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A modern óvónő eszköztára
https://iskolaellato.hu/Bee-Bot-robotmehecske
A Stiefel Eurocart Kft. a TTS termékek hivatalos magyarországi forgalmazója.

Bee-Bot robotméhecske

Kezdő Bee-Bot csomag
(MIX-BEECS-S-TC)

(IT10077)
A Bee-Bot egy egyszerű és gyerekbarát kivitelű programozható játékrobot, mely tökéletes eszköz az óvónők számára az irányok tanításához és gyakorlásához, illetve a programozás alapismereteinek
játékos elsajátításához. Memóriája 200 lépésig (utasításig) tárol.
15 cm-es lépésekben mozog és 90 fokos fordulatokra képes.

Kezdő Bee-Bot csomag egy Bee-Bottal, választható pályával és egy ajándék kiegészítővel, mely egy tolólap vagy Az algoritmikus
gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével című könyv lehet.

Bee-Bot csomag, dokkolóval
(IT10079)
A csomagban 6db Bee-Bot található, melyeket a mellékelt
dokkolóba helyezve egyszerűen lehet tölteni és tárolni.

Közepes Bee-Bot csomag
(MIX-BEECS-M-TC)
Közepes Bee-Bot csomag 2 db Bee-Bottal és
1 darab Blue-Bottal, kedvezményes 5 darabos
pályacsomaggal, ajándék tolólappal, tolltartóval, dokkolóval és Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése című könyvvel.

Bee-Bot és Blue-Bot hordozótáska, sárga
(IT10294)
A táska 8 Bee- és Blue- Bot tárolására
alkalmas, egy nagy zseb van rajta kívül,
ahol tárolhatja a különböző iratait és
segédeszközeit.

Nagy Bee-Bot csomag
Az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése padlórobotok segítségével
(SL903)
Dr. Lénárd András ajánlásával:
Minden általunk közreadott módszertani megoldás kiállta
a gyakorlat próbáját, azokat több gyermekcsoporttal közösen teszteltük, ezért bátran ajánljuk hasznos forgatásra,
kipróbálásra könyvünket, feladatainkat, unplugged játékainkat, robotpályáinkat és feladatkártyáinkat.
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(MIX-BEECS-L-TC)
Nagy Bee-bot csomag 5 db Bee-bottal és 1
darab Blue-bottal, kedvezményes 8 darabos
pályacsomaggal, ajándék tolólappal, tolltartóval, dokkolóval és Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése című könyvvel.
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Bee-Bot gyakorlópályák
https://iskolaellato.hu/Bee-Bot-palya

H

Mire való a Bee-bot pálya?: A gyakorlópályák segítségével a gyerekek változatos feladatokat oldhatnak meg a Bee-bottal, amelyekkel a programozás mellett számos alapismeretet
(számok, színek, állatok stb.) sajátíthatnak el.
A Stiefel pályái színes, dekoratív kivitelűek és sokféle játékra felhasználható tartalommal
bírnak. Erős fólia bevonatának köszönhetően rendkívül ellenállók és hosszú élettartamúak.
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Robotok
https://iskolaellato.hu/robotok

Bee-Bot gyakorlópálya csomagok

Botley programozó robot
(LER2936)
Bee-Bot 5 darabos gyakorlópálya csomag

Bee-Bot 8 darabos gyakorlópálya csomag

(BBP-CS5-TC)

(BBP-CS8-TC)

A Botley robot aktív játékon keresztül, teljesen képernyőmentesen tanítja a kódolás alapjait. Tökéletes a kritikus gondolkodás
és a problémamegoldó készségek fejlesztéséhez. Botley felismeri a tárgyakat, és ki is tudja kerülni őket. Emellett képes ismétlődő parancsokat követni, akadálypályákat teljesíteni, fekete
vonalakat követni, és izgalmas rejtett funkciókkal is rendelkezik!

Botley programozó robot aktivitás csomag
(LER2935)
Az aktivitás csomag tartalma: Botley robot, programozó távirányító, levehető karok Botley-ra, 40 programozó kártya, 6 pályalap,
27 akadály és egy útmutató, ami megtanítja Botley használatát.

Botley 2.0 programozható robot
(LER2941)

Bee-Bot kiegészítők

(IT10114-1)

A Botley 2.0 programozható robottal a gyerekek nem csak remekül szórakozhatnak, hanem teljesen képernyőmentesen tanulhatják meg a programozás alapjait is. Botley továbbfejlesztett változata mindent tud, amit az elődje, de ezen felül már
150 lépés megjegyzésére, és 45 fokos fordulatokra is képes,
valamint színes, világító szemei és egyéb új funkciói is vannak.

A tartozék segítségével a Bee-Bot már rajzolni
is tud. Csak csatolják rá a Bee-Bot-ra, helyezzék
a tollat a tartóba és mehet is a rajzolás.

Botley 2.0 programozható robot készlet

Bee-Bot tolltartó (1 db)

(LER2938)
A készletben a programozható roboton kívül egy 78 darabos
építőkészlet is található, mellyel különböző nehézségű akadálypályákat lehet építeni.

Bee-Bot tolólap (1 db)
(IT10112-1)
A tolólap segítségével különféle tárgyakat
mozgathatnak a pályákon még izgalmasabbá
téve a Bee-Bottal való tanulást.

Code & Go Robot Egér
(LER2841)
A robot egér segítségével a gyerekek betekintést kapnak
a programozási alapismeretekbe, illetve a logikus gondolkodás elsajátítására is lehetőségük nyílik. Kiváló oktatási eszköz
az irányok tanításához és gyakorlásához.
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Szenzoros fejlesztés

Code & Go Robot Egér: Keresd a sajtot pálya
(LER2863)

https://iskolaellato.hu/Szenzoros-szoba

2-4 gyerek játszhat ezen a pályán, ahol körönként húznak kártyákat, és a kártyákból kell megépíteniük az optimális utat,
amerre a legtöbb sajtot találják és nem ütköznek falakba.

Sötét kuckó - mobil szenzoros szoba
(EY00254)

A Coding Critters szettekkel számítógép nélkül, már ovis korban elsajátíthatod a programozás
alapjait. Ezeket a kisállatokat ugyanis te programozhatod - a hátukon lévő gombok segítségével
irányíthatod a mozgásukat. A mellékelt mesekönyv játékos kódolási feladatokat és kihívásokat
tartalmaz, de akár saját programozási feladatokat is kitalálhatsz a készlet elemeinek segítségével. A robotok interaktív háziállatként is szolgálnak, csak nyomd meg az orrukat a játék-mód
bekapcsolásához. Ilyenkor etetésre, simogatásra van szükségük és gondjukat kell viselned!
Coding Critters Programozható cica

Coding Critters Programozható dínó

(LER3081)

(LER3082)

A megfelelő ingerek biztosítása által feloldhatunk
számos kommunikációs akadályt. A gyerekeket ért
hatásokra adott természetes válaszok által fejlődik
a figyelem és koncentráció. Ebben a számukra vonzó,
védett környezetben feloldódhatnak, megélhetik kreativitásukat, miközben fejlődnek a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeik.

Sötét kuckó eszközkészlet - mobil szenzoros szobához
(EY02737)
Ez a 10 darabos világítós készlet tökéletes kiegészítője a Sötét kuckó mobil szenzoros szobának vagy
bármilyen más szenzoros szobának. A csomag elemei az érzékszervi és motoros képességek figyelembevételével lettek összeválogatva. Tartalmaz optikai
szálas- és gömblámpát, színváltós tojásokat, világító
állatkákat.

Coding Critters Programozható kutyus

Coding Critters Programozható nyuszi

(LER3080)

(LER3089)

Szenzoros fényakvárium medúzákkal – kicsi
(PLRSJFTM)
Valósághű medúzák úszkálnak ebben a több színben
világító kis akváriumban, mely a felnőttek és gyermekek megnyugtatására és szenzoros stimulálására
egyaránt alkalmas.
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Szenzoros buborékcső - 105 cm, fehér

Világító gömbök, 6db

(PLRBT101)

(EY10974)

A színváltó világítás, a buborékok, a labdák és
az úszó halak kavalkádja ideális kiegészítővé
teszi a buborékcsövet osztálytermekbe, vagy
szenzoros szobába. A mozgó buborékok sokasága vonzza a tekinteteket, és pihentető hatással van a gyermekekre.

Háromféle különböző színű és mintájú labdából
álló hatdarabos készlet. A gömbök újratölthetők,
fejlesztik a szem-, kéz- és mozgáskoordinációt.
Érintésre 60 másodpercre bekapcsoló világítással rendelkeznek, a felületük domború mintás,
ezáltal remek kiegészítők szenzoros szobába.

Világító gömb
(SD12576)
Világító téglák

A világító gömb meghitt légkört teremt bármely helyiségben. Áttetsző tárgyakat ráhelyezve még érdekesebb hatást érhetünk el.

(EY10970)
Ez a 12 darabos újratölthető, strapabíró, rázásra világító téglából álló szett igazán érdekessé
teszi az építős játékokat a gyermekek számára.
A téglák 3 percig világítanak, aztán kikapcsolnak. Újra megrázva ismét világítani fognak.
A gyerekek színes, világító tornyokat és alakzatokat építhetnek a hatféle különböző színű téglából. Tökéletes kiegészítői lehetnek a szenzoros
szobának is.

Végtelen hatású tükör
(PLRSIM6)

(SD10375)
A víz nélküli hurrikáncső tökéletes alternatívája
a hagyományos buborékcsőnek, de azzal
az előnnyel, hogy újratölthető, így használat közben bárhova helyezhető. Nem kell benne vizet
cserélni, tisztítani! A szenzoros szoba tökéletes
kiegészítője, nyugalmat kelt, csökkenti stresszt
és a félelemérzetet.

Világító Esőcseppek

Falra rögzíthető, végtelen hatást keltő tükör
szenzoros szobába, mely a felnőttek és gyermekek megnyugtatására és stimulálására egyaránt
alkalmas. A végtelen mélység és fény illúzióját
keltve csodálatos vizuális élményt nyújt, nyugtató hatású, és segít a gyermekeknek a koncentrációban.
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Hurrikáncső

(PLRSLUFD34)
A strapabíró színváltós esőcsepp gyerekbarát, nyugtató hatású éjszakai fény, amely ideális szenzorosés gyerekszobákba. A hangulatfényt távirányítóval
szabályozhatja, számos programból és színből
választhat, vagy választhatja az alapbeállítást a
színek közötti áttűnésért.

https://iskolaellato.hu/Szenzoros-szoba
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Optikai szálas lámpa – jégkristály

Világító asztal

(PLRSFL13)

(EY07231)

Talapzata világít és jégkristályra hasonlító
részecskék vannak benne. Az optikai szálaknak köszönhetően nem melegszik fel, ami
biztonsági szempontból elengedhetetlen.

