
 

UNIKATEN KONCEPT za učenje povezovanja 

in urjenja spominskih sposobnosti 

ZABAVNO IN POUČNO vzburljiv način spod-

bujanja mišljenja 

PRALNO IN UPOGLJIVO, kar omogoča dolgo 

življensko dobo produkta 

SVEŽ DIZAJN, ki je izjemno barvit 

VARNOST IN KVALITETA, ki zadostujeta 

vsem najvišjim mednarodnim standardom  

zagotavljanja varnosti. 

SCOTCHI PRODUKTI so motivi na PVC prožnih 

ploščicah, prekritih s posebnim premazom proti 

umazaniji in trganju, različnih predmetov, živali, 

sadja, ki jih s pomočjo ježkov pritrdimo na raz-

ne podlage, kot so košare, pladnji, krožniki. 

Tako se otrok uči povezav in skladanja. 

25933 MEŠANO SADJE 

Poglej vse to živo barvno sadje. Si sploh vedel, koliko 

različnih vrst obstaja? Pripravi različne sadne košarice 

in piknik se lahko prične.  

 

25943 MEŠANA ZELENJAVA 

Fuj, fej, zelenjava. Le kdo jo ima rad? Ti odrasli nas vedno silijo z 

njo, mi bi pa raje sladkarije. In koliko različnih vrst zelenjave ima-

mo? Najbolje bo, da jo čim hitreje razvrstiš na prave pladnje, da jo 

lahko potem odneseš na svoje mesto. Atraktivna in edinstvena 

didaktična sestavljanka za najmlajše  

 

25965 MOJA PRVA URA 

Tale ura je pa prav smešna. Številke se ji kar zamenjajo in en-

krat so okrogle, drugič kvadratne ali pa je namesto njih sadje. 

Naj se otroci naučijo odčitavati uro s to zabavno sestavljanko.  

 

25942 MOJE PRVE BARVE 

Kako lepa rumena cvetlica in rdeča pikapolonica na 

njej. Naš svet je obdan s pestro paleto barv. Veš kak-

šne barve je sonce, banana ali žaba?   

 



25941 MOJE PRVE OBLIKE 

Joj koliko različnih oblik je okoli nas. Streha je trikot-

na, hiša pa kvadratna. Spoznaj iz kašnih oblik je nare-

jen svet okoli nas.  

 

25917 OBLEČI ME 

Goli pa res ne moremo skakati naokoli. Hitro obleci dečka in 

deklico, da se jima ne bodo smejali.A pazi, da se bodo oblači-

la ujemala, sicer bosta oblečena kot dva klovna.   

 

25921 OD MAJHNEGA K VELIKEMU 

Male račke gagajo v ribniku, krave mukajo na travniku 

in ovce blejejo naokoli. Vse so različnih velikosti. Poišči 

kraje kamor spadajo živali in jih postavi v vrsto po veli-

kosti.  

 

25950 POKLICI 

Veš kaj dela Gasilec? Kaj pa kuhar ali zdravnik? 

Poišči jim njihova delovna mesta in jim podaj vse 

kar potrebujejo za svoje delo  

 

25940 PRIJATELJI IZ KMETIJE 

Na kmetiji je vedno veliko zabave. Poišči kje biva ka-

tera žival in jo postavi na svoje mesto.  

 

25964 TRGOVINA 

Kako lepo je v trgovini. Na vsakem koraku lepe in nove stvari. 

Hitro nakupi vse kar potrebuješ in postavi v ustrezne nakupo-

valne košare.   

 



25956 VLAK 

Pomagaj strojevodji peljati zelenjavo na tržnico z 

vaškim vlakom. Na vagone pravilno natovori vso 

zelenjavo in jih poveži v kompozicijo.  

 

25949 ZABAVNA VOZILA 

Potovanje z vozili je res zelo zabavno. Vsak voznik ima nekaj po-

sebnega. Ugotovi, kateri voznik vozi tovornjak, kdo avto in kdo 

vlak. Sestavi vsa vozila in nikakor ne pozabi na prave voznike. 

 

25944 V ZRAKU 

Kako lepo je leteti visoko v zraku. Pa vendar nismo 

ptice, da bi lahko leteli. Poišči s čim si lahko vse 

pomagamo, da bomo poleteli visoko v zrak in sesta-

vi prave dele skupaj.   

 

25935 NAŠA HIŠA 

Naša hiša ima kar 4 prostore. V vsakem pro-

storu je nekaj kar najdeš le tam. Poišči kam 

sodijo posamezni predmeti in jih pravilno 

razvrsti.  

 

3007 TALNA SESTAVLJANKA IZ EVA PENE—MESTO 

Izjemno kvalitetna sestavljanka iz EVA pene priznanega 

proizvajalca SUNTA Toys iz Malezije. Pena je potiskana s 

kvalitetno barvo v podobi mesta. V setu 9 kosov sestav-

ljank 32 cm x 32 cm debeline 10mm.  

 

3010 TALNA SESTAVLJANKA IZ EVA PENE—SAFARI 

Izjemno kvalitetna sestavljanka iz EVA pene priznanega proiz-

vajalca SUNTA Toys iz Malezije. Pena je potiskana s kvalitetno 

barvo v podobi Safarija. V setu 9 kosov sestavljank, 32 cm x 32 

cm, debeline 10mm.  

 


