
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: 

 



CD 50291 MAGNETNE KROGLICE 

Te kroglice so videti kot pisane plastične kroglice, toda 

vsaka vsebuje magnet, tako da se med seboj privlačijo ali 

odbijajo, kar je uvod v čarobni svet magnetizma in zabave. 

Velikost: 15mm, 100 kos 

 

 

CWR 1108 MAGNETNI LIKI 

Set 90 MAXI magnetnih likov 5 geometrijskih oblik (30 

malih, 30 srednje veliki, 30 maxi. Magneti so priloženi, 

tako da jih nalepimo na like ali pa like uporabimo brez 

magnetov. Velikost: od 5—20 cm 

 

CD 50472 UČENJE MAGNETIZMA 

Idealen komplet  raziskovanje magnetizma, ki vsebuje močno 

plastično podkev z magnetom in enostavnim ročajem, magnetne 

palice, obroče, magnetne frnikole in manjše podkve. 

Velikost podkve: 21 cm 

 

CD 50143 MAGNETNA PLOŠČA S PRAHOM 

Zaprt okvir vsebuje kovinskii prašek v raztopini, ki 

temelji na vodni osnovi za prikazovanje magnetnih 

vzorcev. Ko je nad ploščo prisoten magnet se delci 

železa medsebojno privlačijo in ustvarijo vzorce. 

Vključuje magnete za ustvarjanje. 

Velikost: 225 x 130 x 15 mm. 

 

CD 50203 KOVČEK Z MAGNETI 

Zbirka magnetov in materialov, spravljenih v kovček, 

vsebuje magnetne palice, gumbe , bloke, prstane, 

podkve, kompase in mnoge druge elemente za uče-

nje magnetizma. 

 

 



 

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 

 



CD 73968 GOZDNI TELEFON 

Telefonske cevi za spodbujanje pogovorov znotraj in 

zunaj. Set vključuje 2 telefona in 5 metrov močno flek-

sibilne cevi. Cevi se lahko ovije okrog dreves, pokoplje 

pod vrh zemlje. Spodbuja komunikacijo, poslušanje, 

razumevanje zvoka in timsko delo. 

 

 

 

CD 61014 OPAZOVALNI SET 

Set vsebuje, teratij, pinceto, povečevalo, opazovalno posodico s pove-

čevanlom in mrežo za lovljenje insektov 

 

 

CD 61002 ŽEPNI MIKROSKOP   

Robustni in enostavni žepni mikroskop z      

osvetljavo poveča element za 20 x ali 40 x, ki se 

lahko uporablja za opazovanje narave 

(drevesnih listov, rožic, zelenjave in drugih stati-

čnih elementov.  

Tehnični podatki 

Velikost: 100 x 80 x 30 mm. Zahteva 3 x AG13 / 

gumb LR44 baterije , katere so vključene v set. 

 

CD 61036 SET DALJNOGLEDOV (12 kos) 

Kompaktni set  - 12 otroških daljnogledov s 3X povečavo in lečami 

premera 30 mm.  

 

SEVERNI IN JUŽNI POL LAHKO PREDSTAVIMO Z RAZLIČNIMI KOMPASI 

50295                50118 (set 10 kos) 

50093 (set  50 kos):              50198 

50197:                50269 

50199:                 50211 



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 € 



8794 Stenska plastificirana karta SVETA 

Velikost: 100 x 70 cm 

Piši briši podlaga 

Opremljena z letvicami in shranjena v PVC tulec  

 

7695 Stenska plastificirana karta  EVROPE 

Velikost: 100 x 70 cm 

Piši briši podlaga 

Opremljena z letvicami in shranjena v PVC tulec  

 

4826 MEDVED LOVRO RAZISKUJE SLOVENIJO 

Zelo lep in domiselni ilustrirativni otroški sten-

ski zemljevid. Karto krasijo odlične ilustracije 

Marjana Mančka, ki malčkom       slikovito pri-

kažejo značilnosti slovenskih pokrajin. 

 

Merilo 1: 300 000, mere: 94x64 cm, tiskano na 

ekološkem papirju, plastični letvici, plastična zaščitna rola. 

 

210 Stenska plastificirana karta SLOVENIJE 

Velikost: 100 x 70 cm 

Piši briši podlaga 

Opremljena z letvicami in shranjena v PVC tulec  

 



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 € 

57009 GLOBUS PIŠI BRIŠI 

Označi obmorske države, označi meje, najdi 

reke in gorovja, poišči države, kjer ljudje govo-

rijo špansko, v katerih državaj je danes polet-

je? Globus premera 28 cm s plastificirano pod-

lago piši briši. Priloženi so tudi 4 flomastri.  