Világító felület, ami játékasztalként és szenzoros fényforrásként is megállja a helyét. Több gyermek körül tudja állni vagy ülni játék és felfedezés közben.

Folyadékkal töltött padlóelem - 30*30 cm, 4db
(PLRSLFTS)

Mini optikai szálas lámpák - 4 db
(PLRSFL4)

A szenzoros szoba tökéletes padlózata, de önmagában
is használható. Minden padlóelem zselés állagú folyadékkal töltött, rálépve különféle mintázatok alakulnak ki.

Színváltós, nyugtató hatású optikai
szálas lámpák

Folyadékkal töltött padlóelem - kör alakú, 50 cm, 4 db
(PLRSLFTR4)
Tornádó csillámlámpa

vízálló
csúszásmentes
minden padlóelem 500 kg terhelhetőségű

(PLRSTL13)
Ez a hangulatlámpa lenyűgöző szenzoros örvénylő hatást kelt, ezáltal megnyugtató és nyugodt légkört teremt a szenzoros szobában

Folyadékkal töltött padlóelem - 6 db, 50*50 cm
(PLRSFT6)

Plazmagömb - 20 cm
(PLRSPB8)

Diszkógömb beépített hangszóróval (bluetooth)
(PLRSDBBT)
SD/USB bemenettel és Bluetooth-szal ellátott diszkógömb beépített hangszórókkal, mely a szenzoros
szoba audio-vizuális effektjeiért lehet felelős.
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https://iskolaellato.hu/Szenzoros-szoba

Mozgasd ujjaidat az üveggömb külső oldalán, és figyeld, ahogy a villámok reagálnak
az érintésedre, és mozognak az üveggömb
belsejében. Amilyen szórakoztató a plazmagömbbel játszani, legalább olyan nagyszerű látványt nyújt.
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Matematika
https://iskolaellato.hu/Matematika-az-ovodaban
Színes állatfigurák - 72 db
(LER3361)
Elősegíti a matematikai készségek fejlesztését, mint pl.
a számlálás és a csoportosítás. Segít a színek tanulásában, a formák felismerésében, valamint a különböző állatok megismerésében egyaránt. Az állatfigurák között zsiráf,
krokodil, víziló, majom, oroszlán és elefánt is szerepel.

Dobókocka dobókockában - 72 db
(LER7697)
Színes átlátszó dobókockák, belsejükben egy kisebb fehér dobókockával.

Geometriai formafűző készlet
(AD16293)
Fantasztikus játék a vizuális érzékelés, a formák, a színek és
a logikai gondolkodás fejlesztésére.

Gyümölcsös bingó - számoljunk 1-től 10-ig
(AR20524)
Klasszikus bingó játék, mely során színes gyümölcsök
segítségével a gyermekek könnyedén és játszva megtanulhatnak 1-től 10-ig számolni.

Mágneses formakirakó táskában
(AD16338)

Számoljunk el 20-ig versenyautókkal!

Élénk színű mágneses formákból vidám alakzatokat rakhatnak ki a gyerekek. A doboz feladványokat is tartalmaz!

(LER7731)
Autós számolóverseny társasjáték, ami az útmutatóban
található változatos játékmódok segítségével segíti elő
a számok 1-től 20-ig való megtanulását. Két részből álló
pályával, céllal, 25 kisautóval, dobókockákkal a különböző feladatokhoz.

Matematikai probléma készítő és megoldó csomag
(AR30697)
Pörgesd a pörgettyűt és készíts matematikai feladatokat
vele, amiket utána meg is oldhatsz!

Dobókockák szivacsból
(LER2228)
4,5 centiméter oldalhosszúságú dobókockák szivacsból.
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A gazda piaca - Színválogató szett

Almák gyakorlásra

(LER3060)

(LER1023)

A szettel könnyedén fejleszthető a színek felismerése és
különválogatása.
A kosarak valósághű méretű és külalakú termékeket rejtenek.

27 darab alma különböző feladatok és készségek gyakorlására és fejlesztésére.
A doboz 27 darab almát és egy leírást tartalmaz különböző feladatokkal.

Első mérlegem
Buksi és a csontjai - számolókészlet és tapintásfejlesztő

(LER0740)

(LER9079)

A tömeg és a mérés kezdeti bemutatására alkalmas
egyszerű mérleg. A 10 darabos macicsalád segítségével játékosan tapasztalhatják ki a gyerekek a különböző
súlyok közötti összefüggéseket. A Papa macik 12 grammosak (2db), a Mama macik 8 grammosak (2db), a gyerekek pedig 4-4 grammosak (6db).

Számolókészlet színes csontokkal, mely a tapintást is fejleszti a csontok különböző felületei miatt.

Kültéri számoló térkép

Dínó számláló készlet

(EY06079)

(LER0710)

A gyermekek játékosan gyakorolhatják a számlálást ezzel a mesék által ihletett térképpel, amely 1-től 20-ig gyönyörű állat- és növény illusztrációkkal szemlélteti a számokat. A szegecslyukak lehetővé teszik a kerítésekhez,
korlátokhoz vagy falakhoz való rögzítését.

Válogatás és számlálás történelem előtti hangulatban!
108 darab puha gumiból készült dinoszaurusz figura,
6 színben és formában.

Baglyos számoló 1-10-ig
(LER7732)
Fejleszd a gyermekek számolási készségét ezekkel
a kedves, színes bagoly figurákkal. Rakj egymásra annyi
baglyot, hogy megfeleljenek az ágon lévő számoknak,
vagy kövesd a kártyákon lévő játékos feladatok utasításait. A gyermekek bölcsek lesznek, mint a baglyok, miközben felfedezik a színeket, a szortírozást és a számok
és mennyiségek összefüggéseit.
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Találd meg a 10-est! – Matematikai társasjáték
(LER1771)
Ebben a játékban a játékosok a kártyákat egymás után fordítják fel, és elkiáltják magukat („10-est látok!”) akkor, amikor
a felfordított számok valamely kombinációja pontosan 10.
Az a játékos győz, aki a legtöbb 10-es kombinációt összegyűjti, de vigyázat, az éhes cápa elrabolja a 10-eseket!
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Kommunikáció
https://iskolaellato.hu/Kommunikacio
Bingó játék - Különböző hangok
(AR20622)
Klasszikus bingó játék, melynek során a gyermekek könnyedén megtanulhatják megkülönböztetni a különböző hangszerek és egyéb mozgások, történések hangjait.

Hangfelvevő válaszgomb
(LER3769)
A válaszgombok feldobják a foglalkozások hangulatát! Hangok, zajok vagy zene is megszólalhat egyetlen érintésre.
Ez az eszköz az auditív differenciálás új lehetőségeit is magában hordozza.

Beszélő tappancs – 8 db
2 az 1-ben játék tükör
(LER3373)
4 darab óvodai játék tükör stabil műanyag kerettel, és ergonómikus fogantyúval. Az egyik oldalon egy hagyományos tükör
található, a másik oldalán pedig egy fej körvonala.

(MES0912)
Vigye el a gyerekeket a beszélő tappancsokkal a zene varázslatos világába. Mindegyik kő akár 30 másodperces hangot
is rögzít a beépített mikrofonon keresztül, vagy közvetlenül
egy PC-től egy adapter-vezetékkel.

Taktilis memória kártya - „Mindennapjaink”
Mesekockák
(AR30770)
Dobj a kockával és hagyd, hogy a képzeleted szárnyaljon! Találj ki történeteket a dobott állatokkal, tárgyakkal és cselekvésekkel kapcsolatban.

(AR20410)
A kártyalapok felszíne különböző anyagokkal vannak bevonva, így még izgalmasabbá teszik a memóriajáték menetét.

Helyes viselkedés képkártyák – TÖBBFÉLE
Beszélő arany csillagok
(EY07353)
Tíz másodpercnyi hangot lehet a karkötővel rögzíteni, illetve
lejátszani. Kényelmesen elfér egy kisgyermek csuklóján.
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(AR20800)
A helyes viselkedés kártyacsomagok 34 darab, párba állítható kártyát tartalmaznak. Minden pár a helyes és helytelen
viselkedést állítja szembe változatos helyzetekben, négy különböző témában: környezetvédelem, iskolai és otthoni viselkedés, megelőzés és balesetvédelem.
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Könyvek

1

1

Mi MICSODA Ovisoknak – Dolgos járművek

1

Mi MICSODA Ovisoknak – Építkezés

(BA-Mo17)

2

Mi MICSODA Ovisoknak – Az orvosnál

2

1

(BA-Mo12)
2

Mi MICSODA Ovisoknak – Évszakok

2

(BA-Mo02)

(BA-Mo15)

3

3

3
Mi MICSODA Ovisoknak – Az erdő

3
Mi MICSODA Ovisoknak – Időjárás

(BA-Mo01)

4

(BA-Mo13)
4

Mi MICSODA Ovisoknak – Állatsimogató
(BA-Mo03)

Mi MICSODA Ovisoknak – Állatkert

4

Mi mentjük meg a Földet!

4

(BA-Jk51)
5

5

5

Szép álmokat, Brumó!

(BA-Mo09)

6

5

(BA-Jk45)
6

6
Mi MICSODA Ovisoknak – A vízparton

(BA-Mo08)

Hová lett a szundikendőm?

6

(BA-Jk48)
6
7
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7
Mi MICSODA Ovisoknak – A tanyán

Kerek erdő, esztendő

(BA-Mo04)

(BA-Jk56)

https://iskolaellato.hu/Kommunikacio

7
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1

LOGICO Primo feladatkártyák
Tarka formák

2

1

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés: Betűvadász

(BA-1239)

1

2

3

4

5

6

1

(BA-3305)

LOGICO Primo feladatkártyák
Keresd meg! Folytasd! Válaszd ki!

2

(BA-3225a)
3

LOGICO Primo feladatkártyák
Csuri az óvodában

4

3

(BA-3235a)
LOGICO Primo feladatkártyák
Képek, hangok, szavak

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés:
Formák - Minták - Mennyiségek

2

(BA-3302)

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés:
Megfigyelés - Felfedezés - Mesélés

4

3

(BA-3303)

(BA-3229a)

LOGICO Primo feladatkártyák
Felismerés, megnevezés

5

5

6

6

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés: Olvasni fogok!

(BA-3227a)
7

7

8

(BA-1245)

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés: Számvadász

6
7

(BA-3306)
8

LOGICO Primo KERET

(BA-1246)
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5

(BA-5492)

LOGICO Primo feladatkártyák
Képkereső

LOGICO Primo feladatkártyák
Logikai sorrend

4

(BA-3301)

(BA-1243)
LOGICO Primo feladatkártyák
Figyeld meg! Mondd el!

