vegyél fel és játssz vissza magas hang minőségű 
felvételeket ezekkel a nagyszerű kártyákkal. 
Háromféle méretben kaphatóak, kialakításuk-
nak köszönhetően  megbízhatóan működnek. 
A rögzített hangok tiszták és érthetők.

Még több hasznos tulajdonság: Nélkülözhetetlen iskolai eszköz; minden tantárgyhoz és bármely életkorban használható. 60 másodperces hangfelvevő képesség 3 méretben kapható
 Magas minőségű hang visszajátszás

Prémium 
beszélő-
kártyák Megbízh

ató

VIDEO

O N L I N E

IT01150 3 db A4-es IT01154 3 db A5-ös EL00538 3 db A6-os
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Megbízh
ató

  Tartalmaz fejhallgató csatlakozót, ami 
megkönnyíti a hallgatást

   Véletlenszerű vagy egymás utáni lejátszás
   Maximum 4 perces hangfelvétel
   Mesék, történetek rögzítésére ideális

1

2

Hangfelvevő eszközök

1. Beszélő kocka
Remek eszköz a gyermekek írás iránti 
vágyának felkeltésére, motorikus 
készségeinek fejlesztésére. 
Könnyű üzenetrögzítési lehetőség, és 
az üzenetek egyszerű visszajátszási 
lehetősége gombnyomással vagy az 
eszköz forgatásával. A beszél kocka 
mindegyik oldalának van egy üres 
tárolója, ahol a gyerekek rajzaikat vagy 
szavaikat tárolhatják – ezekhez legfel-
jebb 10 másodperces hanganyagot is 
rögzíthetnek. A készülék használatá-
hoz 3 darab AA-s elem szükséges (ez 
nem része a csomagnak).
EL00068

2. Zenekeverő
Rögzíts rá minél több felvételt – 
egy-egy felvétel legfeljebb négy 
perc hosszúságú lehet. Ezután a 
felvételeket véletlenszerűen vagy az 
általad meghatározott sorrendben 
visszajátszhatod. Falra szerelhető. 
Működtetéséhez három darab AAA-s 
elem szükséges (mely nem része a 
készletnek).
EL00125

oktatási segédeszközök
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Egy időjárásálló, beszélő fali táblázat, amely 
bel- és kültéren is használható. A harminc 
zsebbe kártyák vagy más tárgyak helyezhetők, 
mindegyikhez legfeljebb 30 másodperces 
üzenet rögzíthető.

Kültéri
Interaktív 
fal

Különleges

Még több hasznos tulajdonság: Minden zsebhez 30 másodperces üzenet rögzíthető
 Tanulók és tanárok is használhatják Rengeteg tantárgyközi lehetőség 

VIDEO

O N L I N E

IT10003 1 db
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Ezzel a hangfelvevő panellal könnyedén 
készít hető mindenféle történet, órabeosztás, 
kérdezz-felelek játék. Egyszerre legfeljebb 
hat képet vagy szöveget, és 10 másodperces 
hangfelvételt lehetséges rögzíteni. A felvett 
hangokat a gombok újbóli lenyomásával lehet 
visszajátszani.

Történet- 
Készítő

Még több hasznos tulajdonság: A folyamatok sorozatszerűségének hatékony bemutatása
 Saját képek használatának lehetősége A képek és hangok cserélgetésével végtelen variáció Alkalmas egymáshoz kapcsolódó tevékenységekhez

Inspiráló

VIDEO

O N L I N E

EL00153 1 Db

oktatási segédeszközök
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2. Az Easi-Speak Bluethoothos mikrofon 
a TTS népszerű Easi-Speak termékeinek 
legújabb generációját képviseli. Most az új 
Bluetoothos technológiának köszönhetően 
még könnyebben csatlakoztatható táblagé-
pekhez vagy Bluetoothos hangszórókhoz.

IT10007

 Bluetooth kapcsolódás

 A hatféle színű gumigyűrűvel könnyen megkülönböztethetők az egységek

 A memória SD-kártyával bővítehető

2

1

Bluetoothos mikrofonok és tereprobot

1. Tereprobot
Az első programozható robot külö-
nösen a kinti használatra tervezve. 
Bluetooth csatlakozásának köszön-
hetően irányítható tablet-tel vagy a 
TacTile irányítópanellel. Memóriájába 
256 lépés tárolható, ami bőven elég 
a legkomplexebb kihívások meg-
oldására. 3 állítható sebességgel 
rendelkezik, így a diákok a saját 
tempójuknak megfelelő sebességre 
állíthatják. A Robot elején van egy 
akadály érzékelő, így nem fog ütközni 
semmivel sem, viszont ha nehezebb 
feladatokat akarunk létrehozni az 
érzékelő ki is kapcsolható. 
IT10000
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Bluetoothos mikrofonok

2. Szivárvány Easi-Speak
mikrofon csomag
Fejleszd a beszéd- és hallásképes-
séget ezekkel a színes MP3 felvevő 
mikrofonokkal. A mikrofonszerű 
kialakítás a sztárénekes vagy riporter 
képzetét kelti, miközben a kivitelnek 
köszönhetően elkerülhető a számító-
gépes kábelrengeteg. A 128 Mb 
beépített memória, akár 4 órányi 
hanganyagot képes tárolni. Beszéd-
problémás, nehezen kommunikáló 
gyerekeknek ajánlott.
Fő tulajdonságai:
• 128 Mb memória
• USB-kommunikáció
• Akár 4 órányi felvevő képesség
• 6 darabos
EL00459

ötletek
 Beszédproblémás 

gyerekeknek ajánlott
 Beszédképesség fejlesztésére 

ideális
 Hang felvevése szerepjáték 

közben
 Podcastok rögzítése
 Indulj el vele nyomozó! 

kalandokra a szabadban

d

a r a b o s6

1
1. Easi-Speak töltőállomás
Az elemek állandó cseréjétől szabadu-
lunk meg e praktikus töltőállomással. 
Egyszerre akár hat Easi-Speak vagy 
Easi-Speak Pro töltésére képes. 
EL00281

oktatási segédeszközök
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Cím

Egyedi
Még több jó tulajdonság: A készlet 6 különböző fejhallgatót tartalmaz, melyeket egy központi távirányítóval lehet működtetni Adj hozzá és törölj le fájlokat a fejhallgatóról vagy a távirányítóról számítógép segítségével Tartós és hosszantartó kialakítás Eleve tartalmaz hanganyagot 

Hallgass hangoskönyveket a hat feltölthető 
fejhallgatók egyikén, mindezt egyedülálló 
minőségben. Tölts le hanganyagot vagy készíts 
saját felvételt, majd rakd át a vezeték nélküli 
fejhallgatókra. Kül- és beltéren egyaránt hasz-
nálható (de tárolása zárt helyiségben ajánlott).

Easi-Ears 
vezeték-
nélküli 
fejhallgató

EL00295 6 db

ok
ta

tá
si

 s
eg

éd
es

zk
öz

ök

34 RMagyarországi pályázatok ajánlott eszközei

H
an

gf
el

ve
vő

 e
sz

kö
zö

k



Cím

Egyedi

VIDEO

O N L I N E

Speciális
Továbbíts hanganyagot vezeték nélkül, virtuálisan 
bármilyen készülékről közvetlenül több fejhallgatóra. 
Csak csatlakoztasd a készüléket egy 3,5 mm-es 
hang audiocsatlakozóval az adóhoz és a hanganyag 
automatikusan áttöltődik a csatlakoztatott fejhall-
gatóba. Hat feltölthető fejhallgatót tartalmaz.

TTS csoportos 
fejhallgató

Még több jó tulajdonság: 6 fejhallgatóba lehet hanganyagot továbbítani Vezeték nélküli
 Feltölthető
 30 méteres hatótávolság

EL00499 1 db

oktatási segédeszközök
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Easi-View Pro vizualizáló

1 Tech
Spec

   Kamera: 5 MP
   Fókusz: igény 

szerint, irányítva 
vagy automatikusan 
tud fókuszálni

   Kapcsolódás: VGA
   Közelítés: 6x-os, 

kézileg
   Lámpa: 4x-es 

szuperfényes LED
   Belső mikrofon
   Állókép és 

videókészítés
   Rugalmas nyak
   Háromlábú állvány 

a stabilitásért

technikai
tulajdonságok

   Feltölthető
   5 cm-es kiváló minőségű TFT kijelző
   32 Mb-os belső memória, amely akár 

64 Mb-ra bővíthető egy SD kártyával
   Alkalmazkodó kapcsoló
   AV csatlakozás
   Kompatibilis számítógéppel (XP, Vista, 

Windows 7, 8 & 10)

1.  Easi-View Pro vizualizáló
Egy prémium minőségű scanner 
továbbfejlesztett tartozékok, kinézet 
és tulajdonságok. Csak helyezd a 
tárgyakat a kamera alá, csatlakoztasd 
egy projektorhoz vagy számítógép-
hez és mutass meg bármit élőben, 
ahogy éppen történik.
Technikai tulajdonságok:
• Kamera: 5 MP
• Fókusz: igény szerint, irányítva 

vagy automatikusan tud fókuszálni
• Kapcsolódás: VGA
• Közelítés: 6x-os, kézileg
• Lámpa: 4x-es szuperfényes LED
• Belső mikrofon
• Állókép és videókészítés
• Rugalmas nyak
• Háromlábú állvány a stabilitásért
 EL00454  
 
2.  Tuff-Cam® 2 digitális kamera
Ez a robusztus és stapabíró kamera 
lehetővé teszi, hogy egészen kis 
gyerekek is játszva sajátítsák el a 
fényképezés és videó készítés alap-
jait. Készíthetnek vele állóképeket és 
videófelvételeket egyaránt! 
Egyértelmű jelzésekkel ellátott kap-
csolói könnyűvé teszik használatát.
Beltéri és kültéri játékokhoz, felada-
tokhoz egyaránt alkalmas.
EL00145  
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Cím

Csodáld meg ezzel a mikroszkóppal a környe-
zetedet, ahogy eddig még sosem tetted. Ez az 
egyszerű „csatlakoztasd és használd” eszköz 
USB-vel kapcsolódik a számítógépedhez vagy 
laptopodhoz. Tartalmaz egy LED lámpát, ami 
sötétségben megvilágíthatja a vizsgálandó 
tárgyat.

