
Kinetični pesek je odličen pripomoček za igralnice. 

Posebna sestava, ki je popolnoma naravna sproža 

gibanje peska, ki je prijetna na otip in pomirja.   Opa-

zovanje tekočega peska je izredno zanimiva. 

Ko  se pesek sprime skupaj je izredno čvrst in lahko z 

njim oblikujemo gradove, potičke, odtise rok, živali  in 

figure bodo ostale trdne vse do nežnega dotika prst-

kov, ki bodo povzročili gibanje peska.  

Pesek se ne izsuši in samostojno odstopi iz rok in obla-

čil. V kolikor se strese po površini, naredimo kepico in 

z njo pobrišemo površino. Pesek se bo sprijel in samo-

stojno odstranil.  

Kinetični pesek lahko hranimo na zraku ali v pokritem 

zaboju. 

 

 

 

Pesek vam lahko ponudimo v setu ali posebej. 

10358 

1 kg kinetičnega peska 

 

_______________________________________________ 

A-5 kg kinetičnega peska 

 

________________________________________________ 

B-SET 5kg kinetičnega peska in škatla 18 l s pokrovom  

 

________________________________________________ 

C-SET 5kg kinetičnega peska , škatla 18 l s pokrovom ,    

modelčki in grabljice: 

 



 

So zanimiv in čudežen pripomoček za opazovanje časa. Obarvani mehurčki se 

pomikajo v različnih zaporedjih, potujejo celo navzgor, se lovijo skozi labirinte. 

Opazovanje čudežnih ur otroka pomirja. Lahko jih uporabimo za merjenje časa pri 

različnih igrah. 

40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

 

40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 3 kos 40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

 

40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, 

set 4 kos 

 

40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

3769 21 delni set vodnih ur vsebuje 

   - Art. 40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

   - Art. 40163 Vodna ura s tekočim peskom, ki se preliva  

navzgor, set 4 kos 

   - Art. 40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 3 kos 

   - Art. 40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

   - Art. 40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, set 4 kos 

   - Art. 40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

 

 

40163 Vodna ura s tekočim peskom, set 4 kos 

 



SVETLOBNI ELEMENTI 

Igra s svetlobo in sencami je od nekdaj zanimiva, še pose-

bno, če smo ob tem pripovedovali zgodbe in upodabljali 

sence na steni kot figurice namesto lutk. 

Otroci se z igro na svetlobni mizi zaposlijo z različnimi pri-

pomočki, kot so pesek, stekleni kamenčki, prosojni pred-

meti. 

Miza je odlična za pripovedovanje zgodb, spodbujanje 

motoričnih sposobnosti ter poskusov s svetlobo in senco. 

Miza ima možnost upravljanja z daljincem, ki pa uravnava 

in spreminja barvo svetlobe in hitrost prelivanja. 

Vsak element v naši ponudbi spreminja barve iz nežnih 

pastelnih do intenzivnih. Z daljincem lahko izbiramo med 

16. barvami in različnimi prehodi. Elementi se polnejo 6 

ur, nato pa jih uporabljamo do 10 h. Površine elementov 

so vodo—odporne (IP 65) in prenesejo do 80 kg. 

Vključen je 180 cm dolg električni kabel. 

75557 LED MIZA, premer 70 cm, višina 40 cm 

 

40201 LED KVADER 57 x 37 x 31 cm 

 

40190 LED KOCKA 40 x 40 x 40 cm 

 

40191 LED KROGLA premer 40 cm 

 

40200 LED KAMEN 28 x 22 x 14 cm 

 

 

 

 

122-38 NARAVNI BEL PESEK 1 kg 

Naravni bel pesek za svetlobno mizo se ne opri-

jema podlage in sam nase. 

Cena z DDV: 4,39 € 



307-12 PEŠČENE URE 

V setu se nahaja 6 različnih peščenih ur. Vsaka ima svojo 

barvo in različen časovni interval pretakanja peska. 30 

skund, 1 minuta, 3 minute, 5 minut, 10 minut in 15 

minut. 

Cena z DDV: 69,54 € 

92045 SET VELIKIH PEŠČENIH UR 

V setu so tri ure velikosti 16 x 7 cm, ki odštevajo 1 

min, 3 min in 5 min 

Cena z DDV: 39,00 € 

901-35 GEL BLAZINE velikosti 50 x 50 cm  

Prelivajoče blazine različnih barv so napolnjene z gelom. Tekočina se preliva, kar 

vzbuja zanimanje in opazovanje. Gel se preliva ob dotiku ali ko po ploščah hodimo 

So izredno prožne in tanke, kar omogoča lahko shranjevanje.  

 