LOGICO Piccolo feladatkártyák
Iskolakezdés:
Megfigyelés - Gondolkodás

7

(BA-LK1)

https://iskolaellato.hu/Kommunikacio
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A bábozás több területen is fejleszti a kisgyerekeket.
Fejlődik beszédkészsége, bővül szókincse. Segít a társas kapcsolatok kialakításában.

Ujjbáb csomag - 12 darabos
(AD16010)

Kislány kézbáb

Király kézbáb

Rabló kézbáb

Felhő fejbáb

(CT-2215)

(CT-2210)

(CT-2222)

(CT-4307)

Kisfiú kézbáb

Királynő kézbáb

Udvari bolond kézbáb

Kacsa fejbáb

(CT-2214)

(CT-2213)

(CT-2205)

(CT-3312)

Kézbábcsomag - A három kismalac & Piroska és a farkas
(AR65001)

Kézbábcsomag - Pinokkió & A rút kiskacsa
(AR65003)

Fifi kutya

Egér kézbáb

Katica kézbáb

Méhecske kézbáb

(CN1113)

(CT-1108)

(CT-2103)

(CT-2106)

Boci kézbáb

Cica kézbáb

Bagoly kézbáb

(CT-1104)

(CT-1105)

(CT-1101)
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Boszorkány kézbáb

Fa kézbáb

Elefánt fejbáb

(CT-2206)

(CT-1110)

(CT-4306)

Legkisebb sárkányfiú
kesztyűbáb

Csacsi fejbáb

Őzike fejbáb

(CT-3307)

(CT-3321)

(CT-5112)
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Környezetismeret
https://iskolaellato.hu/Termeszetismeret-jatekosan

Újrahasznosító készlet
(AR20552)

Az egészséges étkezés jelzőfényei
(AR20553)
Mi az egészséges és mi az, amiből a kevés is elég? A közlekedési jelzőfény megmondja!
A közlekedési lámpák színeit (piros, sárga, zöld) kapcsolják a
különböző ételekhez attól függően, hogy milyen gyakran kellene azokat fogyasztani.

Az emberi test kívülről és belülről
(AR30245)
Ismerd meg, hogy is nézünk ki belülről: hol vannak a fontos
szerveink, csontjaink!

Dobozokból és kártyákból álló készlet, mely megtanítja
a gyerekeknek az újrahasznosítás alapjait.

„Első megfigyeléseimhez” Jumbo nagyító és csipesz
(LER2777)
Ez a kis kezekkel is könnyedén használható szett játékos megfigyelésre ösztönzi a gyerekeket. Tartalmaz
egy strapabíró 4,5-szeres nagyítású nagyítót, mely kihajtható támasszal rendelkezik a kéz nélküli megfigyeléshez, valamint egy könnyen megfogható csipeszt,
ami fejleszti a finommotoros készségeket.

Állati öltözetek
(DS103623)
Vigyázzunk a Földre! - történetek a víztakarékosságról
(AR20820)

Fejleszti a kitartást, koncentrációt, vizuális észlelést,
anyanyelvi készségeket és a logikai gondolkodást.

A környezettudatosságra nevelés kiváló eszköze ez a csomag. Komplex feladatot kínál: beszédfejlesztést, fantáziafejlesztést, szövegértést, időrendbe rendezés.
Természeti értékek megőrzése – mágnestábla
(AR30265)
Vigyázzunk a Földre! - történetek az energiatakarékosságról
(AR20821)
Már óvodában is megismerkedhetnek a gyerekek a hulladék-újrahasznosítás és energiatakarékosság fontosságával,
hogy később környezettudatos felnőttek váljanak belőlük.

30

A tábla egy tájképet ábrázol, melyen a számos, különböző mágnes figurával változatos helyszíneket hozhatunk létre. A készlet kiválóan alkalmas a környezetvédelemmel kapcsolatos történetek illusztrálására és
feldolgozására.
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Mágnestábla – dzsungel

Nagyméretű felfújható földgömb

(AD16027)

(LER2438)

Tematikus mágnestábla rögzíthető figurákkal. A figurák bármely mágneses felületen használhatóak.

A gömb felülete alkalmas arra,
hogy filctollal írjanak rá.

Bogárnéző készlet (6 darab)
(LER2781)
A természetben található dolgokat nem lehet
elég közelről megnézni! A bogárnéző készlet
segítségével olyan apró részleteket figyelhetnek
meg a gyerekek, amiket szabad szemmel észre
sem vennének.

Tél tabló

Tavasz tabló

Nyár tabló

Ősz tabló

(70057FL)

(70027FL)

(70037FL)

(70047FL)

GeoSafari Gyerek Távcső

GeoSafari Bogárélőhely

(EI-5260)

(EI-5092)

GeoSafari Bogártávcső

Easi-Scope Mikroszkóp

Játékszőnyeg - Az idő

(EI-5091)

(IT01121)

(LER2981)
Időmérés gyakorlására alkalmas
játék szőnyeg óvodába.
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Érzékelés, észlelés
Osztálytermi órakészlet - nagy

https://iskolaellato.hu/Erzekeles-eszleles

(LER2102)

Állatsimogató Istálló

A játék kiváló segédeszköz különböző matematikai képességek fejlesztéséhez, mint például az
előrejelzés, előre számolás, saccolás, pontosság és az idő megértése.

(EI-1776)
Fejleszd a különböző kora gyermekkori készségeket
ezzel a könnyen játszható, 3 lépéses párosító játékkal; pörgesd meg a kereket, tapintsd meg és párosítsd a megfelelő állathoz!

Univerzális tereptálca – zöld
(TUFFG)
A műanyag tereptálcák kültéri és beltéri játékhoz
egyaránt alkalmasak. Kiegészítő terep szőnyegekkel szinte bármilyen környezet létrehozható.

Tapintó párnácskák
(EI-3049)

Erdei terepszőnyeg

Sarkvidéki terepszőnyeg

Tanya terepszőnyeg

(AW12)

(AW7)

(AW2)

Tapintási élmények szerzésével fejleszti a taktilis érzékelést. A változatos felületek megtapasztalása lehetővé teszi a különböző és azonos felületek tudatos
felismerését, fogalmi ismeretek bővítését.

Egymásra rakható színes elemek
(AD16710)
32 darab elem praktikus fatáblán, 8 különböző színben, amiket kedvükre egymásra pakolhatnak, szortírozhatnak, párosíthatnak a gyerekek.
Építkezés terepszőnyeg
Illatfelismerő készlet

(AW3)
Alakítsd át az Active World tálcádat a különböző
mintájú szőnyegekkel. Díszítsd a természetben
fellelhető, anyagokkal, tobozokkal, homokkal
vagy játékokkal. Építs rendezz, alkoss, vagy csak
ülj bele a tálcába.
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(AR20600)
A gyerekek először megszagolnak egy tetszőleges
mintát, majd az illat alapán megpróbálják kiválasztani a hozzá tartozó gyümölcs képével ellátott kártyát.
Könnyen figyelemmel kísérhetik, hogy helyesen oldották-e meg a feladatot, hiszen a kártyákhoz tartozó
üvegcsék alján megtalálható a megoldás.
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Tapintós memória
(AR20611)
Szenzoros játék a tapintás fejlesztésére, amely nyolc
különböző textúra megkülönböztetésén és különböző képekhez való hozzárendelésén alapul. A gyerekeknek bekötött szemmel kell megkeresni és párba
rendezni az ugyanolyan tapintású kártyákat. Ezután
a képes kártyákhoz párosíthatják őket.

Színes flitteres tábla
(EY11006)
A táblát megsimítva a flitterek megfordulnak és
más színben pompáznak majd. Fejleszti a gyerekek mozgását, miközben kellemes szórakoztató
élményt nyújt.

Egyensúlyozó félgömbök

Horgászat játék gyerekeknek

Logikai játék a színekkel

(AD16305)

(AD16428)

Fogd ki a mágneses pecabotoddal megegyező színű halacskákat, majd számold meg,
hogy mennyit sikerült becserkészni!

Színegyeztető játék a legkisebbeknek. Alkalmas az észlelés, az érzékelés, valamint
a szem és a kéz koordinációjának fejlesztésére.

Csillogó sziklák

(MF-M470100)

(EY10976)

Az egyensúlyozó félgömbök használatával megelőzhető a láb különböző deformitásainak kialakulása.
Használatának köszönhetően fejlődik a szem-kéz
koordináció és a mozgás-koordináció egyaránt.

A készletben különböző méretű csillogó sziklák
találhatóak meg. A sziklákból különböző tornyok,
formák építhetőek.

Szenzoros ösvény
(MF-M492732)
A gyermekek kézzel-lábbal fedezhetik fel a különböző felületű és színű anyagokat. A szenzoros ösvény segítségével a gyerekek megtanulják
a különbséget a puha, puha, kemény és érdes
simogató felületek
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Finommotorika
https://iskolaellato.hu/Finommotorika

Állatos zsákbamacska
(LER8922)

Cipőfűző puzzle

A játékkal könnyedén megy a finommotoros készségek fejlesztése és a színek tanulása. A vödör szája
apró lapokkal van lefedve, hogy ne lehessen bekukucskálni.

(AD16420A)
Puzzleként és cipőfűzés gyakorlásként használható
finommotoros készségeket fejlesztő játék
Szenzoros formák
(AD16106)
Kacsás fűzőcske

12 darabos szenzoros kirakós természetes fából.
4 geometriai formából, 4 különböző gravírozásból és 3 méretből áll. Élesíti az érzékszervi fejlődést és a különböző alakzatok osztályozását
méretük, geometriai alakjuk vagy domborzatuk
szerint. Remek oktató játék a tapintóérzék fejlesztéséhez.

(ADMG0416)
Fából készült kiskacsa a szem-kéz koordináció
gyakorlásához. Egy zsinórra kötött pálcika segítségével varráshoz hasonló mozdulatokkal
fűzhetik össze a gyerekek a kiskacsát.

Puha építőelemek
(EY11082)

Drótos kézvezető

A szép színes építőelemek segítségével fejlődik a
gyerekek kreativitása. A pakolgatás, rendezgetés
mozgásra ösztönzi a gyerekeket.

(ADTB15432)
Kézvezető játékok a szem-kéz koordináció és
finommozgások fejlesztésére, valamint a színek és a formák megismerésére.

A fa kavics család érzelmei
(EY10608)
Csomag tartalma:
2 db nagy kavics (15x13x6cm)
3 db kis kavics (7.5x9x4cm)
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Drótos kézvezető labirintus
(AD15012)
Mókás drótos kézvezető labirintus járművekkel és közlekedési jelzőtáblákkal, speciálisan
a nagy- és finommozgások fejlesztésére.
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Finommotoros mozgás-fejlesztő készlet

Gyöngy és mintakártya szett

(LER5558)

(LER0139)

A csomagban található csipesz, pipetta, kézi markoló és kanál segít a finommotoros mozgások,
szem-kéz koordináció és problémamegoldó készség fejlesztésében.

A színes gömb, kocka és henger alakú fa gyöngyök
rengeteg minta alkotási gyakorlatot biztosítanak,
amelyek fejlesztik a finommotoros, korai olvasási
és matematikai készségeket.

Formakereső pillangók

Macicsalád alapcsomag - szortírozó készlet

(LER6702)

(LER0725)

Aranyos, vaskos összerakható pillangók, amelyek könnyen megfoghatók a legkisebb kezek
számára is. A fej és a test összeillesztésével
és a szárnyak felpattintásával gyakorolhatod a
színek és az alakzatok felismerését (kör, csillag,
szív, négyzet és háromszög), valamint a szerelés
fejleszti és a finommotoros készségeket.

Színes, műanyag macik, három különböző méretben és súlyban. Ideálisak a méretek megkülönböztetéséhez, súlyméréshez, számoláshoz,
csoportosításhoz.

Mackós öltöztető!

Fa gyöngyök

(ADSXR001)

(AD16002)

Az öltöztetős maci fejleszti a gyerekek szem-kéz
koordinációját valamint kézügyességüket. Játék
közben elsajátítják a különböző testrészeket illetve a ruhadarabok megnevezését és az öltözködés
sorrendjét

Tervezd meg és készítsd el a saját ékszereidet ezzel a fantasztikus fa gyöngy készlettel!

Fűzős játék - A farm
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(AD16485)

Fa csavarkészlet

Farm motívumos fűzős játék vastag elemekkel, fa tűvel és cérnával. Rendezd csoportokba,
majd fűzd össze az elemeket az alapján, hogy
azok emberek, állatok vagy tárgyak. A vaskos,
nagy elemeknek köszönhetően ideális a kisgyermekek szem-kéz koordinációja és finommotoros készségei fejlesztésére.

(AD16050) kép
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Fából készült csavarozható geometriai formák,
melyeket összekapcsolva egyedi építményeket
kapunk. Fejleszti a térlátást és a finommotorikus
készségeket egyaránt.
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Sünis finommozgás-fejlesztő

Gears! Gears! Gears! - Fogaskerekes buldózer

(LER8904)

(LER9237)

Tökéletes játék a finommotoros mozgások, szem-kéz
koordináció fejlesztéshez, izmok erősítéséhez. A színes pálcák még az apró kezek számára is könnyen
megfoghatóak. A játék végeztével a süni hasában tárolhatók a pálcikák.

Rakd össze a saját buldózered ezeket a fogaskerekeket használva!

Gears! Gears! Gears! - Fogaskerekes motorkerékpárok

Gears! Gears! Gears! - Fogaskerekes építőkészlet

(LER9231)

(LER9148)

A készletből többféle motor is építhető, így a játék serkenti a
kreativitást és a képzelőerőt.
Továbbá fejleszti a finommozgásokat és a szem-kéz koordinációt.

Építs a képzeleted alapján végtelen sok konstrukciót
színes fogaskerekekből! Véget nem érő szórakozás,
miközben fejlődik a színlátás, finommotorika, problémamegoldó képesség.

Gears! Gears! Gears! - Fogaskerekes autók
(LER9232)

Gears! Gears! Gears! - Fogaskerekes kerti virágzás

A készletből többféle kontruckió is építhető, így
a játék serkenti a kreativitást és a képzelőerőt.

(LER9214-D)
A 117 elem között fogaskerekek, pillangók, méhecskék, katicabogarak és virágok találhatóak. A darabokat végtelen sok módon össze lehet rakni, így a gyerekek kreativitása valóban kivirágozhat.

Gears! Gears! Gears! - Kezdő fogaskerekes építőkészlet
( LER9162)
Az egész építmény életre kel, ha a fogaskerekek jól illeszkednek, miközben fejlődik a színlátás, finommotorika,
problémamegoldó képesség. A készlet 100 db építőelemet
tartalmaz.

Gears! Gears! Gears! - Majmos fogaskerekes építőkészlet
(LER9119)
Építsd meg a saját dzsungeled a kicsi majmokkal! Véget nem érő szórakozás, miközben fejlődik a színlátás,
finommotorika, problémamegoldó képesség.
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Logika, gondolkodás, memória
https://iskolaellato.hu/Gondolkodas-fejlesztese

Építőkockák - 100 darabos
(AD16370)

Ötféle logikai tábla

Fából készült színes építőkockák a gyermekek fantáziájának serkentésére, valamint a motorikus képességek és a szem-kéz koordináció fejlesztésére.

(AR52600)

Csövek és golyók - építőelemek
(PLR72GA)

A készletben öt tábla található különböző témákkal:
arckifejezések,
ételek,
állatok,
bal és jobb végtagok,
relatív elhelyezkedés

A játék segít megismerni a különböző színeket
és a mágnesességet, illetve gyakorolni a kreatív
építést.

3D építőjáték
(LER9284)
Ez az agyműködést serkentő, gondolkodásra késztető játék kihívás elé állítja a gyermekeket, amiben
különböző perspektívákból kell megépíteni 3D-s
rejtvényeket. 40 darab kétoldalú kártyával, aminek
az előlapján feladvány, a hátoldalán pedig a hozzá
tartozó megoldás található.

Memóriajáték - állatok
Fém 3D építőelemek
(EY07486)

A fém színű építőelemek hagyják szabadon
szárnyalni a gyermekek képzeletét.
Az elemek könnyűek, egyszerűen megfoghatók.
Használhatók építésre, formák szerinti szortírozásra.
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(AR20401)
Keresd a párját! A memória fejlesztésével hozzásegítjük a gyerekeket a hatékony tanuláshoz
is. Az esztétikus képek még örömtelibbé teszik a játékot.
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Környezetünk
(AR20411)
Logika kirakó I.

A kártyalapok felszíne különböző anyagokkal
van bevonva, így még izgalmasabbá téve a játék menetét. A készletben 34 db memóriakártya
található.

(AR52510)

Találmányok
(AR20406)
Fedezzük fel együtt a múlt vívmányainak jelen
formáit!

Logika kirakó II.
(AR52520)

Cselekmény Kockák
(LSP7328-UK)

Négyféle nehézségű logikai játék,
mely segíti a szem-kéz koordinációt,
és a logikai gondolkodást, valamint a
színek és egyéb formák felismerését.

Milyen cselekmény fog a te történetedben lejátszódni?

Hangulatjeles puha szivacskockák
(LER6367)
Puha szivacsból készült kockák hangulatjelekkel. Segítségükkel a gyerekek könnyebben tanulhatják meg a bizonyos érzelmekhez tartozó szavakat.
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Éhes Kutyus játék
(EI-3408)
Segíts Shelby kutyusnak megtalálni a csontokat, amiket elásott a parton.
A játék menete:
A gyerekek megforgatják a pörgettyűt ami
megmutatja mennyi csontot vegyenek fel
Shelby-vel, amit utána a kutyatálba kell rakniuk.

Fogantyús puzzle - A dzsungel állatai

Fogantyús puzzle – Farm

(AD16453)

(AD16457)

Fogantyús puzzle- Safari

Fogantyús puzzle-Kert

(AD16104)

(AD16452)

Fogantyús puzzle-Vonat

Fogantyús puzzle-Járművek

(AD16451)

(AD16456)

Éhes Mókus játék
(EI-3405)
Segíts a mókusnak feltölteni a farönköket makkokkal, hogy legyen mit
ennie télen!

Éhes Nyuszik játék
(EI-3413)
Ki tudja először feltölteni a kosarat a különböző színű répákkal?
A gyerekek megforgatják a pörgettyűt
ami megmutatja milyen színű répát vegyenek fel a nyuszival, amit utána a kosárba kell rakniuk.
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Négy évszak puzzle
(AR52215)
A négy évszak jellegzetességeit bemutató, könnyen kirakható 15 darabos puzzle fából, 4 darab ajándék poszterrel, amin a kirakható képek vannak.

Állatok és évszakok 4 az 1-ben puzzle
(ADCM-0413)
4 részes kirakós egyenként 12, 18, 26 és 38
darabból. Kirakásuk után szép dioráma rajzolódik ki a 4 évszakról: egy farmon, a dzsungelben, a szavannán és a sarkvidéken.

Állatos kocka kirakó
(ADTL690)
Oktatójáték, amely fejleszti a gyerekek a formaés színfelismerési készségeit. Ezen kívül javítja
a gyerekek türelmét, ösztönzi a fantáziáját, valamint elősegíti testi és szellemi fejlődésüket.

Dinók 4 az 1-ben puzzle
(ADCM-0415)
4 részes kirakós egyenként 12, 18, 26 és
38 darabból. Kirakásuk után szép dioráma
rajzolódik ki 4 dinoszauruszokkal teli tájjal.

Kalapácsos játék/Egérhajsza interaktív játék
(ADZKB004)
Előbukó egérjáték kalapáccsal, faházban. A gyerekek tesztelhetik reakcióképességüket, és játszva megtanulhatják a színeket és az irányokat.

Közlekedés 4 az 1-ben puzzle
(ADCM-0416)

Állatos memória

4 részes kirakós egyenként 12, 18, 26 és 38
darabból. Kirakásuk után szép dioráma rajzolódik ki 4 különböző színes tájjal és járműveivel.
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(ADGT201044)
Tesztelje a gyerekek emlékezőképességét! Egy
klasszikus memóriajáték az erdő lakóival, ahol a
képpárokat kell megtalálni. 18 pár, 36 darab.
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Szerepjátékok

New Sprouts - Gyógyítsd meg!

https://iskolaellato.hu/Szerepjatekok

(LER9248)

Javítsd meg! - szerszámkészlet

Orvosi eszközök táskában a leendő
kis orvosok számára.

(LER9230)
A legapróbb mesteremberek számára is nélkülözhetetlenek a szerszámosládában lapuló szerszámok: a fűrész, fúró, kalapács, csavarhúzó
és csavarkulcs.

Szerszámkészlet

Doktor szett

(LER9130)

(LER9048)

A készlet mindent tartalmaz, amire
egy fiatal szerelőnek szüksége lehet:
kalapács, fűrész, mérőszalag, csavarok, anyák és fúrók.

A készlet akár egy egész csoport fiatal orvos számára elegendő eszközt biztosít.

Valós méretű zsalukövek
(PLRCY20)
A készletben 20 db valós méretű szivacsból készült zsalukő található. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

Orvos jelmez
(LER9057)
Orvosi jelmez sztetoszkóppal
és írható-törölhető névkitűzővel.

Kültéri fa építő blokkok
(EY10016)

Kutató labor készlet
(LSP2784-UK)

Kifejezetten kültéri használatra tervezett fa építőelem készlet, amivel
a gyerekek igazi építésznek érezhetik magukat.
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Kutass és fedezz fel ezekkel a fiatal
zseniknek készült labor készletekkel!
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Small World fa manók
Reggeli készlet

(EY06958)

(LER9730)

A készlet 10 db manót tartalmaz, amelyek
filc ruhába vannak öltöztetve. Mindegyiknek
manónak más-más színű kalapja és köpenye van.

Strapabíró műanyagból készült reggeliző szett
kosárban, amely fejleszti a szem-kéz koordinációt, a szókincset, finommotoros készségeket.

Small World Szuperhős figurák
(EY05283)
Az öt különböző karakter mindegyike maszkot és szövet köpenyt visel, készen állva a
hősi feladatok elvégzésére. Minden karakterből 2 található a csomagban.

Small World Fém Tündérházak

Small World tündérkunyhó

(EY06702)

(EY10469)

Ebéd készlet
(LER9731)

Nagy piaci készlet
(LER9725)
Friss válogatás a piacon kapható termékekből. A készlet 33 darabos, műanyag
bevásárlókosárral.

Színes bevásárlókosarak
(LER9724-4)
Narancssárga, zöld, lila és kék színű kosarak szerepjátékhoz.
Small World Gombaház manóknak
(EY06708)
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Játékkonyha
Szeletelhető tépőzáras gyümölcsök fából

(AD16314)

(AD16290A)

Fából készült piros óvodai konyhabútor kiegészítőkkel. Tartozékai: lábas, serpenyő, kanál, sóbors tartó.
A szekrény mérete: 53,5 x 29,5 x 83 cm

Szeletelhető gyümölcsök késekkel, vágódeszkával.

Szürke játékkonyha

Szeletelhető tépőzáras ételek fából
(AD16219A)

(AD16415)

Szeletelhető ételek késekkel, vágódeszkán. A készlet gyümölcsöket, zöldségeket, tojást és kenyeret tartalmaz.

Élethű, könnyen tisztítható játékkonyha működő, tekerhető gombokkal, nagy tárolóhellyel
a kivehető mosogató alatt. Elég nagy ahhoz,
hogy 2 gyermek egyszerre játszhasson vele.

Szeletelhető zöldségek és gyümölcsök

Európai játékkonyha

(LER7287)

(AD16355)

A zöldségek és gyümölcsök összeillesztés
után a csomagba tartozó vágódeszka és kés
segítségével biztonságosan szeletelhetőek
2 vagy 3 darabra.

Itt az ideje főzni egy varázslatos lakomát az
egész családnak! Ezzel az aranyos, színes, virágos szettel a kisgyermekek könnyen megismerhetik a konyha rejtelmeit!

Babakonyha készlet - kötény
(AD16329)
Szakács készlet köténnyel, kesztyűvel, sapkával.
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Mini játékkonyha
(AD16332)
Összehajtható, könnyen hordozható és tárolható
mini játékkonyha szett.
Teljes konyhafelszereléssel, csavarható és nyomható gombokkal, virágos akasztókkal.
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Pretend & Play Konyhai készlet teafőzővel
(LER9155)
Színes, tartós műanyag konyhai készlet teáskannával, serpenyővel, lábassal, és 5 kiegészítővel.

Mosogatógép

Mosogató

(AD16311)

(AD16307)

Pretend & Play Óriás babakonyha felszerelés
(LER9157)
A készlet minden konyhai eszközt tartalmaz,
amire egy babakonyhában szükség lehet: edények, lábasok, serpenyők, csészék, tálak, kések,
szaggatók, mérőpoharak, evőeszközök.
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Tűzhely

Hűtőszekrény

(AD16306)

(AD16312)
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Kreatív alkotás
https://iskolaellato.hu/Kreativitas-fejlesztese
Színes ceruza készlet, vastag, háromszögletű

Eberhard Faber zsírkréta fabox

(CW-TST20324)

(OP-481097)

A készletben 24 db ceruza található.

A készletben 100 db zsírkréta található.

Multitalent 3in1 ceruza készlet

Zsírkréta készlet

(OP-622996)

(OP-581661)

A STABILO woody készlet hegyezőt is tartalmaz,
ideális ajándék kis művészek számára. A 3 in 1
funkciónak köszönhetően különböző technikák
kipróbálására alkalmas.

A készletben 144 db zsírkréta található.

Színesceruza készlet

Zsírkréta

(OP-635371)

(CW-TS220NC24)

Viola, halvány rózsaszín, piros, narancs, sárga,
fehér, világoszöld, sötétlila, kék, zöld, barna és
fekete színekben, hatszög forma. Praktikus
műanyag dobozban, tetővel és kivehető fakkokkal. A készletben 144 db ceruza található.

A készletben 24 db zsírkréta található.
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Eberhard Faber zsírkréta készlet

EBERHARD FABER COLORI jumbo színesceruza készlet

(OP-654139)

(OP-654140)

A készletben 10 db zsírkréta található.

Háromszög alakú szár kb. 175 mm, törésálló betét kb ø 5
mm, kartondobozban. A készletben 72 db ceruza található.
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Filctoll készlet, kimosható

Vízfesték

(CW-IMA845722)

(CW-TVC012)

Ruhából könnyen kimosható, 2 mm vonalvastagságú 24 db-os filctoll készlet.

A készletben 24 féle szín található.

Filctoll készlet, kimosható, 6,5 mm

Pelikan vízfesték készlet

(CW-IMA846612)

(OP-446071)

Ruhából könnyen kimosható, 6,5 mm vonalvastagságú 12 db-os filctoll készlet.

A készletben 24 féle szín található.

Festék korongok
(OP-460695)

Aszfaltkréta készlet
(OP-515194)

A készletben 14 féle szín található.

A készletben 24 db kréta található.

EBERHARD FABER aszfaltkréta készlet

Festékkorong tégely

(OP-638106)

(OP-446310)

A készletben 50 db kréta található.
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Palackos tempera készlet

Ecset készlet (8 db)

(CW-IMA810010)

(PT-35869)

Ruhából könnyen kimosható, 6 db-os tempera
készlet.

A készletben 8 db különböző méretű ecset található.

Tempera készlet

Ecset készlet (6 db)

(OP-410690)

(PT-11284)

A készletben 18 különböző szín található.

A készletben 6 db különböző méretű ecset található.

Nagy tempera készlet

Szivacs ecset készlet

(OP-635315)

(PT-5935)

A készletben 6 különböző szín található 1000
ml kiszerelésben.

A készletben 5 db különböző méretű ecset található.

Ujjfesték készlet

Hengeres ecset készlet

(OP-447338)

(PT-5937)

A készletben 10 különböző szín található 750
ml kiszerelésben.

A készletben 4 db különböző mintájú henger található.
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Ecsettál

Nyomda filctoll készlet

(CW-RNEBMET1)

(CW-LCA16807)
A készletben 10 db filctoll található.
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Festékkeverő paletta

Érzelem-nyomda

(CW-RNEBFP1)

(AR20546)

A készletben 10 db paletta található.

10 darabos nyomdakészlet a 10 alapvető emberi
érzelmet megmintázva.

Keverő spatula

Fa nyomdakészlet

(OP-658421)

(OP-619599)

A készletben 10 db spatula található.

A készletben 30 db nyomda található.

Festőkötény átlátszó

Nyomdapárna készlet

(OP-618582)

(OP-535383)

Zsebes, hátul tépőzáras festőkötény 3-6 éves
gyerekeknek.

A készletben 14 különböző színű nyomdapárna
található.
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Kreatív papírkészlet

A

(KPK-01)
A
10 db tónuspapír, 50 x 70 cm, vegyes színekben

Rajzlap készlet
(OP-401714)

B

10 db transzparens papír, 20 x 30 cm, vegyes színekben
C

D

B

Mérete: 32,5 x 25 cm.
A készletben 250 db fehér színű rajzlap található.

13 db gyöngyházfényű karton, 25 x 35 cm,
250 g/m², vegyes színekben

10 db hullámkarton 25 x 35 cm, vegyes színekben
E

20 db mintás karton, DIN A4
F

10 db krepp papír

Színes papír készlet

C

(OP-402248)
Mérete: 35 x 50 cm.
A készletben 50 db különböző színű papír található.

D

F
E

68

https://iskolaellato.hu/Kreativitas-fejlesztese

69

Ének-zene

Ritmushangszer-készlet

https://iskolaellato.hu/ovibolt/enek_zene_hangszer

(GTR7002)

Ritmuskészlet

A készlet tartalma:
rumbatökök
harangjáték
xilofon
száncsengő
mini ujjcintányérok

(MARK-10)
10 fajta hangszert tartalmazó ritmuskészlet
műanyag dobozban.

ritmusfák
triangulum
műanyag nyeles kasztanyetták
síp
güiro
nyeles fadob
hangblokk

Mini ritmuskészlet
(GTR3003)
A készlet tartalma:
1 pár ritmusfa
fa ütő dobhoz
műanyag száncsengő 5 csengővel
1 db műanyag nyeles kasztanyetta

1 pár mini maracas / 5,5 cm-es
1 pár ujjcintányér
1 db triangulum / 15 cm-es
1 db dob szintetikus borítással / 21 cm-es

Fa ritmushangszer készlet
(GTR4001)
A készlet tartalma:
fadob verővel
fa csörgő
Güiro kaparóval
egy pár ritmusfa
mini fadob verővel
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Kereplő

Mini műanyag rumbatök

(GTR737)

(GTR725)

Profi rumbatök

Csörgődob - bőr nélkül

(GTR727)

Güiro rumbatök

(GTR770-4)

MAXI - csörgőrúd

(GTR727-G)

(GTR719-3)

Maxi güiro
(GTR734)
Kézi csengő
(MACS-9)

Fadob
(GTR714)
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Harmónia - harangjáték

Nagyméretű világító csörgő

(GTR745-3)

(PLRSTAM)

COMPOSBELL - tábla áthelyezhető csengőkkel
(GTR140)
Száncsengő
(GTR755)

Hangkereső harangjáték
(GTR745)

Fa csörgő
(GTR719)

Csengő város - összeállítás
Kis kézi harangok

(GTR141)

(GTR745-8)
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Pergődob
(GTR202)

Csörgődob - valódi bőrrel
(GTR770-4PN)

Csörgődob - ütővel, valódi bőrrel

Nyeles tornadob

(GTR770-4PNB)

(MAD-3_2)

Sámándob
(MX-D-15)

Cintányér ütővel és fogantyúval
(GTR785-15TIM)

Menetdob
(GTR203)

Ujjcintányér
(MAC-1)
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Diatonikus játék metalofon

Mini cintányér ütővel

(GTR740)

(GTR788)

Ulwila színes tubafon
(MAX-4_2)
Triangulum
(GTR733-10)

Fa xilofon - textil talppal
(GTR608)

Harangjáték - tartóállvánnyal
(GTR743-18)
Esőbot- ritmus hangszer
(GTR700-2)

Színes xilofon
(AD16238)

Esőbot
(MX-M-15-1)
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Sport, mozgásfejlesztés

Szenzoros egyensúlyozó félgömb szett

https://iskolaellato.hu/sportszerek

(MF-M492735)

Egyensúlyozó tábla

A szenzoros egyensúlyozó félgömb szett, 4 darab
rögös felületű és 4 darab háromszögekkel borított
félgömböt tartalmaz.