Cena z DDV: 40,00 € 

CD 75088 VELIKE PINCETE 

1/12 

Pincete so primerne za maj-

hne otroške prstke in pos-

pravljene v vedro s pokro-

vom 

Cena z DDV: 15,50 € Z DDV 

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.  

Cena z DDV: 240,00 € 

CD 54300 KAMELE SORTIRANJA 

6 različnih barv kamel, treh velikosti, ki se med 

sabo povezujejo. V set je 96 kosov 

Cena z DDV: 19,00 € 



357-12 Epruvete s pokrovom na 

stojalu. Dimenzija epruvete je 

11,5 cm, premera 2 cm. Set 6 kos 

Cena z DDV: 7,32 €  

360-35 Set 12 kos pipet, 12 

kos  pincet in 12 kos nana-

šalk velikosti cca 13 cm. 

Cena z DDV: 12,50 € 

357-08 Set 12 kos merilnih posodic 

s pokrovčkom 100 ml 

Cena: 20,50 € z DDV 

357-44 Mali lij, set 12 kos, 

premer 4,5 cm 

Cena z DDV: 7,32 €  

357-47 Lesene palčke za mešanje in 

nanašanje, set 100 kos 

Cena: 1,46 € z DDV 

357-07 Opazovalne posodi-

ce s povečevalom, premer 6 

cm, set 12 kos 

Cena z DDV: 29,28 €  

357-20 Merilne epru-

vete s pokrovom. Set 

12 kos 

Cena z DDV: 23,42 € 

358-00 VELIK SET PRIPOMOČKOV 

Set je pospravljen v veliki škatli s pokrovom velikosti 60 x 40 x 

33 cm. Vsebuje: 

11 m transparentne cevi (4 m cevi premera 2 cm, 5 m cevi 

premera 1 cm, 2 m cevi premera 0,5 cm),  

2 vrčka za vlivanje višine 13 cm,  

4 kos brizgalnih igel 5ml, 4 kos brizgalnih igel 10ml in 4 kos 

brizgalnih igel 20ml,  

3 brizgalne posode ( 1 kos 5010 ml, 2 kos 250 ml), 

12 spajalk cevi (6 spajalk T in 6 spajalk L) 

6 Lijev ( dva manjša in 4 večji) 

7 Pipet 

2 Merilni posodi (1 kos 1 l, 1 kos 500 ml 

5 merilnik posod z brizgalno cevko (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 

ml, 1000ml) 

2 Priseska , na katerega lahko obesimo lij 

Cena: 200,00 € z DDV 



42111 PLOŠČICE SEŠTEVANJA 

Set desetih ploščic za učenje seš-

tevanja. Na ploščici povezujemo 

formule z rezultati, in na hrbtni 

strani preverimo, če smo pravilno 

izračunali.  

Cena z DDV: 12,30 € 

42112 PLOŠČICE ODŠTEVANJA 

Set desetih ploščic za učenje odšteva-

nja. Na ploščici povezujemo formule z 

rezultati, in na hrbtni strani preveri-

mo, če smo pravilno izračunali.  

Cena z DDV: 12,30 € 

 

 

42113 PLOŠČICE MNOŽENJA  

Set desetih ploščic za učenje množenja. 

Na ploščici povezujemo formule z rezul-

tati, in na hrbtni strani preverimo, če 

smo pravilno izračunali.  

Cena z DDV: 12,30 € 

42114 PLOŠČICE DELJENJA 

Set desetih ploščic za učenje deljen-

ja. Na ploščici povezujemo formule z 

rezultati, in na hrbtni strani preveri-

mo, če smo pravilno izračunali.  

Cena z DDV: 12,30 € 

1131 ŠTEVILA V BARVAH 

Set 200 kos v kovčku za učenje števil 

in predstave prostornosti. 

Cena z DDV:  8,50 € 

58626 LESENI KALKULATOR 

Set lesenih mavričnih kock, katere pospravi-

mo v leseno škatlo. Palčke so različnih barv 

in velikosti za učenje seštevanja in odštevan-

ja, množenja in deljenja. 

Cena z DDV: 39,40 € 

CD 92009 KOVČEK S PEŠČENIMI URAMI 

Kovček vsebuje po 4 peščene ure v času:  

30sekund, 1 min, 3 min, 5 min , 10 min 

Cena z DDV: 27,00 €  

2621 SET LINK KOCK 

!00 link kock v desetih različnih barvah, sprav-

ljenih v kovčku. 

Cena z DDV: 14,00 € 

CD 53841 PRVI SORTIRNI SET 

Set vsebuje Okrogli pladenj sortiranja, 40 ribic v štirih barvah, 20 med-

vedkov v štirih barvah - 12g, 12 barvnih kock v 6 barvah, 60 okroglih 

ploščic. 

Cena z DDV: 30,00 € 