Easi- 
Scope

VIDEO

O N L I N E

Érde
kes

Még több jó tulajdonság: Könnyen használható, kézbe illő mikroszkóp Egyszerű „csatlakoztasd és használd” kivitel Akár 43-szoros nagyítás Készíts videót vagy állóképeket
IT01121 1 db

oktatási segédeszközök
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Easi-Scope mikroszkóp

1

VIDEO

O N L I N E

 10 méteres 
hatótávolságú

 Kompatibilis 
iOS-szel, Android 
táblagépekkel és 
Windows XP-vel

 Akár 43-szoros 
nagyítás

 Feltölthető

 Élénkszínű, könnyen kezelhető
 Egyszerű „csatlakoztasd és használd” kivitel
 Akár 43-szoros nagyítás
 A 2 MP-es érzékelő élesebb képeket biztosít

1. Easi-Scope – vezeték nélküli mikroszkóp
Hagyd, hogy lenyűgözzön, az Easi-Scope digitális 
mikroszkóp világa! A készülék táblagépről vezérelhető. 
Nézd, ahogy ámulnak a gyerekek, amikor meglátnak 
egy bogarat 43-szoros nagyításban a kijelzőn. Csat-
lakoztatható USB-vel számítógéphez és jár hozzá egy 
külön LED lámpa. Készíts videókat és képeket egyetlen 
gomb használatával. Főbb tulajdonságok: 10 méteres 
hatótávolság. Tölthető. Nagyobb készülék, így a gyerekek 
számára biztosabban kézben tartható. Digitális adatközlés 
2,4 Ghz-en a tökéletes képminőségért. Rejtett antenna, 
amely elősegíti az egyszerű használatot. USB-n keresztül 
rádiókészülékhez kapcsolható. Kompatibilis Windows, 
Android, iOS és Mac OS rendszerrekkel.
EL00470   

2.  Easi-Scope – Szivárvány mikroszkóp csomag
Színes, könnyen kézben tartható mikroszkóp, amivel 
naponta használatos tárgyakat figyelhetünk meg közelről. 
Csak csatlakoztasd egy laptophoz vagy számítógéphez. 
Kompatibilis Windows és Mac szoftverekkel. 43-szorosan 
tud nagyítani és tartalmaz egy LED lámpát. Könnyen 
használható, csak a tárgy fölé kell tartani a mikroszkópot, 
a felső rész forgatásával tudunk fókuszálni, majd videót, 
illetve képet készíteni egyetlen gomb lenyomásával. 
6 darabos.

IT01120
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Cím

Négy szivárvány színű fémdetektor egy töltő-
állomáson. Ösztönözd a gyerekeket arra, 
hogy kutassanak, ássanak és fedezzenek fel 
új dolgokat. Nincs szükség elemekre, bármikor 
feltölthetők az állomáson. Az akkumulátor akár 
8 órás üzemidőt biztosít. Érzékelési tartománya 
nagyjából 4 cm egy 2,5 cm-es átmérőjű érménél.

Easi- 
Detektorok

VIDEO

O N L I N E

Fed
ezz

 fe

l !

Még több jó tulajdonság: Használható bel- és kültéren egyaránt A fémtárgyakat könnyedén megtalálja Játék közbeni tanulás
EY04176 4 db

oktatási segédeszközök
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Cím

Ez a vékony fénypanel változatos tanulási módszereket 
biztosít a legkülönbözőbb tantárgyakhoz. Ideális 
természettudományi kutatásokhoz. A világítás iz-
galmas alapot ad a gyerekeknek, hogy felfedezzék 
az anyagok és fények tulajdonságait. Rakj a tetejére 
bármilyen tárgyat, és nézd, ahogy a fény átszűrődik 
rajtuk. Kiegészítők nem részei a csomagnak. 3 féle 
méretben kapható.

Téglalap  alakú 
fénypanel

Fedezd 
fel!

Még több jó tulajdonság: Vékony, könnyű kialakítás 3 féle méret
 3 fokozatú fényesség
 Fehér LED

EY07121 A1 SC10095 A2 SC10096 A3
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Színváltó fénypanel

Fedezd 
fel!

VIDEO

O N L I N E

Ötletek
   Ideális csoportos 

tevékenységekhez
   Praktikus, sokszínű, sokféle tantárgy 

oktatásához alkalmazható eszköz
   Fedezd fel a fényt és árnyékot
   Alkalmas természetes és mesteréges 

anyagok vizsgálatára
   A tanulási  környezet minőségének 

javítására ideális.

1.  Homoktálca a fénypanelhez
Fából készült homoktálca, egy szuper 
hely a számok és betűk felfedezésére. 
Egyszerű a használata, csak rá kell 
illeszteni a fénypanelre.
Mérete: 75x75x10 cm

EY01183

2.  Köralakú fénypanel
Vékony, köralakú fénypanel, amely 
számtalan módon használható. 
A képen látható kiegészítők nem 
részei a csomagnak. 4 fémcsipesze 
papírlapok rögzítésében segít.

SC01102

2

1

oktatási segédeszközök
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Összecsukható fénypanel asztal

2. Fedőtok a fénypanelhez
Könnyű, erős és kiváló minőségű. A 
műanyag fedőtok segítségével vizes 
vagy poros anyagok is vizsgálhatóvá 
válnak. A megemelt élek közé zárt 
anyag nem koszolja össze, és így 
nem károsítja a fénypanelt. A fedőtok 
tökéletesen kapcsolódik a panelra. 
Átlátszó  műanyagból készült. Tégla-
lap alakú.
AR02166 A3-as
AR02110 A2-es

Vizes és poros anyagok vizsgálata is lehetséges

1. Összehajtható fénypanel asztal
Ezt az asztalt úgy terveztük, hogy 
elférjen rajta az A3-as, téglalap alakú, 
illetve köralakú fénypanel. Biztonsá-
gosra kialakított lábakkal, amelyek 
összecsukhatóak, megkönnyítve 
így a tárolást. Az asztal pereme 
biztosítja a panel stabilitását, míg 
a kábelréseken át kivezethetők az 
adatkábelek. Könnyű és egyszerűen 
szállítható.
Téglalap alakú: (szélesség) 385 x 
(hossz) 505 x (magasság) 480 mm.
Kör alakú: (átmérő) 620 x (magasság) 
480 mm. 51 mm-es magasság össze-
hajtva.
FU10186 Kör alakú
FU10165 Téglalap alakú
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Varázslatos fémjátékok

1. Üvegkavicsok
Ez a sima felületű üvegkavicsokból 
álló szett lenyűgözi a gyerekeket. 
Imádják válogatni, rendezgetni 
őket, és eközben a nagyság szerinti 
sorrendiség fogalmával is megis-
merkednek. Kiemelkedő minőség, 
varázslatos megjelenés. Bármely 
korosztály számára használható. 
20 darabos.
EY06518 Arany
EY06632 Bronz
EY04238 Ezüst

2. Fémhatású kavicskollekció
Különböző méretű kavicsokból álló,  
csodaszép kincskollekció. Puszta 
megjelenésével leköti a gyermekek 
figyelmét. Különböző oktatási 
módszerekhez használható – akár 
a matematikai, érzékelési, építészeti 
készségek fejlesztésére is. Kerülje 
a vízben, homokban történő hasz-
nálatát! Nem ajánlott szabadtéren 
hagyni. Bármely korosztály számára 
használható. Műanyagból készült. 
10 darabos.
EY04676

Bronz

Arany

VIDEO

O N L I N E

Ezüst

1

2

3

3. Színes fémhatású építőkockák
Egyszerre kincsek és építőelemek! 
Szétválogathatók, rendezgethetők 
és gurigathatók. Remekül lefoglalják a 
gyermekeket, leköti a figyelmüket 
a felfedezés és a játék öröme. Sokféle 
tanulási módszerre használható. Há-
romféle méretben rendelhető (12 cm, 
10 cm, 7 cm). Bármely korosztály 
számára használható. 12 darabos.
EY06511

oktatási segédeszközök
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Varázslatos fémjátékok

2. Tükörfánkok
Gyönyörű, ezüstösen tükröződő, 
fánk alakú készlet. Ezt az eszközt 
úgy alakítottuk ki, hogy felkeltse a 
gyerekek kíváncsiságát, érdeklődé-
sét. A fánkok egymásra helyezhetők, 
guríthatók és felfűzhetők. Belenézve 
a tükörképünket láthatjuk. A ragyogó 
és tükröződő felületek felfedezése, 
tulajdonságainak megismerése 
leköti a gyermekek figyelmét. Készíts 
belőle füzért! Vízben vagy homokban 
ne használjuk. Ne használjuk erős 
napsütésben, mert a tükröződő 
felületek visszaverik a fényt. Nem 
hagyjuk kint a szabadban. Bármely 
korban használható. Műanyagból 
készült. 12 darabos.
EY06028

2.  Fémhatású mini építőkockák
Ezek a mini építőkockák lenyűgöző 
fémes színjátékkal dobják fel az építés 
örömét. Könnyűek és kézre állók, 
leköti a gyermekek figyelmét, akik 
lelkesen tervezgetnek és építenek 
velük. Egymásra rendezhetők, beszél-
getni lehet a tulajdonságaikról, illetve 
szét lehet válogatni őket a formájuk 
alapján. Arra sarkalják a gyerekeket, 
hogy közösen játszanak, együtt 
építsenek valami nagyszerűt. Remek 
kiegészítő az építészeti és érzékelési 
oktatásban. Nem lehet vízben vagy 
homokban játszani velük. Kerüljük 
a használatát erős napfényben a 
tükröződő felületek miatt. Ne hagyjuk 
kint a szabadban. Bármely korban 
használható. Műanyagból készült. 
32 darabos.
EY07486
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Aprócska világok
1. Kastélyépítő blokkok
Egy gyönyörűen kivitelezett, fából 
készült vár. Egyszerre szép és egyben 
biztonságos. Bel- és kültéren egya-
ránt használható (de célszerű zárt 
helyen tártolni). Fenyőfából készült. 
Nézd, ahogy a gyermekek építenek, 
gurítanak, várakat és királyságokat 
építenek ezzel a kreatív, többféle-
képpen alakítható szerkezettel. Építs 
varázslatos helyeket, ahol törpék, 
lovagok és szuperhősök különféle 
csodás kalandokban vesznek részt. 
A gyerekek saját maguk tervezthetik 
meg a kinézetet. Építs kis világokat, 
amelyek alapot adnak majd a törté-
neteknek. Díszítsd ki természetes 
anyagokkal vagy más kiegészítőkkel 
(ezek nem részei a kiszerelésnek). 
Hengerek: (szélesség) 6 x (hossz) 
17 cm. Fal: kb. 15 x 6 cm. 10 hóna-
pos kortól ajánlott. Fából készült. 
40 darabos.
EY05059