(MF-M436282)
Fából készült egyensúlyozó tábla játékosan
fejleszti az egyensúlyt, koordinációt és az izmokat.

Lépő korongok

Duck Walker forgó egyensúlyozó deszka

(MF-M541700)

(MF-M504030)

A lépő korong szettben 6 különböző színű
PVC elem található 1-től 6-ig megszámozva.

A deszka többféleképpen is használható, a
gyerekek úgy sétálhatnak vele, mintha kacsák
lennének, billeghetnek jobbra-balra, vagy kedvükre foroghatnak a deszkán.

Egyensúlyozó hinta
Műanyag gólyaláb

(MF-M403612)

(MF-M470120)

Az egyensúlyozó hinta ideális kisgyerekek
számára az egyensúly és a motoros készségek fejlesztésére.

Használható a kertben, tornateremben és játszótéren egyaránt. Segít a gyerekek egyensúlyérzékének, mozgás-koordinációjának fejlődésében.

Sit-N-Play egyensúlyfejlesztő labda gyerekeknek
(MF-M403500)
Ezzel a labdával nem csak játszani lehet, hanem rajta ülve a gyermekek játékos formában egyensúlyérzéküket is fejleszthetik.
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Békaláb ugráló
(MF-M504025)
A békaláb ugráló minőségi EVA habból készült
extra széles méretben.
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Csoportos lépegető
(MF-M551600)

Színes fa billenő rács
(MF-M410160)

A csoportos lépegetőt kialakításának köszönhetően 5 gyerek használhatja egyszerre. Segítségével megtanulhatják hogyan kell hatékonyan csapatban együttműködni, fontos az összehangolt
munka a játékhoz.

Fából készült billenő rács mely a szivárvány színeiben pompázik. Használható
billenőként, mászókaként és alagútként
egyaránt. Fejleszti a gyerekek egyensúlyérzékét, szem-kéz koordinációját, erősíti
a láb- és hátizmokat, javítja a testtartást.

Három oldalú célzó szett
(PE00941)
A termék mindhárom oldala különböző
feladatok elvégzésére alkalmas. Fejleszti a célzó képességet, a pontosságot, a motorikus készségeket.

Szenzoros egyensúlyozó ösvény
(PLRSI222)

Deck tenisz gyűrűk
(MF-M440115)
A gumiból készült Deck teniszgyűrűkkel sokféle játékot játszhatnak a gyermekek. Egymás között guríthatják őket, vagy dobhatják
mintha frizbivel játszanának, megpróbálhatják bójákra rádobni, vagy akár célként is alkalmazhatók labdadobás során.

Billegő rács
(MX-TO-37)

Szivacs alagút szett
(MF-M551550)
A szivacs alagút szett különféle játékok, gyakorlatok elvégzésére alkalmas. Használható, mint egy célzó
kapu melyen át kell rúgni a labdát,
vagy alagútként, ahol a gyerekek át
tudnak kúszni-mászni.
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Tornakarika szalaggal
(MF-M502200)
Különböző színű szalagokkal díszített tornakarikák, melyek átlátszóak, így játék közben olyan
hatást keltenek, mintha a szalagok a levegőben
lebegnének.
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Mozgásfejlesztő szett

Mozgásfejlesztő szett, közepes

(MF-M504100)

(MF-M213851)

A Mozgásfejlesztő szett kezdő több különböző elemet tartalmaz, amelyek segítségével akadálypályák építhetőek kül- és beltéren
egyaránt.

6 db Catch-a-Ball labda és kosár
6 db hablabda
6 db érzelem labda
6 db játszótéri labda
6 db puha frizbi
6 db ugrókötél
1 db SuperSafe kosárlabda 5-ös
1 db SuperSafe focilabda 20 cm
1 db Moonhopper egyensúlyozó
1 db tároló táska 80x30x40 cm.

4 db multifunkciós tégla
4 db multifunkciós kosár
8 db taktikai rúd 80 cm
4 db tornakarika 35 cm
4 db tornakarika 40 cm
2 db multifunkciós bázis
16 db kapocs
12 db babzsák
1 db egyensúlyozó léc
1 db tároló táska

Multifunkciós félgömb talp
(MF-M404225)
A Multifunkciós félgömb talp kiválóan kombinálható a taktikai rúddal és kapcsokkal. Segítségükkel
szórakoztató akadálypályák építhetőek melyek nem
csak mozgásra ösztönzik a gyerekeket, hanem játékra, versenyzésre egyaránt.
Mozgásfejlesztő szett, kicsi
(MF-M213850)
6 db Catch-a-Ball labda és kosár
2 pár műanyag gólyaláb
2 db strandlabda
6 db játszótéri labda
4 db hulahopp karika 65 cm
6 db ugrókötél
1 db SuperSafe kosárlabda 5-ös
1 db Skin-Coated focilabda 4-es
1 db SuperSafe focilabda 20 cm
1 db tároló zsák 61x91 cm.
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Tornakarika szett
(MF-M404130)
A Tornakarika szett 12 db karikát tartalmaz három
különböző színben.
Átmérő: 40 cm
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Taktikai rúd szett

Babzsákdobó játék

(MF-M404249)

(LER1047)

A Taktikai rúd szett négy különböző méretben
érhető el. A készletben 4 db rúd található.

A doboz tartalma:
12 db babzsák
1 db játéktábla zsebekkel,
kényelmes fogantyúval
Puha célbadobó karika szett

Kapocs szett taktikai rúdhoz

(MF-M509200)

(MF-M404258)

A puha műbőr borítású habgyűrűk könnyen
megfoghatók és összenyomhatók. A gyűrűk gurító, dobáló és elkapó tevékenységekhez is használhatók. A készlet egy talpból, egy rúdból és hat színes gyűrűből áll.

Könnyen a rúdra szerelhető és kombinálható egyéb
eszközökkel például karikával. Kiváló akadálypályák építéséhez állítható, hogy hol helyezkedjen el.

Tépő szalag szett
Koordinációs karika szett

(MF-M594101)

(MF-M404142)

Ez a tépőzáras szalag szett segít fejleszteni a reflexeket, a gyorsaságot, a mozgékonyságot és az egyensúlyt, miközben
rendkívül szórakoztató vele a játék. A szalagokat a csuklón, karon vagy lábon lehet
viselni, attól függően, hogy milyen nehézzé szeretnénk a játékot tenni. Lényege,
hogy a két csapat tagjai megszerezzék
egymás színes szalagjait, és amelyiknek
hamarabb sikerül az összeset begyűjteni,
az lesz a nyertes.

A Koordinációs karika szett 20 db karikát és 25 ös�szekötő elemet tartalmaz 4 különböző színben.

Salta tányérbója (50 db)
(DA-112101)
A csomagban különböző színű bóják találhatóak,
amelyek hatékonyabbá teszik az edzést. Kültéri és
beltéri használatra is alkalmas.

Darts készlet gyerekeknek
(MF-M492250)
A darts készlet tartalmaz 1 céltáblát, 2
kilövő és 6 darab töltényt.

86

https://iskolaellato.hu/sportszerek

87

Színes puha frizbi szett

Pöttyös labda

(MF-M509500)

(PB-1133)

A szettben hat különböző színű puha
frizbi található, melyek szivacsból készültek, így kifejezetten biztonságosak
gyermekek számára.

A pöttyös labdák 5 különböző méretben kaphatóak:
12 cm/15 cm/18 cm/22 cm/30 cm

PVC focikapu

Gumilabda

(MF-M131300)

(PB-1270)

A PVC focikapu időtálló anyagból készült
és merev kialakításának köszönhetően kültéri használatra tökéletes, 5 különböző méretben elérhető.

A gumilabdák 6 különböző méretben kaphatóak:
7 cm/12 cm/15 cm/18 cm/22 cm/26 cm

Guruló zsámoly 6 színben
(MF-M591510)

Puha futball labda készlet

Maximális teherbírása: 120 kg
Méret: 33x43 cm

(MF-M130013)

Gumi ugrókötél (6 db)
E-Z bordázott puha labda
(MF-M581130)
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(MF-M401458)
Kifejezetten ajánlott gumizáshoz, a játék közben
a gyerekek kitalálhatnak új ugrálási technikákat.
Piros színű, 2,5 cm széles, 240 cm hosszú.
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Hulahopp karika

Kooperatív pánt

(MF-M404260)

(MF-M570245)

A hulahopp karika használata javítja a testtartást és a mozgás-koordinációt továbbá
stresszoldó hatással bír. Három különböző méretben elérhető.

A kooperatív pánt célja, hogy megtanítsa a
gyerekeknek a hatékony együttműködést
és a helyes kommunikációt csapaton belül.

Catch-a-Ball készlet (6 db)
(MF-M440110)
A Catch-a-Ball labda elkapása ideális a
szem-kéz koordináció fejlesztésére. A játék
lényege, hogy a labdát feldobjuk a levegőbe,
majd elkapjuk a kosárral.

