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radovednost za raziskovanje 
in uèenje skozi igro
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Glavna podroèja

uèenja
• Prepoznavanje in

razumevanje čustev

• Razumevanje odnosov

• Občutek jaza

• Izmenjevanje

Mesto
45021 1-6 278 3-5 let

V našem mestu se veliko stvari dogaja. To 
je velika skupnost, polna zgradb, 
vsakodnevnih junakov in aktivnosti. Otroci 
se bodo zabavali med sodelovanjem in 
sestavljanjem različnih urbanih okolij, poleg 
tega pa bodo lahko intuitivno odkrivali, kaj 
pomeni biti del skupnosti.

Karte s predlogami za 
sestavljanje in ideje za aktivnosti 
so na voljo na www.legama.si

NOVO

Socialni in èustveni razvoj
Vzgojiteljice in vzgojitelji imate zahtevno nalogo, 
pripraviti otroke za šolo in življenje. Razvijanje 
socialnih veščin je eno bolj pomembnih dejavnikov 
pri razvoju otroka in bo imelo velik vpliv na ostanek 
njihovih življenj.

Otroci med sestavljanjem sodelujejo, 
prepoznavajo čustva in ugotavljajo 
podobnosti in razlike.

V loge  in  odgovornos t i

Razumevan je  odnosov
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Cena z DDV: 156,00 €



Build Me “Emotions”Teachers Guide 

LEGOeducation.com

45018

Bingo – Živali
45009 1-6 49 2-5let

Igrišèe
45001 104 2-5 let

Ko otroci sestavljajo prizorišče, ki je njim 
blizu in kjer lahko raziskujejo pojem 
prijateljstvo, še bolj poglobite njihovo 
razumevanje odnosov. Set spodbuja 
ustvarjalno igro in domišljijsko 
pripovedovanje zgodb, saj otroke navdihne 
za igro vlog okrog pomembnih in praktičnih 
idej, kot so deljenje igrač, reševanje 
problemov in varnosti na igrišču.

8 zabavnih Bingo kart

I z m e n j a v a n j e

U jeman je  i n

š te t j e

Govor jen je  i n  
pos lušan je

Razumevan je  
odnosov
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Cena z DDV: 44,00 €
Pri Bingo – Živali je vsak zmagovalec! Otroci 
bodo med sestavljanjem pisanih živalskih 
modelov prikazanih na igralnih kartah, odkrivali 
skupinsko igro, sledili pravilom igre in se 
izmenjevali. Na zabaven in prikupen način bodo 
otroci prepoznavali oblike in barve, še učili 
ujemanja in štetja živali, ter se učili kako slediti 
navodilom.

Cena z DDV: 156,00

1-6



Build Me “Emotions”Teachers Guide

LEGOeducation.com

45018

Priričnik za vzgojitelje, predloge

za sestavljanje in ideje za

aktivnosti so na voljo na

www.legama.si

Priroènik za vzgojitelje!
Na voljo na www.legama.si

Predstavi svoja èustva
45018 1-8 188 3-5 let

Set Predstavi svoja čustva na zabaven in 
prikupen način predšolske otroke pritegne 
k raziskovanju čustev in fizičnih značilnosti. 
Med  tem, ko otroci sodelujejo pri 
sestavljanju različnih oseb, spoznavajo 
čustva in jim določajo podobnosti ter 
razlike. Karte s predlogami za sestavljanje 
otrokom zagotavljajo podporo in navdih, z 
njihovo pomočjo bodo lahko vedno znova 
sestavljali in popravljali karakterje.

Deli svoje obèutke na 
praktièen in zabaven naèin!

Občutek  j aza

Prepoznavan je  i n

razumevan je  čus tev

Obču tek  za  d ruge

Discover how to engage every Preschool child at LEGOeducation.com 04 www.legama.si
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Cena z DDV: 88,00 €



LEGO® DUPLO® osnovni set

V knjižici Socialne veščine boste našli

12 aktivnosti. Na voljo na

www.legama.si

Bingo – Živali Ljudje poklici Predstavi svoja èustva

Vsebina kompleta
5005054 1-24 418 3-5 let

• Bingo – Živali (45009) 1

• Ljudje poklici (45010) 1

• Predstavi svoja čustva (45018) 1

• LEGO® DUPLO®
osnovni set (45019)

1

• Knjižica aktivnosti Socialne veščine

Komplet “Skupaj zgradimo 
socialne vešèine” 

Z uporabo produktov, ki so na voljo v programu LEGO Education, lahko v 
vrtcih razvijate socialne veščine na otrokom primeren, praktičen in igriv 
način. Ko bodo otroci uporabljali sete, bodo vadili prepoznavanje in 
razumevanje čustev, gradili svojo samopodobo, se izmenjevali, sodelovali 
in razvijali spoštovanje za človeške podobnosti in razlike. 

