
GOKI HS217 SPOMIN  ŽIVALI 

Velikost: 5 x 5 cm, 32 delni. 

 

WG080  SPOMIN 1 

16 delni spomin iz lesa velikosti 

ploščice: 5 x 5 cm 

 

56873  SPOMIN 2 

16 delni spomin iz 

lesa velikosti ploščice: 5 x 5 cm 

 

56675 SPOMIN VESOLJE 

16 delni spomin iz lesa velikosti 

ploščice: 5 x 5 cm 

 

56689 SPOMIN PROMET 

32 delni spomin iz lesa velikost ploščice: 7,5 x 5 cm 

 

 

56869 SPOMIN GOZD 

32 delni set velikost ploščice: 5 x 5 cm 

 

 

56945 SPOMIN IN SESTAVLJANKA VLAKOV 

32 delni set, ki se lahko sestavi v 4 različne sestavljanke z motivi 

lokomotive z vagoni v različni barvah, lahko pa se igramo spo-

min in poiščemo pare, ki sestavljajo vagon. 

 



GOKI 15335 DOMINE  

Velikost: 2,2 x 4,3 cm, 28 delne.  

 
GOKI HS220 DOMINE OTROŠKI MOTIVI 

Velikost: 5 x 10 cm, 28 delne.  

 

 

10466 VELIKE DOMINE   

28 kosov domin, velikosti 9,5 x 4,5 x 1 cm so izdela-

ne iz kvalitetnega masivnega lesa, zato so primerne 

tudi za igro na prostem 

 

 

56838 SPOMIN PROMETNI ZNAKI 

Spomin vsebuje 24 ploščic oziroma 12 parov z doda-

nimi lesenimi avtomobilčki, s katerimi lahko uprizori-

mo igro v prometu 

 

 

 

 

64-102000 TALNA SESTAVLJANKA ABECEDA 

Velikost sestavljanke je 61x91 cm. Zabaven in   

kreativen način učenja abecede s pomočjo slik. .    

T-kot torta, M-kot mačka,… 

 

212750 MEMORY živalice 

 

 

211296 MEMORY Moj prvi 

 

 

214525 MEMORY Junior 

 

 

30023 TRI DIMENZIONALNI SPOMIN 

Spomin na lesenih ploščicah velikosti 9 x 9 cm z izbočenimi in 

vdolbnimi predmeti. Spomin vsebuje 12 parov in je spravljen v 

leseno škatlo. 

 



GOKI 56895 SPOMIN OTIPOV 

Žetončke z različnimi površinami postavimo na mizo tako, da se 

motivi obrnejo stran od oči igralcev. Prazna plošča potuje med 

igralci. Igralci z zaprti očmi izberejo žetonček na mizi, ga potipa-

jo in poskusijo najti par na igralni plošči. Set: 10 delni.    

 

 

GOKI 59004 OTIPAJ                                                                               

POVRŠINO 

Površine žetončkov so različnih materialov in oblik. 

Poskusimo najti par. Set: 32 delni. 

 

 

GOKI 58970 RAZVRSTI BARVE 

Razvrsti barve po zaporedju, ki ga kaže kartica. 

Igra je namenjena učenju zaporedja in barv. 

Kroglice so pričvrščene na tablo, kar zagotavlja 

varno igranje. 

 

GOKI WG600 ULOVI RIBICE 

Igra ulovi je pravi mali ribnik. Otrok bo s pomočjo lesene 

palice, ki ima na koncu vrvice magnet, poskušal uloviti 

pisane ribice. 

 

 

10464 IGRA SATJE 

Previdno poskušamo izriniti delce satja, tako, da bo čebelica pridno 

obrala vse ostanke medu. Pasimo da se njen domek ne podre. 

Velikost: 21 x 7 x 20 cm 

 

 



GOKI  59009  UGOTOVI OBLIKE 

Sezi v vrečo in ugotovi, katero obliko držiš v roki. Pred 

začetkom igre, otroku pokažemo, katere izmed 12 oblik 

bomo vstavili v vrečko. 

