
KOCKA 250893 UČIMO SE 

SEŠTEVATI 

Mlajši otroci lahko povezujejo 

enake podobe v enostavno 

sestavljanko, starejši pa se 

bodo s sestavljanjem številk 

skozi igro učili osnov matema-

tike. 

 

KOCKA 250572 IZ ČRK V BESEDO 

Poučna igrica, ki otroka uči črk in 

besed. Kartice z različnimi črkami se 

povežejo v eno besedo s pomočjo 

narisanih sličic. 

 

RAVENSBURGER 25035 KRMLJENJE 

ŽIVALI 

Prilagodi živali v ustrezn življenjski pro-

stor. Pravilnost prilagoditve se kaže v 

ustreznosti oblik. Da bi bile vse živali 

site in zadovoljne, jim morate poiskati 

tudi ustrezno hrano. 

 

RAVENSBURGER 21420 HITRO, HITRO 

MAJHEN POLŽEK 

Na vrtu tekmuje šest velikih barvnih 

polžev. Kocka bo določila kateri bo prvi 

na cilju. 

 

RAVENSBURGER 219292 KORENČEK 

LOTTY 

Cilj igre je doseči sočen korenček na 

vrhu hriba. Pot do njega je polna pre-

senečenj in ovir. Na poti so luknje, ki 

se nenadoma odprejo in zajčki pade-

jo noter. Njihova pot se začne od 

začetka. 

 

RAVENSBURGER 21421 PARADA SLO-

NOV 

Štiri pisane družine slonov se udeležijo 

parade v džungli. Pomagajte slonom, da 

se razvrstijo po vrsti, od največjega do 

najmanjšega. 

 

21489 ČLOVEK NE JEZI SE 

Vsem dobro poznana družabna igra človek ne jezi se, tokrat 

v novi preobleki. Kocka na sredini je vgrajena v prozorno 

kupolo, ki se sproži na potisk in preprečuje, da bi letela po 

tleh in se izgubila. 

 



RAVENSBURGER 214170 MOJE 

PRVE ŠTIRI IGRE 

Zbirka štirih barvnih iger, ki imajo 

zelo preprosta pravila, igranje 

iger pa je primerno že za otroke 

od 3 let dalje 

 

RAVENSBURGER 21570 KRTEK 

Dirka se začenja. Krtek v avtu, ježek 

na motorju, miška na kolesu, zajec 

na rolerjih: vse se vrti okoli kocke 

sreče. Majhen korak na rožico, nato 

velik skok na sonce, kdo bo 

zmagovalec te zabavne dirke? 

 

PIATNIK 784293 ACTIVITY MOJ PRVI 

Activity je igra ugibanja pojmov s pomočjo razla-

ge, pantomime ali risanja. Ta različica je primer-

na za predšolske otroke, saj so pojmi na karticah 

upodobljeni v slikah, njihova težavnost pa se 

giba okrog vsakodnevnih pojmov, katere otrok 

pozna.  

 

PIATNIK 30280  COLORAMA 

.Igralna kocka prikazuje štiri-

kotnik in modro barvo. Izbe-

ri ustrezno mesto na igralni 

plošči in nanj položi igralni 

kamemček. Kdor prvi položi 

vse kamenčke je zmagova-

lec. 

 

PIATNIK 680950 IGRALNI MAGAZIN: 

50 IGER 

Igre so tradicionalne, primerne za 

predšolske otroke. 

 

PIATNIK 681490 IGRALNI MAGA-

ZIN:100 IGER 

Igre so tradicionalne, set vsebuje 

obojestranske kartonske igralne 

plošče, navodila, žetone in druge 

figure. 

 

LABIRINT ZA OTROKE 01-212100   

Majhni duhovi pazite! V labirintu nič ne 

ostane na svojem mestu, vse se premika: 

zidovi, prehodi,...Dve možnosti igranja. Za 

otroke od 5-8 let, 2-4 igralci. 

 



RAVENSBURGER 01-219285  BOBER BILLY 

Bober Billy skrbno pazi, na svoja debla. 

Leži na njih in pazi, da kateri od njegovih 

otrok ne zmakne kakšnega. Billyjevi otroci 

pa so nagajivi in včasih jim uspe. Če jih oče 

opazi, se glasno razjezi. Starost 4-99, 1-4 

igralce  

 

RAVENSBURGER 01-216895  MAČKA IN 

MIŠI 

Kadar mačke ni doma miši plešejo! Predr-

zne miške hitijo po slasten sir. Plezajo po 

njem, se lovijo, toda pozor! Maček jih opa-

zuje! Miška, ki prva zbere pet koščkov 

sirčka je zmagala Igra za 2-4 igralce stare 4

-8 let.  

 

RAVENSBURGER  01-219610  DRUŠČINA KRTOV 

Kje tičijo predrzni krti? Kopljejo po travniku in včasih 

pokukajo iz krtine. Veš kje se skriva modri krt? Za 

2-6 igralcev, starih od 5-99 let  

 

RAVENSBURGER 01-

220885  TIMMY V VRTCU 

Timmy obiskuje vrtec. Tam se rad 

igra z barvami. Enkrat je rdeč, dru-

gič rumen, bel, moder. Prijatelji 

nikoli ne vedo kakšne barve je. Veš 

ti? Za 2-4 igralce 4+  

 

RAVENSBURGER 01-221738  ZMAJČEK DRAGI  

Mali zmajček Dragi si želi le eno- bruhati ogenj kot 

veliki zmaji. Skupaj s prijatelji pripravi tekmovanje 

v pihanju ob vulkanu. Se mu pridružiš tudi ti? Po-

trebujete 1 bat. AA/LR6,ki ni priložena Za 2-4 

igralce stare od 4-99 let.  