2. Sarok babaház
Egy csodálatos meseépület három 
szinttel és részletgazdag kidolgo-
zással. Tökéletesen beilleszthető 
bármely sarokba, és bármilyen 
témához kapcsolható – királyok 
és királynők, törpék és tündérek. 
Környezetbarát fából készült. Akár 
egy szuperhős otthona is lehet, 
akinek az épület felső szinthe fő-
hadiszállásként szolgálhat. Törpék 
és tündérek is csodás kis otthonná 
alakíthatják maguknak. Bármennyi 
kiegészítővel használható (ezek nem 
részei a csomagnak), tradícionális 
bútoroktól egészen természetes 
anyagokig. Bűvös hely a kreativitás 
és a nyelvi készség fejlesztésére. 
Fából készült.
EY06956

d
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40
1

2

3. Rusztikus játékház torony
Ezzel a fából készült toronnyal meg-
annyi csodás játékhelyzet alakítható 
ki. Bátorítsd a gyermekeket, hogy 
továbbfejlesszék a történeteiket,  
hogy különböző tájakat építsenek ma-
guknak. Négyemeletes, kéreg szélű. 
Kiegészítők nem járnak a csomaghoz. 
Törpék, szuperhősök vagy tündérek 
otthona lesz? A torony minden oldala 
játékra csábít. 3 éves kortól ajánlott. 
Szabadtéren nem hagyható.
EY10060

3
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Aprócska világok

A köpenyeken részletgazdag mintázat

2. Szuperhősök
Vagány szuperhős figurakészlet, 
amely élvezhetőbbé teszi a játékot 
a kitalált világban. Öt különböző 
karakter – mindegyik egy maszkkal 
és egy szövetköpennyel ellátva – 
várja, hogy a gyerekek parancsára 
bármilyen feladatot teljesítsenek. 
Használd a szuperképességű figu-
rákat, hogy megmentsd a világot, 
hogy mindig segíts a rászorulókon. 
3 éves kortól ajánlott. 10 darabos. 
10 cm magasságú.
EY05283

1. Multikulturális családi kör
Megannyi különböző, fából készült 
figura, amelyekből családokat 
alakíthatnak ki a gyerekek. A bábuk 
teste fából, ruhájuk szövetből készült. 
A bábuk kétféle méretben kaphatóak, 
az egyik a gyerekeket, míg a másik 
a felnőtteket reprezentálja. 3 éves 
kortól ajánlott. 16 darabos.
EY06025
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3. Tündérvilág
Ez a kézzel készített és gyönyörűen 
kidolgozott elvarázsolt világ fellob-
bantja a gyermekek fantáziáját. E ház 
tündérek és törpék (amelyek nem 
részei a kiszerelésnek) otthona lehet. 
A világ kiegészíthető sziklákkal és 
fákkal. Ezek a kézzelfogható elemek 
sokféleképpen felhasználhatók. 
Próbálj a tündéreknek ösvényt vagy 
kerítést készíteni! 3 éves kortól 
ajánlott. Nemezből készült.
EY06957

3

ok
ta

tá
si

 s
eg

éd
es

zk
öz

ök

46 RMinden, ami egy óvodából nélkülözhetetlen!

A
pr

óc
sk

a 
vi

lá
go

k



Aprócska világok
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1. Gombaház manóknak
Tökéletes otthoni játékbabák szá-
mára. A gomba házikó a varázslatok 
és bűbájok tárháza. A gyermekek 
imádni fogják a történeteket, 
amelyeket ehhez a környezethez 
találnak ki és játszanak el. A házikó 
két emeletes, fedele leemelhető 
és a talaja változtatható, igazítható 
lakóinak igényeihez. A kiegészítők 
nem részei a csomagnak. 10 hónapos 
kortól ajánlott. Kint hagyható a sza-
badban. (Magasság) 50 x (szélesség) 
50 x (átmérő) 50 cm.
EY06708

2. Tündérvilág
– kiegészítő készlet
Egy elbűvölő készlet aprólékos kidol-
gozottsággal. Találd ki a világodat 
ezekkel az elvarázsolt és gyönyörű 
kiegészítőkkel. Tökéletes kiinduló-
pont egy beszélgetéshez: vajon ki él 
e mesés világon, mivel foglalkozik? 
Törpék falva lehet? Esetleg egy 
tündércsalád otthona? 10 hónapos 
kortól ajánlott. Műanyagból készült. 
15 darabos.
EY07373

1
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3

3. Tündér és törpe barátok
Találj ki csodálatos történeteket és 
hozz létre mesés helyszíneket ezzel 
a különleges kiegészítővel. A bábok 
teste fából, ruhája  szövetből készült. 
3 éves kortól ajánlott. 10 darabos. 
A babák 10 cm magasságúak.
EY04807
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CSodálatos fajátékok
1.  Csörgő hengerek
Gyönyörűen kivitelezett csörgők, 
pont beleillenek a kicsi kezekbe. 
A hengerek tartalma bármi lehet, 
golyóktól a gombokig, úgy terveztük 
őket, hogy látványukkal és hangjukkal 
lekössék a gyerekek figyelmét. 
A hengerek két vége fából, a közepe 
pedig akril anyagból készült, így a 
belsejükben mozgó apróságok 
tisztán megfigyelhetők. A kisbabák 
és kisgyermekek imádnak ezekkel 
a nagyszerű csörgőkkel játszani. 
Használhatjuk őket dalok és versek 
mellé kísérőhangszernek. Bármely 
korban használható. 6 darabos. 9 cm 
magasságú.
EY05073

VIDEO

O N L I N E

2. Tükrös tálcák
Ez a izgalmas, különböző formájú 
tükrös fatálcákból álló kollekció kiváló 
eszköze a tükörkép megismerésének. 
A kis tálcák remekül alkalmazhatóak 
tárolásra és válogatásra. Csecsemő-
kortól használható. 4 darabos.
EY01189

3. Tükrös dobozok
Három faragott fadobozból álló 
készlet. A dobozok belső felületét 
tükör borítja. Mivel az egyik oldalán 
nyitott, kiválóan alkalmas akár táro-
lásra, akár toronyépítésre. Kedves és 
bájos eszköz, amely felkelti a kisgye-
rekek érdeklődését, és felébreszti a 
kíváncsiságukat. Csecsemőkortól 
használható. Fából készült. 3 darabos.
EY0413095 

Mirrored interiors give 
multiple reflections
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CSodálatos fajátékok

Játékos felfedezésre csábítanak

1. Csillogó hengerek
Fából készült, eltérő méretű hen-
gerek, csillogó felszínnel ellátva. 
Könnyen egymásra rendezhetők. 
Egyik oldaluk nyitott. Csecsemőkortól 
használhatóak. 5 darabos.
EY04131

2.  Furfangos karikák
Egy nagyszerű fa karikakészlet, amit 
a kreatív, fantáziadús játékokhoz ter-
veztek. Az igényesen, finom vonalúra 
faragott karikák remekül használha-
tóak tárolásra is. Egyszerű, mégis 
sokoldalúan alkalmazható eszközök. 
Nyárfából készültek. 10 hónapos, 
illetve annál idősebb gyermekek 
részére ajánljuk. 5 darabos.
EY04981

3. Szuper gömbválogató
Egy kiváló, érzékeket fejlesztő, tükrös 
fadoboz, mely tökéletesen alkalmas 
pakoláshoz, válogatáshoz, gyűjtöge-
téshez és vizsgálódáshoz. Egyszerű, 
mégis hatékony és izgalmas játék, 
amit a gyerekek kíváncsiságához és 
készségeik fejlesztésére terveztek. 
Csecsemőkortól használható. Méret: 
20x40x40cm.
EY05084

4. Kiválogatós doboz babáknak
Egy négy dobozkából álló szett, min-
den darab tetején különböző formájú 
résekkel. Az egyes dobozokhoz 3-3 
hasonló formájú alakzat tartozik. 
A csodás kis fadobozkák lehetősé-
get nyújtanak a babáknak az őket 
körbevevő világ felfedezésére. Cse-
csemőkortól használható. 4 darabos. 
Méret: 10x10x10cm.
EY04128

Egymásba illeszthetők

Egymásra helyezhetők
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Nagyméretű, egymásra rakosgatható játékelemek, melyek 
igényesen megmunkált kőrisfából és nyírfából készültek. 
Helyezzétek együtt a tartórudakra a különböző formákat. 
Ennek a csodás, természetes eszköznek minden egyes 
darabját nagy gonddal alakították kit. A formák a tartórúd 
segítségével könnyedén egymásra illeszthetőek.

ÓRIÁS 
FAPIRAMISOK

MÉG TÖBB HASZNOS TULAJDONSÁG: Természetes lenolajjal és méhviasszal kezelt Az ismétlődő formák iránt különösen érdeklődő gyerekek igényei szerint tervezve Elérhető 3 formában

Fedezd fel!

EY06026 Négyzet EY06027 Háromszög EY05326 Kör
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Cím

Fejlessze a gyerekek kreativitását, gondolkodó 
készségét, finommotoros képességeit és szem-kéz 
koordinációját ezzel a nagyszerű építőkészlettel. 
A különleges kialakítású építőelemeket helyezzétek 
a tartólapra, és építsetek kedvetekre való formákat.

Kreatív
ÉPÍTŐKOCKÁK

MÉG TÖBB HASZNOS TULAJDONSÁG: Fejleszti a szem és a kézmozdulatok összehangolásának képességét 
 Az ismétlődő formák iránt különösen érdeklődő gyerekek igényei 

szerint tervezve

egyedi

EY10056 1 db

oktatási segédeszközök
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csodálatos fajátékok

1. Kiválogatós dobozok kicsiknek
A kicsik imádják felfedezni, és rakos-
gatni ezt a fadoboz gyűjteményt, és 
a hozzájuk illő fedeleket. Párosítsd 
össze a fedelet a dobozával, csavard 
rá, vagy éppen emeld fel, hogy 
meglásd, mit rejt a doboz. A játék 
nem csak a gyerekek kíváncsiságát 
ébreszti fel, de remekül fejleszi a 
motoros képességeiket is. A dobozok 
mindegyikének külön helye van a 
tartólapon, keresd meg a megfelelő 
méretűt, és rakd őket a helyükre. 
A gyerekek képesek önállóan is 
felfedezni a játékot, de segíthetünk 
nekik, a még eredményesebb tanulás 
érdekében. Ez a hasznos kis eszköz 
gazdagítja a kicsik különböző kom-
munikációs készségeit. Csodásan 
megmunkált készlet, sima és finomra 
csiszolt felületekkel. Tömör fenyőfá-
ból készült. Használata 10 hónapos 
kortól ajánlott. Méret: 17x17x55cm.
EY06795

2. Zokni- és kesztyűpárok
Egy kedves játék, ami az összepá-
rosítás képességét fejleszti. A kicsik 
nagy élvezettel rakosgatják a faládába 
az összeillő mintákat, méreteket és 
formákat. Remekül fejleszti a meg-
figyelőképességet. A párosítgatás 
és rendezgetés iránt különösen 
érdeklődő gyerekek igényei szerint 
tervezve. Méret: 15x15cm
EY06693

