
Darila malih vrednosti in velikih presenečenj: 
DRUŽABNE IGRE 

11209 LESENA IGRA ŠAH 

15 x 15 cm 

Cena: 6,00 € + DDV  
 

MAG PAD MINI 21 cm x 17 cm 

Pisanje po magnetni plošči kjer se ob dotiku z magnetnim pisalom čez 

odprtine zrinejo kro- glice. Tako lahko rišemo in sliko hitro pobri- šemo. 

Posebej primerno za učenje črk, ki jih otrok lahko s prstom začuti in sledi 

v pravil- nem zaporedju. 

Cena: 5,80 € + DDV 

781824 IGRA ZLAGANJA 

33 delni set spravljen v bombažno vrečko.  

Cena: 2,70 € + DDV 

ŠIVANKE/ PRETIKANKE 

Igrača temelji na prožni plošči, ki ima luknje, skozi katere pretika- 

mo vezalke in ustvarjamo motive. Vezalke nizamo s pomočjo PVC 

vodila-pisala. 

V setu je prožna plošča, 4 vrvice, pisalo in kartice idej 

Cena: 4,30 € + DDV 

70032 LOW Igra ravnotežja PIRAT 

Lesena ladjica lahko sprejme vse sodčke 

zaklada, le previdno jih je potrebno zložiti. 

Kocka narekuje, katere barve sodček 

postavimo na ladjo. 

 

Cena: 2,00 € + DDV 

70099 LOW Lesena igra Seštej in zmagaj 

Igra ima dve težavnostni stopnji za 

predšolske otro- ke, ki poznajo številke in 

lažjo možnost igranje s poznavanjem 

barv. 

Vsak igralec prejme določeno število 
lesenih valj- 

čkov, ki jih vstavlja v odprtinice, kot 

narekuje kocka. Vendar niso vse odprtine 

prehodne. 

Cena: 2,10 € + DDV 

329-96 Igra klobučkov 

Igra vsebuje dve odskočni deski, 12 klobučkov raz- 

ličnih barv in tarčo, ki je označena s številkami. 

Klobuke poskusimo izstreliti v tarčo in doseči čim 

več točk. 

Cena: 2,40 € + DDV 



Cena: 2,00 € + DDV 

13186, Sortirna sestavljanka števil, velikosti 

7,2 x 9,2 cm 

Cena: 0,46€ + DDV 

Igra Človek ne jezi se v leseni škatli velikosti: 17 x 17 x3 cm 

Cena: 2,80 € + DDV 

800369 Tetris natur kocka 

7 delna sestavljanka v bombažni vrečki. 

Velikost: 6 x 6 cm 

Cena: 1,90 € + DDV 

781276 Tetris barvna kocka 

7 delna sestavljanka v bombažni vrečki. Velikost: 8 x 8 cm 

Cena: 2,20 € + DDV 

10687 Igra Sestavi kocko 

Cena: 3,90 € + DDV 

Rubikova kocka mala 6 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 

0043 Sestavljanka Tangram v lesenem 

okvirju z navodili in idejami, 12 x 12 cm 

Cena: 0,45 € + DDV 

Igra Stolp, 48 delni 

52 x 10 x 17 mm 

Cena: 3,00 € + DDV 

8019 Igre sestavljanja, 4 v setu 

Igre so pospravljene v bombažne vrečke in 

so na voljo le v setu. 

Cena: 8,00 € (2,00 € za kos) + DDV 

70019 Igra ravnotežja iz 

lesa, velikost stolpa do 

20 cm, v bombažni vrečki 

 

Cena: 2,00 € + DDV 

HS035 SET 6 KOCK V ŠKATLICI 

Cena: 2,40 € + DDV 



DETEKTIV 25408 

Cena: 4,10 € + DDV 

56823 SESTAVLJANKA URSTVARI 

CELOTO 

Kocki narekujeta število, ki se 

uskladi z delom trupa živalice 

igralca. Kdor prvi sestavi celoto je 

zmahovalec. Prepoznavanje iin 

usklajevanje števil, in prvi koraki 

seštevanja. 

Cena : 5,00 € + DDV 

RAKETA 24416 
 
Družabna igra za dva ali več igralcev. Sestavi 
raketo, skozi njo naključno namesti paličice, 
frnikole vstavi v vrh rakete. Nato potegni 
paličico iz rakete. Pri tem padejo iz rakete 
frnikole. Igralec, ki ima po končani igri najmanj 
frnikol, je zmagovalec. 
 
Cena: 4,10 € + DDV 

So ti všeč zgodbe in filmi z detektivskimi 
junaki ? Bi želel postati eden zmed njih? 
Potem pokliči enega ali več igralcev, 
sestavi dve nasprotni ekipi in začni z 
odkrivanjem "kriminalca". Zmaga tista 
ekipa, ki prva odkrije nasprotnikovega 
"kriminalca 

RAVNOTEŽJE 24415 
 
Igra "ravnotežje" pri kateri igralci 
mečejo kocko in polagajo barvite 
ploščke na ploščo. Igra se zaključi, ko 
se zrušijo ploščki s plošče ali ko so 
postavljeni vsi kosi. Zmaga igralec, ki 
zbere največ točk. 
 
Cena: 4,10 € + DDV 

24414 ŠTIRI V VRSTO 
  
Štiri vodoravno, štiri navpično in štiri 
diagonalno - v vrsto seveda. Družabna 
igra je namenjena dvema igralcema. 
Prvi igralec, ki mu uspe položiti 4 
krožce v vodoravno, navpično ali 
diagonalno linijo, je zmagovalec. 
 
Cena: 4,10 € + DDV 

24417 ŽABICE 
 
Družabna igra žabe za dva ali več 
igralcev. Bodi prvi, ki spravi svoje žabe 
v posodo. 
 
Cena: 4,10 € + DDV 

2866 Potovalne igre 

V leseni škatlici se nahajajo 4 igre. Leseni domino, Kocke, Karte 

in Mi- kado. Velikost škatlice: 18 x 14 x 3 cm 

Cena: 5,10 € + DDV 

Domino v leseni škatlici  

Cena: 1,00 € + DDV 

Darila malih vrednosti in velikih presenečenj: 
DRUŽABNE IGRE 