 

GOKI 56901 USTVARI RAVNOTEŽJE 

Zloži valje različnih barv in velikosti v takem 

zaporedju, da se bo prisrčni delfinček vese-

lo pozibaval na hrbutu. Pazi, da delfinčka 

ne prevrneš!  

Velikost: 17 x 20 cm. Set: 20 delni. 

 

GOKI HS540 LUNA 

RAVNOTEŽJE 

Velikost: 19 x 8,2 cm.  

Set: 20 delni. 

Cena z DDV: 11,96 € 

GOKI 56966 KROKODIL RAVNOTEŽJE 

Vrzi kocko, ki ti bo narekovala nalogo. Izberi 

pravilen kos in ga postavi na majavega       

krokodila, ki ne sme prevrniti že naloženega 

tovora. 

Velikost: 13 x  11 cm. Set: 60 delni. 

 

GOKI 56740 SPOMIN LOTO 

Spomin loto je igra asociacij, prepoz-

nanja, povezav in spomina. Cilj igre je 

odkriti vse asociacije ploščic, ki pred-

stavljajo predmete povezane s sliko 

na posamezni igralni plošči dodeljeni 

vsakemu od štirih igralcev. 

 

 

56828 SPOMIN BLAZINIC 

Otipni spomin vsebuje 20 vrečic napolnjenih z različnimi  

materiali, ki se na otip razlikujejo. Poiščimo pare enakih 

materialov, ki pa se ujemajo tudi po barvi in vzorcih na vrečki. 

Velikost vrečk je 5 x 5 cm 

 

 



56705 COLORINO 

Igra razvrščanja barv s pomočjo barvnih lesenih žetončkov, 

ki jih postavljamo, kot določi kocka na leseno ploščo z različ-

nimi motivi. Igra vsebuje 70 barvnih žetončkov in 4 plošče 

velikosti 21x14,5 cm 

 

 

GOKI 56710 MALI ČLOVEK NE JEZI SE 

Velikost 28 x 28 cm. 

 

 

GOKI 56033 VELIKI ČLOVEK NE JEZI SE 

Velikost 50 x 50 cm. 

 

 

GOKI HS040 LESEN ŠAH 

Velikost: 26 x 25,5 x 1,5 cm. 

 

GOKI 56941 SEŠTEVANJE MEDVEDKOV 

Medvedki so sestavljeni iz delov telesa, kjer so števila. Dele telesa 

premešamo med sabo, tako, da se ne vidi barva. Vržemo kocko in 

preštejemo pikice na kocki, nato pa poiščemo del telesa, ki ima 

enako število. Če je barva enaka medvedku ki je pred nami, lahko 

del telesa položimo na manjkajoči prostor. Če barva ni enaka, del 

telesa položimo nazaj in si poskusimo zapomniti pozicijo, saj lahko 

kocka napove vrtenje plošče in pred sabo dobimo popolnoma dru-

gega medvedka.  

Igra spodbuja učenje barv, števila in spomina.  

 

 

LEGLER 1981 LESENI 4 v vrsto 

Leseni 4 v vrsto, 37 x 19 x 30 cm 

 

 



SG 033 DAN IN NOČ 

Igra primerna za otroke nad starostjo treh let vsebuje nati-

kanko in 10 lesenih elementov, katere razvrščamo tako kot 

kaže slika v knjigici. Knjiga vsebuje 24 dnevnih in 24 nočnih 

motivov. Od otroka pričakuje planiranje postavitve in 

zaporedja, koncentracijo in vizualno predstavljivost. 

 

SG 030 LOGI GRAD 

Sestavimo grad iz zidakov in stolpov, tako kot narekujejo prilo-

žene ploščice. Vsebuje 48 različnih navodil postavitve. Od otro-

ka pričakuje logično razmišljanje, planiranje, koncentracijo in 

vizualno predstavljivost. 