1

2

3. Felfedező asztal
Ehhez a különleges és egyedi kirakós 
játékhoz öt ki-be rakosgatható elem 
tartozik. A kicsik szeretik felfedezni, mi 
rejlik a színes és izgalmas formák alatt. 
A táblát nagy gonddal alakították 
az alapszínek élénk árnyalatainak 
felhasználásával. Csecsemőkortól 
használható. Fából készült. Méret: 
26x35x3cm
EY04177
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csodálatos fajátékok
1. Látcső felfedezőknek
Lecsavarható véggel és szabadon 
választható belső tartalommal, 
attól függően, hogy mit szeretnénk 
megfigyelni. Felkelti a gyerekek ka-
landvágyát, és kísérletetésre készteti 
őket, miközben ezzel az egyedi, bájos 
és hordozható távcsővel vizsgálód-
nak. 3 éves kortól ajánlott. Tárolása 
kültéren nem javasolt. Műanyagból 
készült. Hosszúság: 198 mm, átmérő: 
80 mm.
EY10023

2. Színválogatós bevásárlókosarak 
Válogasd ki a különböző textúrájú, 
tapintású ábrákat a hat különböző 
textilkosárba. Játékos matematikai 
képességfejlesztő a legkiseb-
beknek. Kosaranként négy darab 
ábrát tartalmaz. A kosarak mosó-
géppel moshatóak. A párosítgatás 
és rendezgetés, illetve a különböző 
anyagok iránt különösen érdeklődő 
gyerekek igényei szerint tervezve. 
Puha bársonyból és farostlemezből 
készült. Csecsemőkortól használható. 
30 darabos. Méret: 20x14x14cm.
EY06694
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3. Három az egyben céltáblák
Állítsd fel, vagy rendezd el ezeket a 
színes céltáblákat pár másodperc 
alatt! Könnyű, összehajtható, hor-
dozható, tökéletes játék kicsiknek. 
Mind a négy céltáblának három 
különböző háló konfigurációja van, 
hogy változtatható legyen a kihívás 
nehézségi szintja. Szivacslabdákkal 
vagy babzsákokkal használható, a 
célzóképességet fejleszti. Tartós 
műanyagból készült, belevart, 
rugalmas fém tartókkal. A gyerekek 
számára is könnyen felállítható. 
Nylonból készült.
PE009941 kicsi

3
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meseidő

1. Tündérmese kosár
Egy puha kosár, tele varázslatos 
meseszereplőkkel. Az ismerős 
karakterek segítségével könnyen 
indul a beszélgetés és gördülékenyen 
folytatódik a történet. A kis figurák 
díszletként is funkcionálnak, így a 
kicsik könnyedén beleképzelhetik 
magukat kedvenc történeteikbe. 
Csecsemőkortól használható. 
11 darabos. 
EY04736

2. Bogárkosár
Bájos, kézzel készült minibogár 
kollekció, melynek segítségével 
egyszerű a kommunikáció, és 
fejleszti a rendszerezőképességet. 
A kollekció tartalma: kosár, katicabo-
gár, virág, levél, szitakötő, pillangó, 
pók, méhecske, mindegyikből egy 
darab. Csecsemőkortól használható.
8 darabos.
EY04126

3. Farm kosár
Puha plüss háziállatokból álló készlet 
kedves kosárkában. A gazdagon 
kidolgozott állatfigurák önbizalmat 
adnak a kicsiknek a verbális önkife-
jezés terén. A kollekció tartalma: 
kosár, ló, boci, bárány, tyúk, cica, 
nyuszi, malac, mindegyikből egy 
darab. Csecsemőkortól használható. 
8 darabos.
EY04249

A beszélgetésre szánt alkalmak nélkülözhetet-
lenek. A Mesélő Kosarak tökéletes választást 
jelentenek a kommunikációs készségek 
fejlesztéséhez. A bájos figurák segítségével 
a gyerekek könnyen el tudnak társalogni. 

VIDEO

O N L I N E
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Kerti művészkedés

Színes, bájos és időjárásálló. Tökéletes 
választás a spontán rajzokhoz.  

VIDEO

O N L I N E

1. Kültéri táblavirágok rajzoláshoz
Ezek a vidám és színes krétatábla-vi-
rágok nem csak időjárásállóak, de 
izgalmas játszóterületté varázsolják 
a kertet. Kábelkötöző segítségével 
az előre kifúrt lyukakon keresztül 
rögzítse a táblákat a kerítésre, vagy 
szerelje fel egy kültéri falra. Nedves 
ronggyal tisztítható. Kültéri tárolásra 
alkalmas. Műanyagból készült. 5-ös 
csomag. Méret: 100x80cm.
AR00805

1. Tükörfák rajzoláshoz
Izgalmaz tükörburkolatú, fából 
készült táblák, melyekre kedvünk 
szerint rajzolhatunk. Beltéri falra, 
illetve kültéren is felszerelhető, 
használata fényesíti és optikailag 
nagyítja a teret. Alacsonyra helyezve a 
legkisebbek is könnyen nézegethetik 
benne magukat és hozzáférhetnek a 
rajzfelülethez. 3-as csomag. Méret: 
800x3x600mm. 
AR02101

Fokozza az alkotás élményét borotvahabbal, 
festékkel, vagy krétával.
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Vízvezető játékok

VIDEO

O N L I N E

1. Vízivilág csatornázókészlet
A két oldalán nyitott végű csövek 
lehetővé teszik a kicsiknek, hogy 
maguktól, és saját elképzeléseik 
szerint rendezzék el a vezetékeket 
a rendszerben. A műanyag tornyok 
magassága állítható. Egy részen előre 
fúrt lyukak találhatóak a vízesés-hatás 
elérésének érdekében. Használja tet-
szés szerint vízzel, labdával, kisautó-
val stb. Kövesd figyelemmel, ahogy a 
folyadék végigcsorog a csatornarend-
szeren. Az építés közben a gyerekek 
igazi mérnököknek, építészeknek és 
tudósoknak képzelhetik magukat, 
miközben próbálják megoldani az 
eléjük kerülő problémákat. A nagyobb 
csövek az egyszerű tárolás érdekében 
könnyen szétszerelhetőek. Izgalmas, 
sokoldalú és nagy méretű eszköz, 
ami kompatibilis temérdek másik 
eszközzel. Használata 3 éves kortól 
ajánlott. Műanyagból készült. 
EY04203 Vízivilág szett
EY06242
Vízivilág kiegészítő szett

2. Kreatív vízesés
Kifejezetten kültéri körülményekre 
tervezve, ez az eszköz végtelen ta-
nulási lehetőséget biztosít. A csomag 
tartalma: négy tartóállvány, hat cső, 
három kapcsolódási pont a csövek 
hosszának növeléséhez. Erős és 
strapabíró. A szerkezet összesze-
relését a gyerekek segítség nélkül is 
el tudják végezni, a tartó állványok 
mozgatásával együtt. Játék közben 
beszélgetnek, megfigyelnek, ter-
veznek és kísérleteznek. A csövek 
ipari erősségű műanyagból készültek, 
ezáltal rendkívül ellenállóak és 
tartósak. Használja a játékot vízzel, 
labdával vagy kisautóval. 4 éves kortól 
ajánlott. Műanyagból készült. 13-as 
csomag.
FWCASD

Fejleszti a csapatjátékot, a tervező 
gondolkodást és az önállóságot.
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Vízvezető játékok

Vizesedény zuhatag
A játék használata közben öntöget-
hetünk, töltögethetünk és nézhetjük, 
ahogy kering a víz az edényekben. 
Töltsd teli a felső edényt vízzel, és 
egyensúlyozva, óvatosan csorgasd 
át belőle az alatta lévő edényekbe. 
Helyezz az alsó tartóelemre eresz-
csatornát, és rendezz viziversenyt! 
A gyerekek imádnak játszani a vízzel, 
töltögetni vagy fröcskölni egyik 
edényből a másikba. Át tudod úgy 
önteni a vizet a másik edénybe, hogy 
az ne fröcsköljön szét? Az eszköz 
segítségével kalandos módon fedez-
hetünk fel és kísérletezgethetünk. 
10 hónapos kortól ajánlott. Méret: 
60x28x100cm.
EY10049

Új

oktatási segédeszközök
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Sárkonyhák
1. Mini Sárkonyha
Ez a kicsi, fából készült sárkonyha 
ideális bel- és kültérre is. A felső és 
alsó polc lehetőséget ad a kiegészítők 
és hozzávalók tárolására. A fémtál 
eltávolítható, így könnyen tisztítható. 
Sokoldalú és könnyű súlyú, ez a 
kicsi konyha könnyen mozgatható. 
10 hónapos kortól ajánlott. Figyelem: 
összeszerelést igényel! Szabadtéren 
is használható. Fából készült. Magas-
ság: 70, szélesség: 40, átló: 45 cm.
EY10069

3.Keverő edény
Ez a könnyű, hordozható tál kis 
mérete dacára rengeteg mindenre 
használható. A tál könnyen kivehető, 
így könnyű feltölteni, kiüríteni és 
tisztítani. Ideális koszolós tevékenysé-
gekre, vízzel és homokkal való játékra, 
érzékeléssel kapcsolatos játékokra és 
még megannyi másra. Helyszűkében 
is használható, könnyen elrakható. 
3 éves kortól ajánlott. Szabadtéri 
használatra alkalmas. Magasság: 61,5, 
szélesség: 35, átló: 37 cm.
EY10077
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Sárkonyhák

1. Palackok matematikai mérésekhez
Élénk, átlátszó palackból álló készlet, 
különféle mókás formákban és mé-
retekben. Mindegyiken jelölve van 
a ¼, ½, és a ¾ egység. A gyerekek 
feltölthetik és kiüríthetik, miközben 
megbeszélik a térfogatát és súlyát 
a palacknak. Élvezetessé teszi a 
matematikai készségek fejlesztését. 
Térfogatérzékelés és a méretkülönb-
ségek felfedezésére ideális. E színes 
játékok sokféle tevékenységbe beil-
leszthetők. Beltéren és a szabadban 
egyaránt használhatók. Mindegyik 
palacknak van egy dugó szerű fedője, 
amellyel lezárható. Lehet játszani ve-
lük vízzel és homokkal, más koszolós 
tevékenységre is megfelelnek, és 
még számos egyéb módon lehet 
használni őket. Műanyagból készült.
EY10343 kicsi palack
EY10020 teljes méretű

2. Hatalmas teáskannák
Indítsd be a fantáziát és kreativitást 
ezekkel a gigantikus színes teás-
kannákkal. Tölts tele, majd ürítsd ki. 
A gyerekek imádni fogják beépíteni 
ezeket a történeteikbe. Tökéletesen 
használhatók öntözőkannaként is. 
10 hónapos kortól ajánlott. Műanyag-
ból készült. 4 darabos. Magasság: 
27, szélesség: 26, hosszúság: 40 cm.
EY07165
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Cím

Készíts egy téli csodaországot ezekkel az átlátszó, 
fényes téglákkal. A gyerekek imádni fogják egymásra 
rakosgatni; házat, tornyot, várat vagy akár egy 
jégkunyhót építeni. Képzeld el milyen jó lehet építeni 
ezekkel a téglákkal igazi hóban vagy akár saját 
készítésűben. A készletben 25 tégla van.