Tekebábu készlet
(MF-M452278)

Színes ugrókötél (6 db)
(MF-M591300)

Double Dutch ugrókötél
(MF-M436244)

Bowling készlet
(MF-M591430)

A Double Dutch ugrókötél kiváló a dupla ugrókötéllel való játékra. Kialakításának köszönhetően dinamikus, jól pörgethető.
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Szuper biztonságos sport labda készlet (6 db)

Tapadós labda játék

(MF-M573680)

(MF-M592420)

Kezdő golf felszerelés
(MF-M573045)

Tépőzáras elkapó kesztyű szett
(MF-M509014)

Shuffleboard Cues készlet
(MF-M551570)
Float-R felfújható alakzatok szett
(MF-M551340)

Egyszemélyes elkapó kosár
(MF-M553165)
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Poull Ball kezdő felszerelés

Mini ejtőernyő szett (6 db)

(MF-M521045)

(MF-M451245)

A játékban 2 csapat áll egymással szemben 5-5 játékossal. A cél, hogy ledobják
a célpontot (színes kocka) egy labdával,
legalább 3 passzt követően, úgy, hogy
nem lépnek be a tiltott kör zónájába. A játék csak passzokból áll, ami felhatalmazza a csapat összes játékosát. A legjobb a
Poull Ball játékban, hogy nagyon egyszerű
megtanulni.

A mini ejtőernyő szettben található ernyők,
erős időtálló anyagból készülnek, szögletes
formájúak és páros használatra lett kialakítva.

Smile ejtőernyő
(MF-M451260)

A Poull Ball Starter Kit tartalma:

Az ernyőn 8 fogantyú található és
1,8 m széles.

2 Poull Ball kocka
2 nagy piros talp
2 pózna
2 emelvény
1 labda
Kókuszos célbadobó szett
(PE10228)
Hordozható és biztonságos célbadobós játék, ami tökéletes a kéz-szem
koordináció és a dobási készség fejlesztésére.

Zsebes színes ejtőernyő
(MF-M451231)
Az ernyő 6 m széles és 16 fogantyú található rajta.
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Szett ejtőernyőkhöz

Tornaszőnyeg PVC csúszásmentes

(MF-M551750)

(DA-170111)

Az ejtőernyő szettben megtalálható
számos kiegészítő, amely lehetővé teszi, hogy minél színesebben és változatosabban tudjuk alkalmazni az ernyőt.

Többféle méretben:
140x100x10 cm/200x100x10 cm/
200x140x10 cm/400x140x10 cm

A szett tartalma:
Tornazsámoly óvodai

6 db béka babzsák
6 db E-Z bordázott puha labda
12 db többcélú színes labda
2 db strandlabda
1 tartó zsák

(TM-10011)
A klasszikus tornazsámoly műbőr bevonattal készül rétegelt lemezből. Szabványos méretű tornazsámoly iskolai, óvodai felhasználásra.
Méret: kb. 45 x 65 x 26-28 cm

Bordásfal óvodai

Nutrimove ejtőernyő szett

(DS84000)

(MF-M451240)

A bordásfal mérete 200x62x14 cm és a maximum
teherbírása 80 kg.

A Nutrimove szettben található 32 féle babzsák, melyeken ételek, zöldségek, gyümölcsök
és hús fajták találhatóak meg. Az ernyőn található zsebekbe dobva a különféle kategóriába
tartozó ételeket, játékosan tanulhatják meg a
gyerekek helyes táplálkozás alapjait.

Tornapad

A készlet tartalma:

(DA-970281)

32 darab babzsák
1 darab Zsebes színes ejtőernyő, 3,6 m
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Két méretben kapható:
2m
4m
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Interaktív eszközök
https://iskolaellato.hu/interaktiv-eszkozok

Szenzoros Csúszda
(PLRSI207)

Óvodai interaktív asztal 32”
(eFun32)

A csúszda meredeksége állítható.

Kifejezetten óvodai használatra fejlesztették. Stabil, biztonságos,
könnyen kezelhető gyermekek és felnőttek számára egyaránt.

Szenzoros Terápia Testhenger
(PLRSI211)

Tulajdonságok:
32” beépített interaktív érintőképernyő, biztonsági üveggel
Tömege 30 kg
Gyermekbarát: biztonságos, vízálló “kakaóbiztos” kivitel
Android operációs rendszer
Beépített hangrendszer
Wifi - Internet csatlakozási lehetőség
Előre telepített játékok - képességfejlesztő alkalmazások
Lehetőséget ad a gyermekek számára, hogy tudásuk és
képességeiket kreatív és szórakoztató módon fejlesszék

Óvodai interaktív játéktábla
(eFunPad32)
Az óvodai interaktív asztal továbbfejlesztett verziója.
Kifejezetten óvodai használatra tervezték. A vékonyabb és kön�nyebb kialakításának köszönhetően rendkívül praktikus. Használható asztalon, földre fektetve, vagy akár falra felszerelve.
Biztonságos, könnyen kezelhető gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Tulajdonságok:
32” beépített interaktív érintőképernyő, biztonsági üveggel
Tömege 17 kg
Gyermekbarát: biztonságos, vízálló “kakaóbiztos” kivitel
Android operációs rendszer
Beépített hangrendszer
Wifi - Internet csatlakozási lehetőség
Előre telepített játékok - képességfejlesztő alkalmazások
Lehetőséget ad a gyermekek számára, hogy tudásuk és
képességeiket kreatív és szórakoztató módon fejlesszék

Szenzoros Terápia Mászóka
(PLRSI217)

98

https://iskolaellato.hu/sportszerek

99

Óvodai interaktív kijelző csomag
Motorosan állítható állvány

Óvodai interaktív tábla csomag

(LM7-811111 / LM7-811211)

(IWB-OVI-ALLV1)
Óvodai interaktív tábla beépített hangszórókkal
Ultraközeli vetítési távolságú projektor
Motoros magasságállítású fali vagy gurulós állvány
Személyre szabott konfiguráció igényelhető
Szállítás, szerelés, üzembehelyezés

Több mint 60 cm szintkülönbségben
állítható magasság. Biztonsági ütközésgátló rendszer - ha magasságállítás közben bármilyen ellenállást
észlel a rendszer, automatikusan
megáll, és kicsit az ellenkező irányba mozgatja a kijelzőt

Gaoke Interaktív tábla
Infravörös érintésérzékelés
Beépített sztereó hangrendszer
A tábla két oldalán gyorsgombok segítik a használatot
Választható színek: fekete, fehér, narancssárga
Választható méretek: 74” - 106”
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Legamaster interaktív kijelző
(LM7-803120-55EU / 65EU/ 75EU / 86EU)
Android operációs rendszer Kérhető beépített Windows tőkkel egyedi igényeknek
Biztonsági üveg előlap. Be operációs rendszert futtató megfelelő csomagok. 5 év
épített 2.1 hangrendszer. számítógéppel Méretek: 55” teljeskörű garancia.
Egyszerre akár 32 érintést - 86”. Minőségi kiegészíis kezel. Előre telepített
szoftverek.
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Hagyományos vizuáltechnikai eszközök
csoportszobába

A mágneses betűk és számok segítségével a gyerekek játékosan ismerkedhetnek meg az olvasás és a matematika
alapjaival.

Economy fehértábla 45x60 cm, 60x90 cm

Mágneses kisbetűk

(LM7-1028XX)

(LER0451)

A Legamaster fehértáblák esetében a garancia feltétele a Legamaster kiegészítők használata!
Elengedhetetlen kiegészítők a Legamaster táblákhoz, a könnyű és tiszta használathoz:
4-színű filckészlet

6-színű filckészlet

(LM7-110594)

(LM7-110096)

A fehértáblákon a gyerekek gyakorolhatják a
rajzolást, színezést, vonalvezetést, írást és
számolást!

10-színű filckészlet
Mágneses számok
(LER0452)

(LM7-110099)
Mágneses táblatörlő
(LM7-120100)

Mágneses nagybetűk
(LER0450)
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Óvodapedagógusi szobába, irodába:
Mikroszálas törlő

Táblatörlő folyadék 150 ml

(LM7-121700)

(LM7-121000)

Fehértábla 60x90 cm, 90x120 cm
(LM7-1028XX)

A Legamaster fehértábláin, tűzhető tábláin
és kombinált tábláin fontos információkat oszthat
meg a szülőkkel és a kollégákkal, kifüggesztheti
a gyermekek rajzait, festményeit, felírhatja fontos
teendőit, hogy azok mindig szem előtt legynek.

Szurkatábla 60x90 cm, 90x120 cm
(LM7-1420XX)

Accents tervezőtáblák 60x90 cm: heti, havi, éves
(LM7-490000 heti, LM7-489500 havi, LM7489000 éves.)
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Kezdő fehértábla készlet

Mágneses emotikonok

(LM7-125100)

(LM7-123304)

A fehértáblákhoz elengedhetetlen
készlet, mely tartalmaz minden
alapvető kiegészítőt!

Értékelje a gyerekek munkáját, viselkedését színes fejecskékkel!
Arckifejezések: vidám, semleges,
szomorú.
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A Legamaster tervezőtáblák segítségével megtervezheti a csoportszobák, a tornaterem vagy
az udvar beosztását, az óvónők beosztását
vagy a tanév főbb eseményeit.

Kombinált tábla: fehér-/szurkatábla
60x90 cm, 90x120 cm
(LM7-1024XX)
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Bútor
https://iskolaellato.hu/ovodai-butorok
Óvodai fektetőágy
(AR40501D)
A kicsik számára is fontos a pihentető alvás,
mely az óvodai mindennapok része. Ehhez kiváló alternatíva ez a fektető, amely:

Szabad-foglalt tábla
(LM7-601200)

különösen stabil
fém vázas
könnyen tisztítható
nem veszít a rugalmasságából
tűzálló
praktikusan tárolható.

A kis színes tábla segítségével kön�nyen és egyértelműen jelezheti, hogy
az adott iroda, szoba, mosdó vagy
egyéb helyiség szabad vagy foglalt.

Gumis lepedő
(AR40310)

Lábhoz rögzíthető gumis lepedő. Anyaga 50% pamut és 50% poliészter. Normál, fektetőhöz rögzíthető lepedő 3 méretben:
110x58 cm
131x58 cm
Táblamágnesek: 10-20-30 mm átmérő
(LM7-181XXX)
Fekete-fehér-piros-kék-zöld-sárga színekben. A színes mágnesek segítségével képeket, rajzokat rögzíthet a fehértáblára.

Rugalmas, tűzálló hálózsák
(AR40232)
Méret: 130 x 60 cm
100% poliészter
60 fokon mosható

Térképtű vegyes színekben 200 db

Rugalmas, tűzálló takaró

(LM7-145299)

(AR40231)
Méret: 100 x 75 cm
100% poliészter
60 fokon mosható
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Város játszószőnyeg

Habszivacs kanapé, egyszemélyes

(PLROCG)

(NF-SI_02)

Könnyen tisztítható, vízálló felület.
Egyaránt kül- és beltéren egyaránt használható.