05 LEGOeducation.com
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Mesto Ljudje poklici Vozila DUPLO®

Vsebina kompleta
• Mesto (45021) 1

• Ljudje poklici (45010) 1

• Vozila DUPLO® (45006) 1

• Knjižica Naša skupnost
•

1

1-20 331 3-5 let

Our Community
Teachers Guide 

LEGOeducation.com

45021, 45010, 45006

Priroènik za vzgojitelje!
12 aktivnosti Naša skupnost na voljo na

www.legama.si

Komplet ”Naša skupnost”
Ta edinstvena rešitev, med sestavljanjem urbanega okolja in igre vlog 
resničnih scenarijev, pritegne otroke k raziskovnju sveta skozi tematiko 
skupnosti. Otroci bodo med sestavljanjem njihove skupnosti, razvijali 
njihovo kreativnost in sposobnosti sodelovanja, se pogovarjali o temah, 
kot so življenje v skupnosti, zgradbe, prevoz ter odnosi.

Discover how to engage every Preschool child at LEGOeducation.com 06 www.legama.si
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Uporabite kompleta Ljudje poklici in

Ljudje sveta za spodbujanje igre vlog.

Ljudje poklici
45010 1-6 21 2-5 let

Cena z DDV: 70,00 €
Spodbudite otroke k raziskovanju sveta v 
katerem živijo s pomočjo različnih oseb in 
njihovimi poklici. Otroci bodo med igro 
vlog in pogovoru o teh 20 edinstvenih 
figurah iz seta, spoznavali različne teme, 
kot so spol, starost, odnosi in različne 
vloge ter odgovornosti, ki jih imamo ljudje 
v skupnosti. 

Ljudje sveta
45011 1-6 16 2-5 let

Cena z DDV: 59,00 €
Set ljudje sveta je močno orodje, ki 
spodbuja razprave o spoštovanju 
podobnosti in razlik med ljudmi. Ta set 
privabi otroke k igri vlog s štirimi 
različnimi družinami in jim omogoča 
raziskovanje različnih kultur, spolov, 
starosti in družinskih odnosov.

I g ra  v log

Spoš tovan je  
podobnos t i  i n  raz l i k

V loge  in

ogovornos t i

07 LEGOeducation.com
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Mesto – zaèetni set
9389 10+ 1907 4+ let

Cena z DDV:  253,00 €
Velik set z neskončno možnostmi! Ta set 
spodbuja otroke, da med sestavljanjem 
skupnosti, ki obstaja v njihovi domišljiji, med 
seboj komunicirajo in sodelujejo. Z igro 
bodo otroci razvijali sposobnosti fino 
motorike, se učili, kako se izražati in 
raziskovali svet v katerem živijo.

Poklici mini figure 
45022 1-6 256 4+ let

Cena z DDV: 65,00 €
Dovolite otrokom, da raziskujejo njihov svet skozi osebe, ki skrbijo 
za funkcionalnost skupnosti. Otroci bodo sestavljali mini figure, ki 
predstavljajo različne vloge, poklice in kulture in igrali igro vlog ter 
zabavne igre, ki so predstavljenje na priloženih karticah.

NOVO

Ideje za aktivnosti so na voljo na

www.legama.si

Sode lovan je

Ig ra  v log

Discover how to engage every Preschool child at LEGOeducation.com 08 www.legama.si
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Glavna podroèja 
uèenja
• Govor in poslučanje
• Kreativnost
• Pripovedovanje zgodb
• Sodelovanje
• Igra vlog

Pripovedovanje zgodb
45005 1-6 109 3-6 let

Cena z DDV: 129,00 €
Spodbudite ustvarjalnost, domišljijsko 
pripovedovanje zgodb in razvoj jezika, s 
tem edinstvenim in prikupnim setom za 
pripovedovanje zgodb. Otroci bodo  med 
sestavljanjem zgodb in igro vlog sodelovali 
in razvijali sposobnosti govorjenja in 
poslušanja. S setom Pripovedovanje zgodb 
lahko vsak pove svojo zgodbo!