 

SG 031 KAMELOT 

Igra vsebuje stojalo za kocke ter zidake različnih barv in oblik, 

ki jih sestavimo s pomočjo navodil na priloženih karticah. 

Vsebuje 48 različnih navodil postavitve. Od otroka pričakuje 

prosto razmišljanje, planiranje postavitve, vizualno predstav-

ljivost in koncentracijo. 

 

SG 018 PAMETNI AVTOMOBIL 

Igro sestavlja plastični avtomobil z gumiranimi kolesi, ki so 

zelo tiha ter  5 kock oblike L različnih barv. Te moramo zložiti 

v vagon kot narekujejo priložene kartice. 48 kartic je primer-

nih za otroke od četrtega leta dalje, 48 pa jih je bolj zahtev-

nih, ki potrebujejo veliko koncentracije, planiranja, logičnega 

razmišljanja in potrpežljivosti. 

 

 

SG 090 BARVNA KODA 

Ta zanimiva igra vsebuje transparentne ploščice, katere 

imajo vsaka svoj vzorec. Da bi sestavili lik, ki je na prilo-

ženih karticah navodil, moramo transparentne ploščice 

položiti v stojalo eno na drugo v pravem zaporedju. Igra 

vsebuje 100 različnih kartic navodil, ki so zbrana v knjigi-

ci ter transparentne ploščice z liki. 

 



GOKI 58535 UČENJE 

ŠTEVIL 

Set 36 kos. Igra za 

učenje razlikovanja 

manjšega od velikega 

in prvega računanja. 

HAPE E1008 SESTAVI ZELENJAVNI STOLP 

Velikost: 18 x 7 x 24 cm. / set: 55 kos 

 

 

HAPE E6316 IGRA ASOCIACIJ 

Igra temelji na sestavljanju tridelnih asociacij različnih 

predmetov, ki se med seboj povezujejo na različne 

načine, s pomočjo asociacij. 

Set: 21 kos. 

 3386 IGRA LOGISTECK 

Igra razvrščanja in logičnega  

razmišljanja, velikosti 10 cm, 

premera 12 cm. Igra je sesta-

vljena iz 8 debelih krogov z 

različnimi odprtinami, ki si 

morajo slediti v določenem 

zaporedju, če želimo sestavi-

ti popolen stolp 

 

 

HAPE E6303 UČENJE ŠTEVIL 

Povezujemo števila z realnimi situacijami 

in ugotavljamo povezave med seboj    

Set: 36 kos. 

 

6097 OKROGLI STOLP 

54 delni barvni stolp    

velikosti 25 cm, premera 

7,5 cm 

 

 



422-22 IGRA RAZVRŠČANJA 

Lesena igra razvrščanja in natikanja lesenih barvnih likov, kot jih 

narekujejo lesene ploščice ,otroka učijo zaporedij, oblik barv in 

motoričnih spretnosti. Like lahko natikamo na palice ali pa na 

priloženo vrvico. 

Igra je spravljena v lesen kovček velikosti:  33 x 33 cm. 

 

 

HAPE E6312 SESTAVIMO ZAPOREDJE 

Velikost  paketa: 22 x 6 x 22 cm.  

Set: 84 kos. 

 

 

HAPE E5522 PALLINA 

Cilj igre je povleciti čim več paličic, ne da bi žogica padla 

v koš. Primerno za do 4 igralce. Velikost: 22 x 26 cm. 

Set: 38 kos. 

 

 

 

30280 ŽABICA PRIDI DOMOV 

Nevihta se bliža in žabice morajo priti po hitri poti 

do doma. Met kocke določa barvo ključa, ki žabico 

popelje korak bližje proti domu. Vsak igralec mora 

ob koncu igre imeti v svoji hiši štiri žabice, vsaka 

različne barve. Si bomo zapomnili katero žabico smo 

že spravili na varno? 

 

HAPE E5520 SUPER MOOS 

Pokaži svojo spretnost in 

naloži različne rogove na 

svojega losa. Vendar bodi 

pozoren, da los ne zamaje z 

glavo in vse rogove strese 

po tleh.   

Cena z DDV: 27,00 € 

Hape E0424 Jajčka razpoloženja 

Jajčka so odlična za prepoznavanje 

čustev in ustvarjanje zgodb o likih 

različnih razpoloženj. 

 



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 ugoto-

vljena živila. 

 

 

LAP 41020 SENZORIČNA IGRA ISKANJA MESA in 

MLEČNIH IZDELKOV 

Set vsebuje 1 vrečko iz blaga velikosti 37 x 25 

cm, 36 kosov sadja in zelenjave ter 6 LOTO ploš-

čic, kjer zbiramo ugotovljena živila. 

 

 

LAP 41000 VERIGA SADJE 

Set vsebuje 20 kosov različnega sadja, ki se skladajo v 

verigo, kot jo narekujejo foto tablice. Set vključuje 24 

tablic. Igrača je shranjena v kovčku 

 

 

LAP 40408 LOGIČNA IGRA ŽIVALIC 

Igra vsebuje 42 kosov, ki sestavljajo glavo in trup iz prijetnega gumiranega materiala, 24 logičnih kartic . Samostojno prosto 

natikanje je primerno tudi za prvo starostno skupino. 

Mehke gumirane živalice spodbudijo otroka k logičnem razmišljanju in sledenju navodil. Sestavljanje zaporedij kot kaže foto-

grafija predstavljajo živalski svet, vozila, ali preproste situacije, ki jih imajo otroci radi. 

 



MAGNETNA KNJIGA                                

RAZPOLOŽENJA 

V knjigi najdemo magnetno podlago z motivom praznega obraza dekli-

ce. Na obraz lahko pritrdimo oči, usta, ušesa , lasje in kar postane še 

bolj zanimivo, mnogo in še več pripomočkov, ki obraz popestrijo, mu 

dodajo razpoloženje, nakit,… 

Set vsebuje kar 85 dodatkov. 

58488 MAGNETNA KNJIGA RAZPOLOŽENJA DEČEK 

 

58492 MAGNETNA KNJIGA RAZPOLOŽENJA DEKLICA 

C 

LOW 30270 SPRETNI PRSTKI 

S pomočjo spretnih prstov razvrsti barvne 

kroglice v zaporedje, ki ga kaže tablica. 

Odlična igra za razvoj motoričnih sposob-

nosti in učenje barv ter zaporedij. 

 

925040 SENCE IN LIKI EDUSHAPE 

Stojalo z mlečno steno in različnimi pred-

meti iz pene, s kateimi ustvarjamo 

sence na steni. V kolikor za stojalom 

postavimo lučko, bodo kreacije še 

bolj zanimive. 

Cena z DDV:  

 

 

40191 PLOŠČA Z MAGNETNIM PISALOM IN KROGLICAMI 

Pisanje po magnetni plošči kjer se ob dotiku z magnetnim pisalom čez odprtine zrinejo kroglice. Tako lah-

ko rišemo in sliko hitro pobrišemo. Zelo primerna za slabovidne otroke, ki sliko na plošči začutijo z doti-

kom. Set vsebuje kartice idej, eno ploščo in eno pisalo. 

 

 



56684 OTEŽNI SPOMIN 

Igra vsebuje 6 parov različnih težnosti. 

Vsak par je obarvan z isto barvo, zato, 

da je igra lažja. Otroci se učijo primerjav  

z občutenjem.  

 

 

56683 SLUŠNI SPOMIN 

Igra vsebuje 6 parov različnih zvočnih efektov, 

kot so zvončki, kraguljčki, premetavanje kroglic, 

pesek,.. 

Vsak par enakega zvoka je obarvan z isto barvo 

za lažjo igro. 

 

 

HAPE E3017 MAGNETNA KNJIGA 

Lesena knjiga z magnetnimi motivi cirkuških ele-

mentov. 

CENA: 24,00 € 