Jégtéglák
egyedi
Még több jó tulajdonság: Fejleszti a mozgással kapcsolatos készségeket Készíts jégkunyhót, tornyokat, házakat, várakat és még sok minden mást! Használj fényeket, hogy egy érzésekhez kapcsolódó élményt nyújtson!
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Építkezés

VIDEO

O N L I N E
1. Játéktéglák
Az építészeti játékok sosem voltak 
még ennyire valósághűek! E téglák 
puhák és biztonságosak, ugyanakkor 
színben és méretben megegyeznek 
az igaziakkal, még a belső lyukak is 
találhatók rajtuk. Szemben az igazi 
téglákkal, ezek műanyaggal borított 
habszivacsból készültek, ideálisak 
kinti és benti használatra egyarát. 
Keverj össze vizet és homokot, 
mintha cement lenne. Szerezd be 
a többi építészeti kelléket is tőlünk, 
hogy teljes legyen a játékélmény. 
3 éves kortól ajánlott. Műanyaggal 
borított habszivacsból készült. 9 x 
20 x 6 cm.
FPREHB

2. Téglaállvány
Egy hasznos fából készült állvány, 
amely rögzíti a téglákat miközben 
játszol velük. Tökéletesen megfelel 
arra, hogy egyhelyben tartsa a tég-
lákat, amíg egymásra helyezed őket 
akár egy vonalban, akár egy mintának 
megfelelően. A téglák tárolására is 
alkalmas. Nagyjából 50 téglát képes 
megtartani. 3 éves kortól ajánlott. 
Nem ajánlott kint hagyni a szabadban. 
Fából készült. 80 x 20 x 108,5 cm.
EY01141
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Építkezés

Farönkös építőkockák
Ezeket a játék fahasábokat úgy 
alakítottuk ki, hogy megszólalásig ha-
sonlítsanak az igazi fára. Ugyanakkor 
a biztonság kedvéért szivacshabból 
készítettük őket, aminek további 
előnye, hogy a  játékot beltéren és 
kültéren egyaránt használatják a 
gyerekek. Készítsd el a saját fakuny-
hódat vagy építs hidat. A készlet 15 
fahasábot és 15 kör alakú farönköt 
tartalmaz. 3 éves kortól ajánlott. 
Habszivacsból készült. 30 darabos.
EY06100
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Szenzoros kuckó
    Könnyű és gyors 

összeszerelés
 Könnyű nylon 

odú a saját tároló 
zsákjában

 Ajtóval és ablakkal 
rendelkezik

 12 rúd és 
8 csatlakozó

1. A sötét kuckó
Egy varázslatos hely, amelyben a 
gyerekek kreativitása szárnyalhat 
játék közben. Felállítása és tárolása 
egyszerű. Dupla nylonfallal láttuk 
el, így nem hatol át rajta a fény – 
tökéletes zseblámpákhoz és más 
világító tárgyakhoz. Ugyanakkor 
remek búvóhely. 3 éves kortól.
1 x 1 x 1m
EY00254

2. Óriás sötét kuckó
A kuckó óriás változata – első rangú 
hordozható szenzoros szoba. Vastag 
fallal rendelkezik, hogy kívül tartsa 
a fényt, illetve egy nagy ajtóval és 
ablakkal is. A csomag tartalma: odú 
rudak, csatlakozók, tető. 3 éves 
kortól. 180 x 120 x 120cm.
EY01100

3. Piramis sötét kuckó
Egy új formája az eredeti sötét kuckó-
nak. Egy csapóajtó fedi a bejáratot, és 
dupla nylon blokkolja a fényt. Tökéle-
tes az érzékszervek fejlesztéséhez. 
Használható zseblámpával, vagy 
más világító tárgyakkal. Továbbá egy 
remek és  kényelmes búvóhely, ahova 
a gyerekek visszavonulhatnak. 3 éves 
kortól. Fekete. Nylonból készült.
150 x 150cm
EY06085

4. Sötét odú, kiegészítő csomag 1
Egy sokszínű készlet, gondosan 
válogatott eszközökből, amelyek 
fejlesztik az érzékszervi és a finom 
motoros készségeket. Egészítsd ki 
a sötét kuckót ezekkel a magukkal 
ragadó eszközökkel. A tartalom vál-
tozhat. 4 éves kortól. 10-es csomag.
EY02737
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Világító bútorok

1. Világító kocka
A világító kocka tökéletes eszköz a 
színkeverés felfedezéséhe, valamint 
lágy fényének köszönhetően kel-
lemes hangulatot teremt bármely 
helyiségben. Hálózati áramról tölt-
hető. Kiegészítőket nem tartalmaz. 
3 éves kortól. 40 x 40 x 40
EY07230

2. Óriás világítócső
Lenyügöző fényjátékokra ad 
lehetőséget ez az óriás világítócső. 
A gyerekek imádni fogják a lágy 
ragyogását. Nézd végig a különböző 
lehetőségeket, hogy felfedezhess új 
színeket és árnyékokat. Csinálj nyug-
tató hangulatvilágítást. Hálózatról 
tölthető. 3 éves kortól. Műanyagból 
készült. 182 cm magasság, 31 cm 
átmérő.
EY07243

3. Színváltó gömb
Színváltó, bútorként használható 
dísztárgy. Hordozható, teljes töltés 
után 12 órán át üzemel. Kül- és belté-
ren is használható. A hangulatfényt 
távirányítóval szabályozhatja, szá-
mos programból és színből választ-
hat, vagy válassza az alapbeállítást 
a színek közötti áttűnésért.
SD12576

4. Világító padlótábla
Állj rá erre a világító padlótáblára, 
és nézd, ahogy a színek változnak a 
lábad alatt. Ideális érzékelős szobába. 
Hálózatról tölthető. 13 x 60 cm
SD12579

5. Világító kerekasztal
Világító feleület, ami játékfelületkét 
és szenzoros fényforrásként is meg-
állja a helyét. Számos gyermek tudja 
körülállni vagy ülni. Ez a különleges 
darab kétségtelenül felkelti majd a 
gyerekek érdeklődését! Adapterrel 
tölthető.  80X56 cm.
EY07231 

VIDEO

O N L I N E
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Világító kiegészítők

VIDEO

O N L I N E

1. Ragyogó hegység
Egy csodás, világító kis világ sokféle 
remek kalandhoz. Változtasd a színe-
ket, hogy illeszkedjenek a témához. 
Feltölthető, így szállítható, és hosszú 
ideig világítani fog.  Kiegészítőket nem 
tartalmazza. 8 óra alatt töltődik fel 
teljesen, ezt követően 8 órán keresztül 
működik folyamatosan. 3 éves kortól. 
52 x 66 x 46.
EY07204

2. Ragyogó kavicsok
Egy 12 darabos világító kavicskészlet, 
amik az érzékszervi tanulást fejlesztik. 
A kavicsok három eltérő méretben 
készültek, a csomag része egy 
töltőállomás, melyen feltölhetjük 
őket. 4 óra alatt töltődik fel teljesen, 
és 10-12 órán keresztül használható 
folyamatosan. 10 hónapos kortól. 
Műanyagból készült. 12-es csomag. 
15 cm átmérő.
EY07307

3. Összeköthető ragyogó kockák
Az 5x5 cm-es színes csempék remek 
játékot jelenthetnek a gyermekeknek. 
Fejlesztik a szem-kéz kordinációt és a 
finommotoros képességeket, lekötik 
a kicsiket.
Remekül lehet építeni, rakosgatni a 
világító kis négyzeteket. 25 db világító 
mezőt tartalmaz (mindegyik színből 
ötöt), továbbá 1 db újratölthető 
állomást.
3 éves kortól ajánlott. 5 x 5cm.
EY10018

4. Formaválogató tábla
Egy vonzó alakú kirakós és felfedező 
tábla, amely megvilágításhoz hasz-
nálható.
Fejlessze fel az alakfelismerést, a 
megfelelő képességeket, a finom 
motoros készséget és kéz-szem 
koordinációt ezzel a csodálatos 
felfedező táblával.
A ragyogó felület növeli az elköte-
leződést, amikor a gyerekek felfe-
dezik, hogy melyik forma illik hova. 
Használhatja a letölthető sablont, 
és elkészítheti saját mintáit. Miért 
nem rejthet el képeket állatokról, 
emberekről, járművekről, levelekről 
és számokról a különböző formák 
között? Próbálja meg igazítani a tartal-
mat bizonyos gyermekek érdekeihez. 
Nagyszerű erőforrás a gyermekek 
kíváncsiságának és felfedezésének 
érzékeléséhez. Fényesen világít, 
amikor egy fénypanelre helyezi.
EY07282
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A világító kiegészítők

Fejleszd az ismét-
lődő minták iránti 
figyelmet,  a finom 
motoros és a kéz–
szem koordinációs 
készséget.

1. Átlátszó színes puzzle
Készíts vibráló, világító mozaikmintát 
ezekkel a színes összekapcsolható 
darabokkal. Feljeszd az ismétlődő 
minták iránti figyelmet, a finom 
motoros és kéz–szem koordinációs 
készséget. 3 éves kortól. 56-os 
csomag.
EY07285

2. Műanyag fa makett (5db)
Készítsen világító makett erdőt 
ezekkel a fákkal együtt.
Egy izgalmas motiváció történetek és 
kalandok létrehozására. Használja a 
különféle természetes tartozékokat 
miniatűr jelenet beállításához. 
Tartozékok külön kaphatók.
Képzelje el, hogy az átlátszó fákkal 
büszkélkedő erdei jelenetet épít fel. 
5-ös csomag. 14 cm magas. 10 cm 
átmérő.
EY07284

3. Színes műanyag házikók (3 db)
Miniatűr akril házak a lightboxes 
vagy a kis világ játék forgatókönyvek 
számára.
Használja a házakat egy fényes 
panelen, és nézze ahogy fénylenek! 
Fantasztikusan kiegészítik a kis 
helyszíneket. Hozzon létre falusi 
jeleneteket és erősítse a kreativitást 
és a kommunikációs készségeket. Van 
egy kék ház, egy rózsaszín ház és egy 
sárga ház.3 éves kortól. Műanyagból 
készült. 3-as csomag.
EY07516

4. Átlátszó műanyag formák
Két csomagnyi áttetsző, színezett 
alakzatok, melyekkel fejleszthető a 
kreativitás, és az eltérő alakzatok 
és minták felfedezése lebilincselő 
játékélményt jelent. Az alapcsomag 
különböző geometriai alakzatokat 
tartalmaz, míg a kiegészítő egyedi 
darabokat is tartalmaz, mint például 
felhőket, tojásokat és hullámos 
modelleket. Ezek a vaskos alakzatok 
remek kiegészítői  Világító Doboznak. 
3 éves kortól ajánlott.
EY10047

VIDEO

O N L I N E

d

a r a b o s56

d

a r a b o s5 d

a r a b o s3

d

a r a b o s42

1

2

4

3

ok
ta

tá
si

 s
eg

éd
es

zk
öz

ök

66 RMinden, ami egy óvodából nélkülözhetetlen!

Sz
en

zo
ro

s 
es

zk
öz

ök



A Világítópanel kiegészítői

Engedje el magát és gyönyörködjön a színesen 
izzó írófelületben!