 

RAVENSBURGER 01-222094 RINGO FLAMINGO 

Reši flaminga! Iz visoke močvirske trave preži na 

flaminge zeleni krokodil. Rešiš ga lahko le ti s 

svojimi obročki. Spretno mu ga vrzi okoli vratu. 

Primerno za 2-4 igralce stare od 5-99 let.  

 



RAVENSBURGER 01-264025  ZGRADI IN PODRI 

Kartice narekujejo, kako moramo, v kar se da hitrem času, 

postaviti zidake. Strateška igra, za urjenje motoričnih spo-

sobnosti , opazovanja in tehnike ravnotežja med kockami. 

 

PIATNIK 07-775390 TIK TAK BUM 

Bombastična igra za vso igralnico! Na 55 kartah je opisano 

dogajanje, na katerega je potrebno najti čim več besed v 

povezavi s sliko. Pozor, čas je omejen! Tik, tak buuum!  

 

LAP 41018 SENZORIČNA IGRA ISKANJA 

ZELENJAVE in SADJA 

Set vsebuje 1 vrečko iz blaga velikosti 

37 x 25 cm, 36 kosov sadja in zelenjave 

ter 6 LOTO ploščic, kjer zbiramo ugo-

tovljena živila. 

 

LAP 41020 SENZORIČNA IGRA ISKANJA ME-

SA in MLEČNIH IZDELKOV 

Set vsebuje 1 vrečko iz blaga velikosti 37 x 

25 cm, 36 kosov sadja in zelenjave ter 6 LO-

TO ploščic, kjer zbiramo ugotovljena živila. 

 

LAP 42084 ČAS ZA OBROK 

Igra je primerna za otroke od tretjega leta starosti in vsebuje 6 magnetnih 

plošč, ki so iz gumiranega materiala, 40 ploščic iz močnega kartona (8 x 8 cm) 

in 9 različnih ur na premeru 4 cm iz močnega kartona. 

Igra postavi otroka v situacijo, ko mora sestaviti svoj obrok iz ploščic, kjer so 

forografije hrane. Vsaka ura narekuje drug obrok, kar otroke uči o pravilnem 

prehranjevanju in živilih, ki sestavljajo zdrav zajterk, malico, kosilo ali večerjo. 

 



LAP 42086  LOČEVANJE ODPADKOV 

Igra vsebuje: 6 magnetnih plošč z zabojniki veli-

kosti  32 x 25 cm, 75 magnetnih kartic, velikosti 

4,8 x 8 cm, 1 vodič 

Naučimo se kategorij zbiranja vsakodnevnih od-

padkov. Otroke seznanimo z barvami in simboli, 

ki nas opozarjajo na ločevanje in skrb za okolje. 

Otroci se naučijo ločevanja stekla, papirja, kovin, 

plastike in embalaže ter organskih odpadkov. 

 

LAP 42074 GEOMETRIJA 

S pomočjo sestavljanja polovičk, ki sestavljajo magnetne 

prožne ploščice, se otrok uči zaporedij, barv in 5 osnovnih 

geometrijskih oblik, krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik, še-

stkotnik. 

  

LAP 42076 IGRANJE Z BARVAMI 

Igrajmo in sestavljamo števila od 1 do 10 ter jih povezujmo 

med pikicami, prikazom prstkov na roki, predmeti in geo-

metrijskimi oblikami. 

 

LAP 42082 LOGIČNO DREVO 

Igra vsebuje: 6 magnetnih kartic z družinskim dre-

vesom velikosti 32 x 25 cm, 96 magnetnih ploščic 

za sestavljanje družinskega drevesa velikosti 4,8 x 

4,8 cm ter navodila. 

Ta matematična magnetna igra spodbuja opazo-

vanje in logično povezovanje delov v celoto.  Igra 

je primerna za starejšo, predšolsko skupino. 

 



LAP 40408 LOGIČNA IGRA ŽIVALIC 

Igra vsebuje 42 kosov, ki sestavljajo glavo in trup iz 

prijetnega gumiranega materiala, 24 logičnih kar-

tic . Samostojno prosto natikanje je primerno tudi 

za prvo starostno skupino. 

Mehke gumirane živalice spodbudijo otroka k lo-

gičnem razmišljanju in sledenju navodil. Sestavlja-

nje zaporedij kot kaže fotografija predstavljajo 

živalski svet, vozila, ali preproste situacije, ki jih 

imajo otroci radi. 

 

MB 98831 TWISTER 

Zavrti vrtavko in pazi, da med izvajanjem naslednjega 

giba ne padeš . Noro se boš zabaval med zapletanjem 

in fecljanjem v štirih načinih igranja.  

 

MB A6984 MONOPOLY JUNIOR 

Dobrodošel v svoji prvi Monopoly igri. Nauči se služiti na 

zabaven način. Štej denar, nabiraj gotovino in zmagaj.   

MB 05801UGANI KDO 

Originalna igra ugibanja z več različnimi liki. Postavi in igraj v 

trenutku. Z dvema polama likov: ljudje in ljubljenčki. Z interneta 

lahko preneseš še dodatne like.  

 