Habszivacs kanapé, tűzálló PVC bevonvattal,
mosható és vízhatlan.
Csúszásmentes talppal.
Méret: 30x40x37 cm

Méret: 120x172 cm

Habszivacs kanapé, többszemélyes
(NF-SC_02)
Habszivacs kanapé, tűzálló PVC bevonvattal,
mosható és vízhatlan.
Csúszásmentes talppal.
Méret: 100x40x37 cm

Fekete-szürke-fehér szőnyeg
(FU05689)
Méret: 195x136 cm
Bükkfa fiókos szekrény
(NF-CB_CO_MDF)

3 fiókos szekrény
Bükkfa MDF szerkezet, poliuretán lakkozással

Kicsi habszivacs puff
(NF-PF_03)
Habszivacs puff, tűzálló PVC bevonattal,
mosható és vízhatlan. Csúszásmentes
talppal.
Méret: 50x80 cm

Bükkfa óvodai ruhásszekrény
(NF-CB_RO_MDF)
Kerek habszivacs puff
(NF-PF_01)

Bükkfa MDF szerkezet, poliuretán lakkozással
Méret: 50x38x85 cm
2 ajtó, 1 belső rúd és 1 fiók

Kerek habszivacs puff, tűzálló PVC bevonvattal, mosható és vízhatlan.
Csúszásmentes talppal.
Méret: 40x25 cm
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Óvodai bükkfa hálószoba szett

Szekrény 9 közepes tálcával

(NF-CB_KQ)

(NF-LN_11)

Hálószoba szett tartalma:
komód
tükör
éjjeliszekrény
ruhásszekrény
ágy
Bükkfa MDF szerkezet,
poliuretán lakkozással.
Fehér szekrény 12 tálcával
(NF-MM32)

Óvodai bükkfa könyvtár szett
(NF-CB_KB)
Könyvtár készlet tartalma:
Könyvespolc vízszintes polcokkal
Könyvespolc ferde polcokkal
Könyvespolc papírtartóval
Albumtartó
Plakáttartó
Sámli, asztal, szék
Bükkfa MDF szerkezet, poliuretán
lakkozással.

Redőnyajtós szekrény , 3 polcos

(NF-ESERG)

Nyitott szekrény, 3 polcos

(NF-ATL_PP_3)
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Tároló polc

(NF-ATL_A_3)
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Gurulós pad fiókokkal, 4 részes

Rajzszekrény

(NF-BERG_04)

(NF-MI_01)

Szekrény dobozokkal

Gurulós polc fiókokkal

(NF-NM_01)

(NF-BCIT)

Szekrény, 185 cm magas
(NF-MA_02)

Gurulós polc, 6 részes
(NF-BR6)

Sarokpolc
(NF-CB_CL_MDF)

Könyvespolc papírtaltóval
(NF-CB_EF_MDF)
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Kültéri eszközök
Óvodai ergonómikus asztal

Ergonómikus szék

(NF-ERGMI_01)

(NF-ERGOS_03)

https://iskolaellato.hu/kulteri-jatekok
Szélesített roller
(AD90449)
Biztonságos és stabil kialakítású tricikli 2-4
éves korig, kifejezetten intenzív használatra kifejlesztve.
Piros Roller
(ITR9004)
Egyszerű roller a kisebbek számára. Erős
és strapabíró anyagokból készült, hogy maximális biztonságot nyújtson a használójának.
Tömege: 5,6 kg
Szélessége: 0 cm
Magassága: 66,5 cm
Ülés magasság: 0 cm
Hosszúság: 97 cm
2001 Alutrike tricikli, 1 üléses

3-6 éves gyerekeknek ajánlott, 20 kg-ig.

(ITR2001)
Alutrike könnyű és robusztus alumínium tricikli, kormányzása limitált, így még biztonságosabb vezetést tesz lehetővé.
Ülése ergonomikus kialakítású, hosszúkás,
fogantyúval. Kompakt és tartós, nagy teherbírású kerekek kerékagyon levő önkenő
csapágyakkal. Csúszásmentes biztonságos
pedálok és a hátsó sávon levő lábtartók biztosítják a hosszú nevetéseket játék közben.
Tömeg: 6,8 kg
Szélesség: 56,5 cm
Magasság: 62,5 cm
Ülés magasság: 40 cm
Hosszúság: 77,5 cm
3-6 éves korosztálynak ajánlott, 35 kg-ig.
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Taxi ‚Aktív’ Tricikli egy utassal

Tricikli 3-6 éveseknek
(AD90003)

(ITR300-19T1_OHB)

Tömege: 7 kg
Szélesség: 49 cm
Magasság: 58 cm
Ülés magasság: 36 cm
Hosszúság: 75 cm

Váljanak a gyerekek taxisofőrré és vigyék el
barátaikat különböző helyekre ezzel a triciklivel. Az utasszállító tér fölött van egy tető ami
véd a napsütéstől. Az ‚Aktív’ verzió hajlított
kormánnyal és bőséges hátsó támasztékkal
van ellátva.

3-6 éves gyermekek számára ajánlott.

Eole futóbicikli
(ITR3508)
Futóbicikli, ami szabad akárcsak a szél. Rozsdamentes acélból készült a váza, szilárd műanyagból a hátsó ülés és a szerkezet.

Tömege: 16,8 kg
Szélessége: 63 cm
Magassága: 72 cm
Ülés magasság: 39 cm
Hosszúság: 114 cm
4-6 éves gyerekeknek ajánlott, 35 kg-ig.
Taxi ‚Dynamic’ Tricikli két utassal
(ITR300-19T2)

Tömege: 6 kg
Szélesség: 46,5 cm
Magasság: 62,5 cm
Ülés magasság: 36,5 cm
Hosszúság: 67 cm

Váljanak a gyerekek taxisofőrré és vigyék el barátaikat különböző helyekre ezzel a triciklivel. Az
utasszállító tér fölött van egy tető ami véd a napsütéstől. Az ‚Aktív’ verzió hajlított kormánnyal és
bőséges hátsó támasztékkal van ellátva.

2-3 éves gyermekek számára ajánlott, 20 kg-ig.

Tömege: 16,8 kg
Szélessége: 63 cm
Magassága: 72 cm
Ülés magasság: 39 cm
Hosszúság: 114 cm
4-6 éves gyerekeknek ajánlott, 35 kg-ig.

Háromszemélyes tricikli
(ITR9060)
Tűzoltó ‚Aktív’ Tricikli

Tömege: 14,5 kg
Szélessége: 92 cm
Magassága: 67 cm
Ülés magasság: 49 cm
Hosszúság: 98 cm

(ITR300-19FT_OHB)
Tömege: 12,6 kg
Szélessége: 56 cm
Magassága: 69 cm
Ülés magasság: 39 cm
Hosszúság: 114 cm

3-6 éves gyerekeknek ajánlott, 35 kg-ig.

4-6 éves gyerekeknek ajánlott, 35 kg-ig.
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Rendőr ‚Dynamic’ Tricikli

Kültéri beszélő virágok (10 db)

(ITR300-19P)

(EY05469)

Tömege: 12,6 kg
Szélessége: 56 cm
Magassága: 69 cm
Ülés magasság: 39 cm
Hosszúság: 114 cm

Minden virágon két gomb található
(felvétel és lejátszás).
A termék 30 másodpercnyi hang rögzítésére alkalmas.
Minden virághoz 3 x AAA elem szükséges amely
nem tartozéka a csomagnak.

4-6 éves gyerekeknek ajánlott, 35 kg-ig.
Kültéri virág alakú rajztábla (5 db)
(AR00805)

KRESZ park szett

A színes, vonzó és időjárásálló virág alakú
rajztáblák átalakítják az unalmas játszóteret
izgalmas és szórakoztató területté. A csomagban 5 különböző színű tábla található.
Magasság: 100 cm
Szélesség: 80 cm

(ITR9400)
Tartalma:
1 db gurulós szállítókocsi
9 db közlekedési tábla
1 db közlekedési lámpa
1 db buszmegálló
3 db STOP jelzés és zebra
24 db bója
1 db DVD

Kültéri állatos rajztábla (5 db)
(AR01502)

A közlekedés alapvető szabályainak elsajátítása az óvodás korosztály számára kifejezetten fontos. Leghatékonyabban gyakorlat útján ismerhetik meg a biztonságos módját, tanulhatják meg a használt táblákat és lámpákat.
A gyermekek védett helyszínen, KRESZ parkokban gyakorolhatják a szabályos közlekedést,
melynek kialakításához már elérhetőek a méretben és kialakításban gyerekekre szabott
eszközök.

A színes, vonzó és időjárásálló rajztáblák átalakítják az unalmas játszóteret izgalmas és szórakoztató területté. A csomagban 5 különböző
állat formájú tábla található.
Magasság: 74 cm
Szélesség 74 cm

Kültéri százszorszép rajztábla (3 db)
(AR10279)
Szép százszorszép alakú tükrös rajztábla
3 különböző méretben, amelyre könnyedén rajzolhatnak és festhetnek a gyerekek.
A készletben található virágok átmérői:
50, 65 és 80 cm.
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Kültéri görgő kerék nyomda (3 db)

Óriás teáskanna

(EY01230)

(EY07165)
A készlet 4 db óriás teáskannát teáskannát tartalmaz.
Méret: 27x40x26 cm.

Felfedező csövek
(EY10019)
A gyerekeket szórakoztatja a víz öntögetése,
és megpróbálják összegyűjteni a vizet, amint
kifolyik. Használjon különféle tartályokat a víz
feltöltéséhez, öntéséhez és összegyűjtéséhez.
A tálcát és a tartozékokat nem tartalmazza.

Hatalmas kültéri anyag festőecset
(AR00797)

Víz csatorna építő
(EY10062)
Kreativitásra és problémamegoldásra ösztönzi a
gyerekeket. Helyezzen alá egy nagyobb tálcát hogy
felfogja a vizet. 4 db tölcsért és 4 db csövet tartalmaz. A tartozékokat és a tálcát nem tartalmazza.

Hatalmas kültéri motívumvágó gereblye

Szuper vízvezeték építő szett

(AR00798)

(FWCASD)
A csomag tartalmaz: négy állványt, hat csövet
és három csatlakozót a csövek meghosszabbításához.
A csövek ipari szilárdságú műanyagból készülnek, így nagyon erősek és tartósak. A berendezést számos konfigurációban használhatja vízzel, játékautókkal vagy golyókkal.
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Kültéri állatos hab táblák

Kültéri munkapad
(EY10504)

Kis fa homokozó

(EY06696)

(EY03251)

(FU06861)

Kétoldalas eresz fal

Kültéri szortírozó asztal
(EY10506)

Keverés, szitálás és rendezés asztal
(EY10292)
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Kültéri számos dörzsölő táblák
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(FU10021)

Fa stand
(FU10025)
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Részletes információkért és referenciákért látogasson el a weboldalainkra!
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