Válasszon egy táblát a dokkoló állomásról, és 
kapcsoljon be egy kiválasztott színt. Hét szín-
beállítás és automatikus görgetési lehetőség áll 
rendelkezésre. Egyszerűen nyomja meg a gombot 
a különböző hatások feltérképezéséhez. A négy 
órás töltés 10-12 órányi folyamatos használatot 
tesz lehetővé.

fénylő 
 ÍróTáblák A/4

VIDEO

O N L I N E

További nagyszerű tulajdonságok: Használd szárazon törölhető tollakkal vagy kréta jelölőkkel
 A hozzátartozó állomáson tölthető Hét különböző szín

varázslatos

EY06939 4 db
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Cím

Hatalmas, A1 méretű rajztábla, amely hét különböző 
színben világít.

Nyomja meg a gombot, és nézze meg az írás fényét. 
Két gomb van, így a tábla mindegyik fele egymástól 
függetlenül működtethető, ideális több gyermek 
számára együtt dolgozni.

Óriás 
Fénylő 
tábLa

További nagyszerű tulajdonságok: Óriás méretű felület
  Elősegíti az ismerkedést az informatika világával Két külön helyről irányítható, csapat munkára alkalmas A varázslatos fények vonzóvá teszik az írás gyakorlását
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Világító írótáblák

Érd
eke

s

1. Fénylő rajztábla sablonokkal
Figyeld meg, ahogy a jeleid életre 
kelnek, amikor váltogatod a kü-
lönböző színeket! Csomagold el a 
hordozó zsákba, és vidd magaddal 
bárhova! Három darab AAA-s ceruza 
elemet igényel (akkumulátorok, 
hordozó zsákok és kártyabetétek 
külön elérhetők). 6-os csomag.
Használd a fluoreszkáló tollal 
(AR03190)
EY10006

2. Kártyabetétek a világítótáblákhoz
Strapabíró kártyabetétek, kimondot-
tan a Fénylő rajztáblához (EY10006) 
tervezve. Található köztük számokkal, 
betűkkel és mintákkal ellátott. Csak 
illeszd helyére a sablont, és kezd a 
pöttynél a rajzolást, majd kövesd a 
nyilakat, így ismered meg a betűket és 
a számokat, miközben fejlődik a finom 
motoros mozgás. Négy különböző 
készlet elérhető; az írótáblák külön 
is megrendelhetők.
EY10079 Írás előkészítő 20db
EY10080 ábécé
EY10081 1-20-ig számok
EY10082 Nagybetű

3. Táblazsák
Hasznos táskakészlet, hogy legyen 
miben hordozni a Fénylő rajztáblákat. 
A gyerekek átvethetik a vállukon, és 
így könnyen magukkal hordhatják az 
írásaikat. Így sosem kell lemondani 
az írás gyakorlásának lehtőségéről. 
Átlátszó előlappal készült, hogy 
látható legyen  benne a fénylő tábla; a 
biztonságról egy erős rögzítő kapocs 
gondoskodik.
EY10240
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Tevékeny világ

VIDEO

O N L I N E

1. Tevékeny tereptálca
Ezeknek a sokoldalú tálcáknak 
rengeteg felhasználási módja van! 
Építhetsz egy igazi dzsungelt, valódi 
virágokkal és állatokkal, esetleg  
egy különleges épületet terveznél 
és építenél? Könnyen tárolható és 
könnyen hordozható; a fedél egy-
szerűen rögzíthető, így letakarhatod 
és biztonságban tudhatod művedet. 
A tálca és a takaró is rendkívül ellen-
álló. Önts bele homokot, és épíkezz,  
vagy töltsd fel vízzel, és tengerészkedj 
saját készítésű papírhajóddal. A le-
hetőségek végtelenek! Nyolcoldalú, 
hogy lehetővé tegye és bátorítsa a 
csoportos munkát. Kültéren tárolható. 
Műanyagból készült. Átmérője: 94 cm.
TUFF fekete
TUFFB Kék
TUFFG zöld

2. Állítható magasságú állvány 
tereptálcához
Válassz egyet a könnyen állítható 
állványaink közül, hogy legyen mire 
raknod a tereptálcát. Az állvány négy 
különböző magasságra állítható: 20 
cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Ideális 
kinti és benti használatra egyaránt. 
Megkönnyíti a gyereke dolgát, mert 
a segítségével a számukra ideális 
magasságba állítható a tereptálca. 
A tálcákat nem tartalmazza a csomag! 
Összeállítása egyszer. Szabadaban 
tárolható. Fémből készült. 87 x 87 cm.
FU00202 egy

3. Tevékeny Világ tálca fedő
Hasznos és strapabíró takaróponyva 
a tereptálcához. Vízálló és tökéle-
tesen illeszkedik a tálcára. Kültéren 
és beltéren is használható. Nedves 
ronggyal törölhető. Műanyagból 
készült. Átmérője: 98 cm.
EY01034

VIDEO

O N L I N E
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Tevékeny világ játszószőnyegek

Ezek a tanárok által tervezett 
szőnyegek pontosan illeszked-
nek a tereptálcákba. Tökéletes 
megoldás, hogy életre keltsünk 
egy-egy világot. Koszoló anya-
gokat (homokot, vizet) is bátran 
használhatunk a foglalkozások 
során.

Szuperhős matrac

EY06097

Afrikai Fűszőnyeg

FU06924

   Kincsvadász szőnyeg

EY06098

  Közlekedés szőnyeg

EY00257

 Ábécé szőnyeg

EY01241

Tengerparti szőnyeg

AW13

  Tengeralatti szőnyeg

AW4

 Town Scene Mat

AW10

  Szafari Állatkert szőnyeG

EY01145

oktatási segédeszközök
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Tevékeny világ játszószőnyegek

  Számszőnyeg

EY01242

 Sarkvidéki szőnyeg

AW7

  Építész szőnyeg

AW3

  Dzsungel szőnyeg

AW5

 Mesebeli szőnyeg

AW6

  Falusi szőnyeg

AW2

  Dinoszaurusz szőnyeg

AW8

 Hold szőnyeg

AW9

  Elvarázsolt világ szőnyeg

EY06814

  Erdei szőnyeg

AW12
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Nyári csillogás
1. Zselés csillogó geometriai formák
Különböző geometriai formák színes, 
csillámló géllel töltve. Nyomogasd, 
hajlítgasd, gyűrd össze! A vidám színek 
mosolyt varázsolnak az osztályterem-
be! Egy csomag mindegyik alakzatból 
kettőt tartalmaz. Műanyagból készült. 
12 darabos kiszerelés. Az alakzatok 
szélessége: 15 cm.
MSSH

2. Zselés csillogó körök
Nyomogasd, hajlítgasd, gyűrd össze! 
Ezek a élénk színekben pompázó 
körök vidámságot hoznak az osz-
tályterembe. Ahogy a többi zselés 
csillogó termékünk, ez a készlet is 
használható világító panelen. Helyezd 
a köröket egymásra, és figyeld meg, 
ahogy a fényt keresztül szűrődik rajtuk 
és a színek keverednek. Műanyagból 
készült. Egy csomag öt zselés csillogó 
kört tartalmaz. A körök átmérője: 
8 cm.
SD09091

3. Zselés csillogó halacska
Tökéletes megoldás az alapvető ma-
tematikai koncepciók bemutatására 
– a kicsi és nagy közti különbséget jól 
demonstrálja. A csomag hat különbö-
ző méretű és alakú halat tartalmaz. 
A halacskák méretet 5-20 cm között 
változik. Műanyagból készült. Egy 
csomagban 6 halacskát találunk.
SD08045 
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kültéri játékok
1. Kerti fakamion
Részletgazdagon kialakított 
jármű, mely ideális a kültéri sze-
repjátékra. A kamion tökéletes 
kinti ülőhelyet kínál. A gyerekek 
autóként, kaminonként, de akár 
mozdonyként is elképzelhetik. 
Utazzunk el  egy varázslatos 
kalandra! 10 hónapos kortól. 
Teljesen össze szerelve szállít-
juk. Kültéri tárolásra alkalmas. 
Mérete: 85 x 105 x 190 cm
INT-EY06051

1. Fantasztikus űrhajó
Gyönyörűen kivitelezett űrhajó, ami 
bármely kültéri játékparknak éke 
lehet. Kilövésre állandóan készen 
áll! Gyújtsd be a fantáziád ezzel az 
erős, fából készült játékkal. Skandináv 
vörös fenyőből készült. Részben 
összeszerelt. Alkalmas kinti tárolásra. 
Mérete: 190 x 120 x 120 cm
INT-EY06062 
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kültéri játékok

Építs egy otthonos 
kuckót

1. Manóház
Ez a bájos kuckó kimeríthetetlen 
szórakozási forrás a gyerkőcök 
számára. Képzeletüket szárnyán 
bűvös világokba, mesés tájakra 
repülhetnek,  vagy csak otthonos 
menedékbe húzódhatnak, ha kedvük 
tartja. A házikót vidám ablakokkal 
és műfüves tetővel szereltük fel. 
Összeszerelve szállítjuk. Kültéren 
tárolható. Vörösfenyőből készült. 
Mérete: 100 x 152 x 108 cm
INT-FU06839

2. Fastand tereptálcához
Kültéri faállvány a Tevékeny terep-
tálcához. Természetes alternatíva 
a fém állvány helyett, kivitelezése 
játékra csábít. Polca kézreálló, 
így az építőanyagokhoz könnyen 
hozzáférünk használat közben. 1 éves  
szavatosság. 3 éves kortól ajánlott. 
Teljesen összeszerelve szállítjuk. 
Kültéri tárolásra alkalmas. Fából 
készült. Mérete: 75x55x55 cm.
FU10025
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MUro játék-rendszer
1
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Zöldségek Ruhák Gyümölcsök Állatok

d

a r a b o s

60

1. Muro Mesés ajtók
Öt darab varázslatos ajtó, amiket ki 
lehet nyitni, hogy meglássuk mit is 
rejtenek. A képkártyákat egyszerűen 
lehet az ajtók mögé berakni, majd 
várni, ahogy a gyerekek kinyitják és 
felfedezik mi is van az ajtó mögött. 
A képkártyák és Muro faltábla külön 
kaphatók. 10 hónapnál idősebb gye-
rekeknek ajánlott. Furnérból készült. 
17 cm magas és 12,5 cm széles. 
EY10534