Jezik in pismenost
Otroci se učijo komunikacije, ko začnejo izražati svoje 
ideje. LEGO® Education Prescool spodbuja ta razvoj 
in vpeljuje osnove pripovedovanja zgodb tako, da 
otoke, z gradniki LEGO DUPLO®, 

različnimi osebami in kartami z ozadji, povabi k 
sestavljanju čudovitih pravljic in domišljijskih kratkih 
zgodb. Predšolskim otrokom omogočite, da stopijo 
v ospredje in delijo svoje zgodbe z ostalimi.

Govor  i n

pos lušan je

09 LEGOeducation.com
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Domišljijski set
9385 8+ 1207 4+ let

Cena z DDV: 110,00 €
S tem setom navdihnite otroško ustvarjalnost 
in jih spodbudite k skupinskemu sestavljanju 
in pripovedovanju zgodb. Ta velik set 
omogoča otrokom sestavljati različna okolija, 
modele in like iz njihove domišljije. Po tem, ko 
bodo končali s skupinskim sestavljanjem, pa 
bodo lahko poslušali zgodbe drugih in ob 
tem razvijali svoje jezikovne sposobnosti.

1207 gradnikov!

Pravljièni in zgodovinski junaki
45023 1-6 213 4+ let

Cena z DDV: 65,00 €
Osvobodite otroško domišljijo s temi edinstvenimi 21 domišljijskimi 
in zgodovinskimi liki LEGO. Otroci bodo med igro oživili njihove 
zgodbe in se zatopili v vzburljiv in navdihujoč svet igre vlog ter 
sodelovanja z ostalimi.

NOVO

Ideje za aktivnosti so na voljo na

www.legama.si

Pr ipovedovan je  zgodbSode lovan je

Krea t i vnos t

Discover how to engage every Preschool child at LEGOeducation.com 10 www.legama.si
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Eksperimentni set s cevmi
9076 1-6 147 1½+let

Cena z DDV: 152,00
Otroci radi ugotavljajo kako stvari delujejo! 
S tem setom bodo, med odkrivanjem 
kreativnih načinov na katere lahko sestavijo 
cevi, razvijali fino motoriko in sposobnosti 
reševanja problemov. Otroci bodo s tem 
setom postali pravi mali znanstveniki, saj 
bodo z njim raziskovali, sestavljali in 
testirali pomembne koncepte, kot sta na 
primer vzrok in posledica.  

Glavna podroèja 

uèenja
• Reševanje problemov

• Opazovanje in opisovanje

• Enostavno seštevanje in

odštevanje
• Sortiranje in kategoriziranje

• Kreativnost

Kako deluje
Idealno za raziskovanje konceptavzrok in posledica, lega in teža.

Produkti LEGO® Education Preschool skozi igro 
napeljujejo mlade ume k raziskovanju števil, oblik in 
barv ter k reševanju problemov.
Otroci se z nenehnim sestavljanjem in razstavljanjem 

njihovih različnih kreacij, učijo eksperimentirati. Pisani 
gradniki in figure otrokom so otroko, na enostaven in 
praktičen način, v pomoč pri razumevanju konceptov 
kot sta enostavno seštevanje in odštevanje.

Reševan je  p rob lemov

Pos tav l j an je  vp rašan j

Matematika in naravoslovje

11 LEGOeducation.com

LE_Brochure_2017_Preschool.indd   14 11/2/16   12:50 PM



Kavarna
45004 1-6 131 3-6 let

Cena z DDV: 118,00 €
Spodbudite otroke, da se igrajo in 
sodelujejo med sestavljanjem raznih 
obrokov, ter se med tem učijo razvrščanja, 
štetja, ujemanja in vzorčenja. Edinstveni in 
živobarvni gradniki, ter meni in karte z 
recepti bodo navdih za razvijanje jezikovnih 
sposobnosti in igro vlog raznih človeških 
potreb, ter različnih situacij v restavraciji ali 
trgovini. Otroci bodo med igro vlog nevede 
vadili osnove matematike.

