
GOKI 56895 UGOTOVI OBLIKE 

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 potipajo 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 58913 RAVRSTI BARVE S KOLESJEM 

Razvrsti barve po zaporedju, ki ga kaže kartica. Igra je namenjena 

učenju zaporedja in barv. Kroglice so pričvrščene na tablo, kar za-

gotavlja 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. 

 



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. 

 

GOKI 56966 KROKODIL RAVNOTEŽJE 

Vrzi kocko, ki ti bo narekovala nalogo. Izberi 

pravilen kos in ga postavi na majavega kro-

kodila, ki ne sme prevrniti že naloženega to-

vora. 

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

 

GOKI 56740 SPOMIN LOTO 

Spomin loto je igra asociacij, prepoznanja, povezav 

in spomina. Cilj igre je odkriti vse asociacije ploščic, 

ki predstavljajo predmete povezane s sliko na posa-

mezni igralni plošči dodeljeni vsakemu od štirih 

igralcev. 

 

GOKI  58867 LABIRINT METULJ 

Razvrsti barve po zaporedju, ki ga kaže kartica. Igra je 

namenjena učenju zaporedja in barv. Kroglice so 

pričvrščene na tablo, kar zagotavlja varno igranje. 

Velikost:23x 17,5X 4,8 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. Vrže-

mo 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 drugega medvedka.  

Igra spodbuja učenje barv, števila in spomina.  

 

GOKI 56885 MIŠKE DO DOMA 

Miške različnih barv želijo  do doma, kar pa jim one-

mogoča hodobna mačka in ostale ovire, ki jih narekuje 

kocka. Najmlajši igralec začne igro, ki bo naprej potekala 

v smeri urinega kazalca. Vržemo kocko in se pomaknemo 

za število polj kot kaže na kocki. Igralec se sam odloči, 

katro pot bo ubral. To je lahko krajša, a bolj nevarnejša 

pot skozi travnik, ali pa varnejša in daljša skozi mišje tu-

nele. Igralec lahko na križiščih spremeni pot iz travnika v 

tunel in obratno.  

 

GOKI 56727 PREPLEZAJMO GORO 

Igra vsebuje leseno goro, višine 26,5 cm in tri plezalce, ki se 

s potezami barv na kocki pomikajo proti vrhu. Kako spretno 

se bodo pomikali pa je odvisno od njihovih vodičev.  

 

GOKI 56979 LABIRINT 

S strategijo in malo sreče je potrebno pripeljati miško do slast-

nega sirčka. Miške morajo na poti do polnega želodčka paziti 

na mačke, katere so postavli ostali igralci. Igra je primerna za 

predšolsko skupino otrok, saj gre za strateško razmišljanje , ki 

zna biti zahtevnejše. 

 

GOKI 56896 PIKAPOLONICE 

Kocka narekuje, kam je potrebno odložiti število pikic, tako da dopolnimo manj-

kajoče pike pikapolonicam. Priloženi ste dve kocki, kar pomeni, da s seštevanjem 

in odštevanjem lahko ustvarimo mnogo kombinacij.  

Igra spoduja matematične spretnosti seštevanja in odštevanja. 

 



GOKI 56034 VELIKI ČLOVEK NE JEZI SE S 

SLIKAMI 

Igra je primerna za najmlajše, saj so na kocki 

in igralni plošči slike, ki malčke vodijo do cilja.  

Velikost: 50 x 50 cm. 

 

GOKI 56033 VELIKI ČLOVEK 

NE JEZI SE 

Velikost 50 x 50 cm. 

 

GOKI 56710 MALI ČLOVEK NE JEZI SE 

Velikost 28 x 28 cm. 

 

56734 GOSJA DIRKA 

Igro oblikuje velika lesena plošča dimenzije 47 x 40 cm in 5 lesenih gosk, ki dirkajo ob reki, 

čez mostove, mimo mlinov, cerkva, vasi in trgovin. Srečajo se z vodnimi in gozdnimi živalica-

mi, okušajo slastne plodove po poti in se izogibajo nevarnostim ki bi jih lahko zadržale. Igra 

je polna doživetij in ustvarja zgodbo, ki spodbuja domišljijo in pripovedovanje.  

 

LEGLER 1981 LESENI 4 v vrsto 

Leseni 4 v vrsto, 37 x 19 x 30 cm 

 

GOKI HS040 LESEN ŠAH 

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

 

56705 COLORINO 

Igra razvrščanja barv s pomočjo barvnih 

lesenih žetončkov, ki jih postavljamo, kot 

določi kocka na leseno ploščo z različnimi 

motivi. Igra vsebuje 70 barvnih žetončkov 

in 4 plošče velikosti 21x14,5 cm 

 



GOKI 58535 UČENJE ŠTEVIL 

Set 36 kos. Igra za učenje razlikovanja manjšega od 

velikega za učenje seštevanja. 

 

HAPE E6303 UČENJE ŠTEVIL 

Povezujemo števila z realnimi situacijami 

in ugotavljamo povezave med seboj Set: 

36 kos. 

 

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. 

 

HAPE E6307  SESTAVIMO ZGODBO 

Igramo s pomočjo znanja povezovanja dogod-

kov v različnih situacijah, kot je dogajanje v 

trgovini, doma, ko se zbudimo, v naravi in  

drugod. Poskušamo najti pravilno zaporedje 

dogodkov. Set: 27 kosov 

 

21483 ŠTIRI V VRSTO 

Velikost 30 x 19,5 x 4 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. 

 

LOW 30270 SPRETNI PRSTKI 

S pomočjo spretnih prstov ravrsti bar-

vne kroglice v zaporedje, ki ga kaže 

tablica. Odlična igra za razvoj moto-

ričnih sposobnosti in učenje barv ter 

zaporedij. 

 

HAPE E5522 RAPELLI 

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? 

 

3262 KARTE ENA Kocka 

 

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 steres po 

tleh.   

 



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 efek-

tov, kot so zvončki, kraguljčki, premetavanje 

kroglic, pesek,.. 

Vsak par enakega zvoka je isto obarvan za 

lažjo igro. 

 

KOCKA 250084 KRIŽANKA 

Zelo poučna igra, ki otroke  s sestavl-

janjem črk v besede uči hitrejšo pre-

poznavo črk, zlogov in besed. Igra je 

odlična za bogatenje besednega za-

klada in učenje slovenske slovnice. 

 

KOCKA 250589 SESTAVIMO DRUŽINO 

S sestavljanjem različnih sličic staršev in 

mladičkov, se otroci učijo spoznavati 

različne živalske vrste in njihovo imena, 

poleg tega pa opazujejo njihovo življen-

sko okolje. Igra vključuje 20 parov živali. 

 

KOCKA 250923 SPOZNAJMO BARVE 

S povezovanjem simpatičnih podob 

in čopičev v različnih barvah, otroci 

spoznavajo barve predmetov okoli 

sebe, jih poimenujejo in hkrati vadijo 

izgovarjavo besed. 

 

KOCKA 250992 SPOZNAJMO ABECEDO 

Na velikih barvnih puzzlih so črke in nari-

sani različni predmeti. Sestavi puzzle in 

se nauči abecede. 

 

KOCKA 250909 ŠTEJMO DO DESET 

Kartice z različnimi števili in enakim števi-

lom vsakdanjih predmetov. 

 

KOCKA 250091 ŠTEJMO S PRSTI 

Odlična igra za prvo spoznavanje 

številk in povezovanja števil s pred-

meti. 

 