2. Muro Mesés ajtó képkártyái
Képkártyák amin sok érdekes tárgy 
és állat található. A képkártyák 
Muro Mesés ajtókra lettek tervez-
ve. A képkártyák kaphatók állatos, 
gyümölcsös, zöldséges és ruhás 
csomagokban. A Mesés ajtók külön 
kaphatók. 10 darabos csomagok. 
Ruhák EY10530
Zöldségek EY10545
Gyümölcsök EY10559
Állatok EY10554

3. Muro Ábécé kártyák
A gyerekek sorba rakhatják a betűket, 
csinálhatnak szavakat, vagy a betűk 
hangzását gyakorolhatják ezekkel az 
Ábécé kártyákkal. A csomagban az 
angol ábécé kisbetűi a-tól z-ig találha-
tó. A kártyák a Muro Kártyatartóhoz 
lettek tervezve, amik külön kaphatók. 
26 kártya van a csomagban.
EY10555

4. Muro Rajzok és írásuk kártyák
Párosítsa a szavakat a rajzaikhoz 
ezekkel a színes kártyákkal. Egysze-
rűen rakja a Muro Kártyatartóba és 
hagyja, hogy a gyerekek megtalálják 
a párokat. A csomagban 30 rajz- és a 
hozzátartozó 30 szó kártya található. 
A kártyák a Muro Kártyatartóhoz 
lettek tervezve, amik külön kaphatók. 
60 kártya van a csomagban.
EY10913

5. Muro 1-100 kártyák
Mutassa meg a gyerekeknek a 
számokat ezen kártyák segítségével. 
A kártyatartókba rakva különböző 
számos feladatokat hozhat létre a 
diákok számára. A kártyák a Muro 
Kártyatartóhoz lettek tervezve, amik 
külön kaphatók. Ahhoz, hogy mind 
a 100 kártyát fel tudja rakni 4 Muro 
Faltáblára lesz szükség.
EY10552

6. Muro Kártyatartó
Ezek a négyzet alakú fa keretek a 
különböző kártyák tartására lettek 
tervezve. Rakja azokat a kártyákat 
a keretekbe ami éppen a legjobban 
érdekli a gyerekeket, vagy amiről 
éppen tanítani szeretné őket. 
Könnyen elkészítheti a saját kártyáit 
és így egy egyedi órát tud tartani 
minden diák számára. A kártyák és 
a Muro Faltábla külön kaphatók. 10 
hónaposnál idősebb gyerekeknek 
ajánlott. Furnérból készült. 8.2cm 
magas és 8.2 cm széles. 10 db-os 
csomag EY10550, 30 db-os csomag.
EY10531
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Muro játék-rendszer

1

2

4
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1. Muro Faltábla
Akassza a falra ezeket a fa faltáblákat 
és kezdődhet is a móka, amint a 
különböző kiegészítőket a lyukakba 
helyezi. Alakítsa a faltáblát olyanra, 
amilyenre éppen akarja: számolást 
segítő, képeket mutató, fizikát tanító 
és még sok más lehetőség létezik 
a használt kiegészítőktől függően. 
Mérete: 77cm magas, 77cm széles 
és 8cm vastag. 18x18 lyuk található 
egy faltáblán. A kiegészítők külön 
kaphatók. Furnérból készült.
1 db-os EY10527
2 db-os EY10879
4db-os EY10880

2. Muro Kísérletek és Felfedezések 
kiegészítő
4 darab Muro Faltáblába helyezhető 
játék, amiket a kíváncsi gyerekeknek 
terveztek. Kísérletezhetnek a játékok 
forgatásával, húzásával és emelésé-
vel. Tartalma: egy harang, húzható 
súlyok, golyópálya és szivárvány 
kerék amit lehet forgatni. Muro 
Faltábla külön kapható. 4 darabos 
csomag.
EY10556

3. Muro Kézügyesség fejlesztő 
kiegészítő
Fejlessze a gyerekek szem-kéz 
koordinációját és a kézügyességét 
miközben jól szórakoznak ezzel 
az érdekes kiegészítő csomaggal. 
Fedezzék fel, hogyan lehet a játékokat 
kapcsolgatni, forgatni, csavarni és 
húzogatni. Ez a kiegészítő csomag kü-
lönösen a kíváncsi, felfedezőszellemű 
gyereknek lett tervezve. Élvezetük 
garantált, ahogyan kipróbálják mivel 
mit lehet csinálni. Tartalma 8 játék 
amit lehet húzni, csavarni, forgatni 
és kapcsolgatni. Muro Faltábla külön 
kapható. 8 darabos csomag.
EY10532

4. Muro Csatorna kiegészítő
Rakja a csatornákat különböző he-
lyekre a Muro Faltáblán és figyelje, 
ahogy legurulnak bennük a golyók 
és az autók. A gyerekek is könnyedén 
készíthetnek pályákat amin leguríthat-
nak különböző játékokat. Tartalma: 
8 csatorna darab három különböző 
méretben és 2 golyó. 10 darabos 
csomag.
EY10533

5. Muro Fogaskerék kiegészítő
8 fogaskerék amit összekapcsolhatók 
és egymáson forgathatók. A gyere-
kek szeretni fogják a fogaskerekeket 
forgatni és figyelni milyen hatással 
vannak egymásra. Kifejezetten fiatal 
gyermekekre lett tervezve. Muro 
Faltábla külön kapható. 8 darabos 
csomag.
EY10557

Bemutatjuk ezt az innovatív, fából készült, sokoldalúan felhasználható játék-rendszert, 

a TTS egyik újdonságát. Az fatáblára a gyermekek érdeklődése szerint vagy a tananyag, 

fejlesztési terület témájában személyre szabottan lehet variálni a számos kiegészítőt. 

A gyerekek nagyon élvezik az interaktív felület használatát. A hozzá tartozó kiegészítő 

játékokkal és a pedagógusok kreativitásával a fejleszthető területek száma végtelen. 

A megfelelő kiegészítő felhelyezése a fatáblára igazán egyszerű, a gyerekekre is rábízhatjuk. 

A fatábla és a kiegészítők külön kaphatók illetve lehetőség van csomagok összeállítására.
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segítség a tanuláshoz
1. Olvasóablak
Tökéletes olyan gyerekek számára, 
akik képtelenek követni a sorokat. 
Rendkívül hasznos diszlexiás gyerekek 
számára, akiknek szükségük van 
színekre, hogy könnyebben megkü-
lönböztessék a betűket. A színezett 
szalagokkal egyszerűbbé tehetjük 
számukra az olvasást. 14 pontos betű-
méretig használható. Öt különböző 
szín. Egy csomagban 10 olvasóablak 
található.
SD10017

2. Billenő lábtartó
Koncentráció fejlesztéséhez és 
támogatásához használható ez az  
asztal alatti lábtámasz. Úgy terveztük, 
hogy meggátoljuk a lábak és a talpak 
helytelen csavarását, és elősegítsük 
a helyes testtartást. Műanyagból 
készült. 
Mérete: 118 x 392 x 276 mm
SD10004 egyedi

VIDEO

O N L I N E

3. Pop-up paraván
Ideális olyan gyerekek számára, 
akiknek problémát jelent koncentrálni 
a feladatukra. Elhelyezhetjük a két 
szem közé is, hogy bátorítsuk a füg-
getlen tanulást. Könnyű, egyszerűen 
összehajtható és tárolható a hozzá 
járó táskában. A paravánt egyenes, 
fényezetlen felületen kell használni 
és a tappancskák akkor működnek 
a legjobban, ha a folyadékot adunk 
hozzá. Köszönet Rachel Farley, be-
széd és nyelv terapeutának a termék 
ötletéért. Három színben elérhető. 
Mérete: 32 x 32 x 32 cm.
SD11014 Piros
SD12324 Kék
SD12552 Zöld
SD12573 Szürke
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ADHD

A biztonságos és kényelmes 
elhelyezés kiemelten fontos.  
Ezt a takaró egy hivatásos 
terapeuta tanácsait követve 
alakítottuk ki.

Fontos, hogy a súlyozott 
felszerelés ne legyen nehe-
zebb a gyerek testsúlyának 
5-10 százalékánál.

1. Súlyozott takaró
Ideális olyan gyerekek számára, akik-
nek szükségük van segítségre, hogy 
relaxálhassanak és aludhassanak. 
Puha, könnyen szellőző anyagból 
készült. Minden takaró belül piros, 
kívül eltérő színű. Használható akár 
otthon, akár az iskolában. Tanácsos, 
hogy a súlyozott felszerelés ne legyen 
nehezebb a gyermek testsúlyának 
5-10 százalékánál. Három különböző 
súlyban elérhető. Csak kézi mosással 
tisztítható. Poliészterből készült.
D12229 1,4 kg
SD12319 2,3 kg
SD12320 3,6 kg

2. Súlyozott hernyó
A súly- és nyomásterápia segít a 
megnyugtatásban, a fókuszálásban; 
elősegíti a relaxációt. Puha, plüss 
anyagból készült. A súlyok olyan gye-
rekek számára is hasznosak lehetnek, 
akik szeretnek izegni-mozogni, mert 
segít nekik helyben maradni. Egy 
puha, sima kék borítót is tartalmaz, 
olyan idősebb gyerekek számára. Sok 
különböző helyzetben használható, 
például csoportos tevékenységek 
során, ebédidőben vagy közösségi 
eseményeken. 30 fokon mosható, 
kímélő beállítással. Két különböző 
súlyban elérhető. 
SD12010 0,9kg 
SD12021 1,36kg

3. Súlyozott katica
Puha, plüss anyagból készült. 
Tartalmaz egy sima, kék borítót is, 
olyan idősebb gyerekek számára.  Sok 
különböző helyzetben használható, 
például csoportos tevékenységeknél, 
ebédidőben vagy közösségi esemé-
nyeken. 30 fokon mosható, kímélő 
fokozaton. Két különböző súlyban 
elérhető. Tartalmaz:
1 x Katicabogár ölsúly
1 x sima kék borító, 50 centis átmérő
SD12009 2,27kg 
SD12056 1,36kg
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ADHD
1. Súlyozott bokapántok
Erősíti az izmokat, fejleszti a stabili-
tást, és megnyugtató érzést nyújt a 
érzékszervi rendelleneséggel küzdő 
gyerekek számára. Bársonyosan puha 
anyagból készült, PVC szemekkel 
töltöttük fel, a nehezék pedig bizton-
ságosan körbeöleli a bokát, tépőzárral 
rögzül. Párokban kapható, 250  gram-
mos súlyozással. Egy csomagban két 
bokapánt található, melyek mérete: 
5 x 32 cm, súlya: 250 g.
SD10001 