Early Math and Science – Preschool
Matematièni vlak
45008 1-6 167 2-5 let

Cena z DDV: 125,00 €
Odkrivajte štetje, vzorčenje ter enostavno seštevanje in odštevanje 
s tem zabavnim in domišljijskim setom, s katerim lahko učite tudi o 
namenu železniških postaj in vlakov. Otroci bodo lahko ustvarjali 
med igro vlog raznih razburljivih scenarijev na področju prevoza, 
uporabili žerjav za nalaganje in razkladanje pisanega tovora na vlak 
in sestavljali postaje na poti dostave tovora. 

Kako deluje
Učenje enostavnih matematičnih veščin med raziskovanjom prevoza.

Enos tavno  r a č u n a n j e Reševan je  p rob lemov

Š te t je

Matemat ično

besed išče

Š te t je  z

denar jem
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Set za gradbenike
45002 1-6 95 3-6 let

Cena z DDV: 236,00 €
Naj vaši otroci postanejo izkušeni 
sestavljavci! S tem setom boste otrokom 
pomagali razvijati sposobnosti fino 
motorike in reševanja problemov, hkrati pa 
bodo med sestavljanjem klasičnih strojev 
sproščali svojo kreativnost.

Teachers Guide!
Activities and Building Cardsavailable for free download fr omLEGOeducation.com/downloads

Reševan je

prob lemov Inžen i r s t vo

F ino  moto r i ka

13 LEGOeducation.com
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Priroènik za vzgojitelje!
Ativnosti in navodila za sestavljanje navoljo na www.legama.si



LEGO® Soft
45003 1-6 84 2-5 let

Cena z DDV: 755,00 €
Ta set, ki je dobil mnoge nagrade, 
vključuje standardne in zaobljene LEGO® 
Soft elemente, ki omogočajo otroku 
razvijanje fizičnih sposobnosti in 
prostorsko zavedanje, med tem, ko gradijo 
figure v naravnih velikostih, zidove, stolpe 
in ovire. Set spodbuja k raziskovanju 
prostora, oblik in barv ter hkrati omogoča 
razvoj gibalnih spretnosti celotnega telesa. 
Opazujte, kako otroci kreativno pripravijo 
sceno in pripovedujejo zgodbe z uporabo 
teh edinstvenih kock.

Uporabite ga skupaj s kompletom Kavarna in sestavite pravo kavarno, restavracijo ali kuhinjo.

Glavna uèna

podroèja
• Kreativnost

• Izražanje

• Raziskovanje sveta

• Sortiranje in kategoriziranje

• Vloge in odgovornosti

Kreativno raziskovanje
Otroci se med sestavljanjem njihovih čudovitih idej iz 
domišljije, izražajo kreativno in artistično. Gradniki 
LEGO® avtomatsko vključijo več otrok in jih privabijo 
k skupnemu ustvarjanju, mlevanju idej 

in pogajanju o vlogah. Otroci gradnike uporabljajo, 
kot orodje za razmišljanje, komuniciranje in 
razvijanje razumevanja in spoštovanja idej vseh 
prisotnih. 

K rea t i vnos t

Moto r i ka

Sode lovan je

Discover how to engage every Preschool child at LEGOeducation.com 14 www.legama.si
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LEGO® DUPLO® 
osnovni set

45019 1-6 160 3-5 let

Cena z DDV: 69,00 €
Osvobodite otroško kreativnost s tem 
domišljijskim LEGO® DUPLO® setom. Ne 
samo, da bo set med tem, ko otroci 
sestavljajo, razdirajo in na novo sestavljajo, 
v navdih velikim idejam v mladih umih, 
temveč bo tudi spodbudil samo-izražanje 
in razvijanje fine motorike. Karte za 
sestavljanje pa zagotavljajo podporo in 
navdih, da bodo otroci lahko neskončno 
uživali v zabavnem sestavljanju.

Velilk set kock s posebnimi element DUPLO®
9090 10+ 562 1½+let

Cena z DDV: 309,00 €
Z več kot 550 elementi, je ta set uresničitev sanj za otroke, ki želijo 
izražati svojo potencialno kreativnost s sestavljanjem mnogih 
različnih okolij in modelov. Vsebuje ilustracije predlaganih modelov 
za sestavljanje, ter svet figuric in posebnih elementov.

562 gradnikov!

Obl i ke  
i n  ba rve

Sode lovan je

Krea t i vnos t
F ino  
moto r i ka
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Kmetija
45007 1-6 154 2-5 let

Cena z DDV: 169,00 € 
Kakšno je življenje na kmetiji? S setom 
Kmetija boste lahko skupaj raziskovali 
življenje na kmetiji. Med sestavljanjem bodo 
otroci izboljševali njihove sposobnosti jezika 
in sodelovanja, set pa jih bo pritegnil h 
konstruiranju in igri vlog v vznemerljivem 
okolju na kmetiji. Otroci bodo lahko celo 
vadili osnove matematike, ko bodo 
razvrščali in kategorizirali živali.

Divje živali
45012 1-6 104 2-5 let

Cena z DDV:  94,00 €
Otroci naj raziskujejo svet z živalmi, njihovimi živalskimi družinami 
in naravnimi okolji v katerih živijo. Med sestavljanjem scene in 
živalskih bivališč, se bodo otroci učili o tem, kaj živali potrebujejo, 
da preživijo in kako se med seboj razlikujejo. Skozi aktivnosti 
razvrščanja in kategoriziranja, lahko otroke spoznate z začetno 
matematiko. Možnosti je neomejeno!

Sedem kart z aktivnostmi!

Na voljo na

www.legama.si

Razumevan je
odnosov

Govor  i n  
pos lušan je

Ig ra  v log

Raz i skovan je

sve ta

Razv rščan je
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LEGOeducation.com

Kako deluje
Daje poudarek na različne

službe v skupnosti in kako vsaka

oceba prispeva k življenju v

skupnosti.

V loge  in  
odgovornos t i

F ino  
moto r i ka

Raz i skovan je

sve ta

Vozila
9333 1-6 934 4+ let

Cena z DDV: 137,00 €
Raziskujete vznemerljiv svet vozil! Set 
omogoča otokom ustvarjati in igrati igro 
vlog z različnimi vozili, ki predstavljajo vse 
vrste prevoza in načine potovanja. Med 
sestavljanjem bodo otroci razvijali fino 
motoriko in se učili o vlogah in odovornostih 
različnih vozil v njihovi skupnosti.

 Vozila        iDuplo® 
45006 1-6 32 2-5 let

Cena z DDV: 79,00 €
Raziskovanje sveta s pomočjo moči 
kreativne igre! Z igro vlog tako že znanih in 
novih vznemerljivih scenarijev potovanja, 
se bodo otroci učili o transportu, odkrivali 
pomembnost medčloveških odnosov in 
raziskovali naše mesto v širnem svetu. 
Prav tako pa je set odlična možnost za 
razširitev vaših že obstoječih setov LEGO® 
DUPLO®.

Pet kart z aktivnostmi

Na voljo na www.legama.si

17 LEGOeducation.com
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Kako deluje
Otrokom omogoča igro vlog inustvarjanje zgodb, ki se
dogajajo med prevozom inpotovanjem v vesolje.

F i n e  mo t o r 
sk i l l s

Raz i skovan je
sve ta

I z ražan je Krea t i vnos t

Vesolje in letališèe
9335 1-6 1176 4+ let

Cena z DDV: 174,00 €
Vzletite proti vznemerljivem, novem svetu 
igranja! Otroci naj skupaj sestavljajo in 
ustvarjajo zgodbe o prevozu in potovanju v 
vesolje, med tem pa naj razvijajo njihove 
sposobnosti govora, poslušanja in fine 
motrorike. Gradniki in posebni elementi jim 
omogočajo enostavno sestavljanje zabavnih 
ter edinstvenih zgradb in vozil.

LEGO® osnovni set
45020 1-8 1000 4+ let

Cena z DDV: 63,00 €
S tem vsestranskim setom spodbudite 
otroško naravno radovednost za 
raziskovanje in učenje. Set s 1000 gradniki 
omogoča otrokom, da uporabijo svoje 
kreativne sposobnosti in sestavijo vse 
vrste tako življenjskih kot domišlijskih figur, 
objektov in zgradb. Otroci bodo med 
sestavljanjem razvijali fino motoriko, karte 
za sestavljanje pa bodo v navdih in oporo 
njihovi kreativnosti. Le kam jih bo njihova 
domišljija peljala? Peščica LEGO 
gradnnikov se lahko sprememni v 
popolnoma vse!
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Dodatki

Plošèe veèje

9286 4 4+ let

Cena z DDV: 40,00 €
Komplet vsebuje 1 sivo ploščo velikosti 
38 x 38 cm, 2 zeleni plošči velikosti 
25 x 25 cm in 1 modro ploščo velikosti 
25 x 25 cm. Modra plošča lahko 
predstavlja morje, zelena travo itn. 

Vrata, oktna, strehe

9386 278 4+ let

Cena z DDV: 55,00 €
Ta set ponuja velik izbor oken z oknicami, 
vrat in strešnih ploščic. Vse, kar 
potrebujete za dokončanje vaših zgradb. 
Združite jih lahko z ostalimi LEGO® 
gradniki.

Kolesa

9387 286 4+ let

Cena z DDV: 52,00 €
Set vsebuje pnevmatike 4 različnih velikosti, 
plošče, osi, platišča in podvozja za vozila. Z 
njimi bodo lahko otroci sestavili do 12 
različnih vozil hkrati.

Zaboj

9840 1½+let

Cena z DDV: 20,00 €
Zaboj ima prozoren pokrov in je primeren 
za skladanje. Vsak zaboj ima luknje za 
odtekanje
vode, da se lahko LEGO® elementi v njih 
perejo. Zaboji se kupujejo posamezno. 
Velikost: d 43 x v 26 x š 31 cm.

Plošèe male

9388 22 4+ let

Cena z DDV: 38,00 €
Vsebuje 22 gradbenih plošč v treh različnih 
velikosti in v različnih barvah. Lahko se 
uporabi kot osnova za LEGO® kreacije, za 
izdelavo pokrajin ali za gradnjo visokih 
zgradb. 

Plošèi DUPLO®

9071 2 1½+let

Cena z DDV: 42,00 €
Dve veliki plošči za sestavljanje – ena 
rdeča, ena zelena – zagotavljata odlične 
temelje za učenje skozi igro. Lahko ju 
združujete z mnogimi LEGO® DUPLO® 
elemnti. Velikost 38x38 cm.

Zaboj nizek moder

45497 5+ let

Cena z DDV: 18,00 €
Zaboj je na voljo v modri barvi. Ima prozoren 
pokrov in je primeren za skladanje. Velikost 
zaboja je podobna zaboju WeDo 2.0.

Zaboj srednji èrn 

45498 5+ let

Cena z DDV: 19,00 €
Zaboj ima prozoren pokrov in je primeren 
za skladanje. Velikost zaboja je podobna 
zaboju LEGO® Education MINDSTORMS® 
EV3 in Mehanske naprave in mehanizmi.

Sortirni pladenj 

45499 5+ let

Cena z DDV: 9,00 €
Sortirni pladenj je podoben tistemu v 
zaboju WeDo 2.0, LEGO Education 
MINDSTORMS EV3 in Mehanske naprave in 
mehanizmi. Sortirni pladenj se prilega 
nizkemu (45497), srednjemu (45498) in 
velikemu (9840) zaboju LEGO® Education.
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DUPLO® Enostavni mehanizmi
9656 1-3 102 5+ let

Ta komplet vsebuje gradnike LEGO® in 8 dvostranskih barvnih 
navodil za sestavljanje. V kompletu boste našli zobnike, vzvode, 
škripce, kolesa, osi in plastičen list iz katerega se izrežejo oči, jadra, 
merila in krila.

Za pomoč pri izvedbi lekcij je na voljo slovenski priročnik. Priročnik 
vsebuje praktične nasvete za vzgojitelje, celotne lekcije z aktivnostmi, 
predloge za nadaljevanje aktivnosti in delovne liste za otroke.

Poklièite nas za brezplaèno delavnico

•DUPLO® Enostavni mehanizmi osnovni set 1

•DUPLO® Enostavni mehanizmi slovenski priročnik

Legama d.o.o.
Uradni distributer za LEGO Education

Industrijska cesta 5
1290 GrosupljeDiscover how to engage every student at LEGOeducation.com
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DUPLO® Enostavni mehanizmi

Komplet vsebuje

Če bi radi izvedeli več o izdelku DUPLO Enostavni mehanizmi 
in ga tudi preizkusili, si rezervirajte termin za delavnico na 
kateri vam bomo predstavili uporabo setov in načine 
spoznavanja naravoslovja za predšolske otroke s pomočjo 
setov DUPLO Enostavni mehanizmi.

tel.: +386 41 297 071
e-mail: info@legma.si
http//www.legama.si