2. Súlyozott csuklópántok
Puha csuklópánt, finom érzékszervi 
támaszt nyújt, így segíti a finom 
motoros mozgást. A nehezék elég 
ahhoz, hogy egy extra érzést adjon, 
de szabad mozgást biztosít. Velúrból 
készült, PVC szemekkel feltöltve. Egy 
csomag két pántot tartalmaz, melyek 
mérete: 4 x 32cm, súlya: 113 g.
SD12631 Kék és zöld 
SD10016BL Iskolai kék 
SD10016RE Iskolai piros
SD10016GY Iskolai szürke
SD10016DK Iskolai zöld
SD10016CU Terepmintás

3. Súlyozott nyakpárna
A nyugtató nyomás érzése a vállon 
csökkenteni a szorongást, és növeli 
a nyugalom érzését. A nyakpárna 
a vállakhoz és a hát felső részéhez 
simul. Puha, velúr anyagból készült, 
PVC szemekkel feltöltve. Meseidőhöz, 
csendespihenőhöz tökéletes, segít-
séget jelent a koncentrált figyelem 
elérésben. 43cm átmérőjű, 1,4 kg 
súlyú.
SD12635
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Motoros készségek
1. Mágneses zselétábla
A zselétábla biztonságos, nem 
mérgező. Használd a speciális 
tollat íráshoz, és a táblát pedig a 
kezeddel letörölheted! Újra és újra 
lehet használni, hogy gyakoroljuk 
a kézírást, és elősegítsük a finom 
motoros készségek fejlődését. 
SD10067 1 Tábla és Toll
SD09066 6 Toll és 6 Tábla
SD10066 6 Toll

2. Íráselőkészítő táblaszett
A táblák segítik a finom kézmozgá-
sok kialakulást, és a felkészülést a 
kézírásra. Fejlesztik és finomítják 
a mozgásminta-készséget, betű-
vonalak ismeretét. A balról jobbra való 
mozgásra késztet. 100 darab papír-
lappal szállítjuk, ideálisak mindenféle 
méretű ceruzához, zsírkrétához vagy 
filctollhoz. Több alakzatot tartalmaz, 
nehézség szerint csoportosítva, szí-
nekkel jelölve, hogy minden szinten 
sikerélményt biztosíthasson.
Táblatartó – méret: 296 x 105 mm. 
Tábla – méret: 291 x 94 mm.
Papír – méret: 296 x 105 mm.
105 x 296 mm.
SD12339 Motor Készség
 TáblaKészlet
SD12686 Papír újratöltés

Rugalmas, mágneses zselétábla 
egy nagyszerű eszköz
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Kölyökmatek

1. Farönk Számláló
Egy gyönyörű, természetes hangu-
latú készlet, egymásra helyezhető, 
pöttyökkel és számokkal ellátott 
lemezekből. Rajzolj rá és könnyedén 
töröld tisztára! Kültéren és beltéren 
egyaránt használható, de tárolását 
célszerű zárt helyiségben megoldani. 
3 éves kortól ajánlott. 25 x 18 x 30 cm
EY10092

2. Óriási katica számláló
Válogasd úgy ki a katicák szárnyait, 
hogy a két szárnyon látható számok 
összege kiadja a bogárka fején látható 
értéket! 3 éves kortól ajánlot. Szivacs-
ból készült. Mérete: 27 x 37 cm.
EY05346

1

2

d

a r a b o s10

ok
ta

tá
si

 s
eg

éd
es

zk
öz

ök

82 RPedagógusoktól pedagógusoknak – valósi szakértelem

Kö
ly

ök
m

at
ek



Kölyökmatek

1. Kültéri számlálótérkép (1–20-ig)
Gyakorold a számolást ezzel a színes 
térképpel, melyet gyönyörű minták 
díszítenek. Számjegyeket mutat, és 
virágok, békák, csigák stb. formákban 
fejezi ki a rajta lévő értéket 1-20-ig. 
A rajta lévő szegecsek segítségével 
könnyen felerősíthető kerítésre, 
korlátra vagy falra. 10 hónapos kortól 
javasolt. Szabad téren tárolható.
Mérete: 35 cm x 3,7 m.
EY06079

2. Számláló hernyók
Fedezd fel a mérések világát ezekkel 
a kedves szilikon minihernyókkal. 
Ideális, hogy kreatív módon elsa-
játítsuk az alapvető méréseket. A 
csomagban öt különböző méretű 
és színű minihernyó kapott helyet. 
Számolásra és különválogatásra is 
használható. Szilikonból készült. 
100-as csomag.
MA03248
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Kölyökmatek

1. Óriás fényes formák
Gyönyörű, nagy, fémes csempe, 
amikkel hatalmas szekvenciákat, 
matematikai formákat és káprázatos 
képeket lehet készíteni. Tisztított 
EVA habból készült. Tökéletesen 
alkalmas szabadtéri használathoz. Ez 
egy szórakoztató, vonzó módja a 2D 
formák közelebbi megismerésének.  
Szabadtéren is remekül használható. 
Kétfajta kiszerelésben kerül forga-
lomba. 3 éves kortól ajánlott.
EY03260 1-es készlet
EY05076 2-es készlet

Készíts mintákat, 
és sorozatokat!

2. Mágneses számkeretek
Fejleszd a matematikai és logikai 
készséged ezekkel a számkeretekkel. 
A vizualitás segít kialakítani a számok 
jelentését, így használható a mate-
matikai készségek kialakításában, a 
számolástól a műveletekig. Csapat-
ban vagy párosával együttműködve 
a gyerekeket arra ösztönzi, hogy 
beszéljenek a számokról, együtt  
számoljanak, sorozatokat készítse-
nek. Bármely korosztály számára 
megfelelő. Szivacsból és mágnesből 
készült. 80-as csomag.
Mérete: 6,5 x 16,25 cm.
MA02690
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Nyomozójáték

1

   Újratölthető
 Különböztesd meg a világost a sötéttől
 Ideális az árnyjátékhoz

1. Újratölthető zseblámpa készlet
Könnyen használható és újratölthető, 
nincs több szükség elemcserélgetés-
re, nincs több halványuló fény! A LED-
ek két órán keresztül biztosítanak 
folyamatos világítást. Színes külsők 
és kapcsolók.
Technikai paraméterek:
• 6 extra világos LED zseblámpa, 

folyamatos világítással
• Akkumulátor töltöttség mutató
• 2 órás akkumulátor
• 3-4 óra alatt feltölt
• Nagy, könnyen használható 

kapcsoló
3 éves kortól ajánlott. Egy csomag 
hat zseblámpát tartalmaz.
SC00117

2. Fejlámpa készlet
Csatold a lámpácskákat a fejpánthoz, 
karpánthoz vagy bármilyen mág-
neses felülethez, és így a kezed is 
szabadon marad a játék közben. 
Mindegyik zseblámpának van egy 
nagy gombja, amivel a világítás színét 
lehet változtatni: fehérre, pirosra, 
kékre vagy zöldre, így tökéletes a szí-
nek keverésére. A fej-, és karpántokat 
tartalmazza. 3 éves kortól ajánlott. 
Egy csomag tíz lámpácskát tartalmaz.
SC10000
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Nyomozójáték
A beépített kamerával állóképeket 

fotózhatunk

1. Autofókuszos mikroszkóp
USB csatlakozóval ellátott, és a 
csatlakozás után azonnal használ-
ható is. Képes hangfelvételre, hogy 
a gyerekek szóban rögzíthessék 
megfigyeléseiket.
Paraméterei:
• 15-szörös optikai zoom
• 10-szeres optikai zoom
• 3MP érzékelő
• 3.5mm mikrofon jack dugó
• 15 mm (minimum) és 25 mm 

(maximum) fókusz távolság
• Levehető bogár megfigyelő
SC00820

2. Kézi hőmérő
Infrás, akkumulátoros hőmérő, az 
érintésmentes pontos mérésekért. 
Csak irányítsuk a terület felé, amit 
vizsgálni szeretnénk, és a műszer ki-
jelzi annak hőmérsékletét . Tökéletes 
tudományos kísérletekhez és kör-
nyezeti jelenségek megfigyelésére. 
Használhatjuk a hőmérőt arra, hogy 
megtanítsuk a melegebb, hidegebb 
kifejezéseket, hőmérséklet különb-
séget számoljunk két tárgy között, 
illetve, hogy megnézzük mennyi időt 
vesz igénybe egy tárgy lehűlése.
SC01003

Fontos 
tulajdonságok

 Könnyen látható kijelző
 Beépített érzékelők
 Erős felépítés, ami kibírja a terepmunkát
 Beépített szoftver
 Kompatibilis más érzékelőkkel
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Könnyen használható érzékelők. Csak tartsd 
lenyomva a gombot és nézd a ahogy a LED 
változik, miközben körbesétálsz az iskolában. 
Egy kis sípolás jelzi a magasabb vagy alacso-
nyabb értékeket. Figyeld meg, hogyan reagál 
az érzékelő, ha egy sötét szekrény, illetve egy 
világos ablak felé tartjuk? Mikor jelenik meg 
több fény, amikor az osztályteremben, vagy 
amikor a játszótéren használjuk az érzékelőt?

érzékelő 
szenzorok

Inspiráló
További remek tulajdonságok: Megfigyelhető fény, hang és hőmérséklet Tökéletes korai tudományos megfigyelésekre A „több” és „kevesebb” kifejezéseknek tudományos koncepciójának bemutatása Használaton kívül kikapcsolható az akkumulátor kímélése érdekében

SC00954 Fény SC00955 Hőmérséklet SC00957 Hang
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Színváltó gömb

Házikós gyakorlópálya

Pillangós gyakorlópálya Évszakok gyakorlópálya

Bee-Bot újratölthető padlórobot Easi Cars – újratölthető távirányítós 
versenyautók

A Stiefel Ovibolt és Iskolaellátó segít önnek kiválasztani a legjobb eszközöket 
pályázatához, legyen az EFOP, VEKOP vagy más kiírás. Elképzelései alapján 
összeállítjuk és beárazzuk a pályázati eszközlistát, megírjuk a beadandó pályá-
zatot és Ön mellett maradunk egészen a projekt végelszámolásáig. Eközben 
Ön a pedagógiai munkára koncentrálhat.

STIEFEL EUROCART KFT.
Iroda: 1141 Budapest, Fogarasi út 127.
Postacím: 1615 Budapest, Pf. 209
Tel.: +36 1 415 2010  •  Fax: +36 1 414 7080  •  E-mail: ovoda@stiefel.hu • iskola@stiefel.hu
www.ovibolt.hu • www.iskolaellato.hu

Részletes információkért és referenciákért látogasson 
el a weboldalainkra!

Ajánlott eszközök

Fejlesztő   
játékok KATALÓGUS

Az Ön kapcsolattartója:


