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Válj te magad is építésszé, igazi agyagtéglákat és fát felhasználva az építményeidhez.
Fedezd fel a szórakozás és kreativitás világát, miközben végighaladsz az építkezésen, az
alapoktól kezdve egészen az elkészült épületig. Lerakod a téglákat, vágod az anyagokat,
összeragasztod és kidekorálod a csodálatos építményedet. Alkosd meg a saját egyedi
építményedet a saját ötleteidből és megoldásaidból, vagy kövesd az útmutatót, amely
lépésről lépésre végigvezet az építkezésen. A készlet papírfigurákat is tartalmaz, amelyekkel az elkészült épület élővé varázsolható. Kombináld a Brick Trick-készleteket egy
festői kis falu, egy modern város vagy egy középkori város megalkotásához.
Fă-te constructor, folosind cărămizi din lut adevărate și lemn la construcțiile tale.
Descoperă o lume a distracției și a creativității, construind clădirea de la zero, așezând
cărămizile, tăind materialele, lipind și decorându-ți minunata creație. Creează o clădire
unică, cu personalitate, pe baza propriilor idei și soluții interesante, sau citește manualul,
pentru un ghid de construit pas cu pas. Miniaturile din hârtie incluse în set dau viață
clădirii și te poți juca cu ele. Combină seturile de Cărămizi Poznașe pentru a crea un sat
frumos, un oraș modern sau un castel medieval.

BRICK TRICK - TÉGLÁBÓL ÉPÍTÜNK
BRICK TRICK - CONSTRUIEȘTE CU CĂRĂMIZI

60960

PL

ISTÁLLÓ

Építs fel egy pompás istállót valódi téglákból, fából és olyan dekorelemekből,
mint a fű, parafa vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen egyedi
építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és folytathatod az építést ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

GRAJDUL
Construiește un grajd splendid, folosind cărămizi adevărate, lemn și
elemente decorative, precum iarbă, plută sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează
o structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la țară incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și continuă să
construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn,
elemente decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri
și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
B

A

C
5

900511

609608 >

6+

280x210x70

6

4,5

431x215x285

60961
KUTYAHÁZ
Építs fel egy kutyaházat valódi téglákból, fából és
dekorelemekből.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts
teljesen egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt,
hogy feloldódjon a ragasztó és folytathatod az építést
ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák,
dekorelemek, papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

COTEȚUL PENTRU CÂINI
Construiește un coteț pentru câini, folosind cărămizi
adevărate, lemn și elemente decorative.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o
structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la țară incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn,
elemente decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri
și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5

2

900511

609615 >

6+

280x210x70

6

4,67

431x215x285
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VIDÉKI HÁZ
Építs fel egy otthonos vidéki házat valódi téglákból, fából és olyan
dekorelemekből, mint a fű vagy parafa. Használd a készletben található
építési terveket, vagy készíts teljesen egyedi építményt a saját
képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

CĂSUȚA
Construiește o căsuță primitoare, folosind cărămizi adevărate, lemn și
elemente decorative, precum iarbă sau plută.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o structură
unică din imaginație. Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la țară incluse
în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și continuă să
construiești cu aceleași cărămizi. Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici,
șipci de lemn, elemente decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri
și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5

900511

609653 >

6+

318x227x72

6

7,29

443x232x323

60968
SZÉLMALOM
Építs fel egy fantasztikus szélmalmot valódi téglákból, fából és
dekorelemekből.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen
egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

MOARA DE VÂNT
Construiește o fantastică moară de vânt, folosind cărămizi
adevărate, lemn și elemente decorative.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o
structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la țară incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente
decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5
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356x247x72

5

6,7

370x252x360
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FARMHÁZ

Építs fel egy nagy farmházat valódi téglákból, fából és dekorelemekből.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen
egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

FERMA
Construiește o fermă mare, folosind cărămizi adevărate, lemn
și elemente decorative.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează
o structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la țară incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn,
elemente decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri
și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5

900511

609691 >

6+

396x266x89

4

6,98

373x273x402

60966
TŰZOLTÓÁLLOMÁS
Építs fel egy tűzoltóállomást valódi téglákból, fából és dekorelemekből.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen egyedi
építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található városi papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

STAȚIA DE POMPIERI
Construiește o stație de pompieri, folosind cărămizi adevărate, lemn și
elemente decorative.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o structură
unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la oraș incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și continuă să
construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente decorative,
miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
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A
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4
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355x247x72

5
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VASÚTÁLLOMÁS
Építs fel egy vonatállomást valódi téglákból és fából.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts
teljesen egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található városi
papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az
építményt, hogy feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább
ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

GARA
Construiește o gară, folosind cărămizi adevărate și lemn.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează
o structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie de la oraș incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn,
miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5
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6+

396x266x89

4

7,9

373x273x402
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TORONY
Építs fel egy pompás tornyot valódi, színes téglákból, fából és olyan
dekorelemekből, mint a fű vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen
egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található középkori papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és folytathatod az építést ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

TURNUL
Construiește un turn splendid, folosind cărămizi adevărate, colorate,
lemn și elemente decorative, precum iarbă sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o structură
unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie din Evul Mediu incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și continuă să
construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente
decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
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A
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280x210x70

6

5,8

431x215x285
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VÁR

Építs fel egy fenséges várat valódi, fehér téglákból, fából és olyan dekorelemekből,
mint a fű vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen egyedi
építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található középkori papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy feloldódjon
a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal! A doboz tartalma: valódi
téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek, papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

FORTĂREAȚA
Construiește o fortăreață grandioasă, folosind cărămizi adevărate, albe,
lemn și elemente decorative, precum iarbă sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o structură
unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie din Evul Mediu incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și continuă să
construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente
decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
B

A

C
5

900511

609677 >

6+

356x247x72

5

7,3

370x252x360
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PALOTA
Építs fel egy hatalmas palotát valódi, színes téglákból, fából és olyan
dekorelemekből, mint a fű vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen
egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található középkori
papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

PALATUL
Construiește un palat uriaș, folosind cărămizi adevărate, colorate,
lemn și elemente decorative, precum iarbă sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o
structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie din Evul Mediu incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente
decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
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396x266x89
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KASTÉLY
Építs fel egy csodálatos kastélyt valódi, fehér téglákból és olyan
dekorelemekből, mint a fű vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen egyedi
építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található középkori papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, dekorelemek, papírfigurák, állvány,
matrica és útmutató.
Téglára fel!

CASTELUL
Construiește un frumos castel, folosind cărămizi adevărate, albe,
și elemente decorative, precum iarbă sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o
structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie din Evul Mediu incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, elemente decorative,
miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!

B

A

C
5
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318x227x72

6

6,8

443x232x232
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ERŐD
Építs fel egy lovagi erődöt valódi, színes téglákból, fából és olyan
dekorelemekből, mint a fű vagy egy bokor.
Használd a készletben található építési terveket, vagy készíts teljesen
egyedi építményt a saját képzelőerőd szerint.
Az építés után játszhatsz a készletben található középkori
papírfigurákkal!
De a szórakozás itt még nem ér véget! Tedd vízbe az építményt, hogy
feloldódjon a ragasztó és építhetsz tovább ugyanazokkal a téglákkal!
A doboz tartalma: valódi téglák, ragasztó, fadeszkák, dekorelemek,
papírfigurák, állvány, matrica és útmutató.
Téglára fel!

CETATEA
Construiește cetatea unui cavaler, folosind cărămizi adevărate,
colorate, lemn și elemente decorative, precum iarbă sau un tufiș.
Folosește planurile de construcție incluse în set sau creează o
structură unică din imaginație.
Joacă-te cu miniaturile din hârtie din Evul Mediu incluse în set!
Însă distracția nu se încheie aici! Dizolvă structura în apă și
continuă să construiești cu aceleași cărămizi.
Cutia conține: cărămizi adevărate, lipici, șipci de lemn, elemente
decorative, miniaturi din hârtie, suport, abțibilduri și instrucțiuni.
Distracție la mai multe niveluri!
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A

C
5
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318x227x72

6

7,3

443x232x232
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61034

A Brick Trick kiegészítő készletei a Trefl
építőjátékainak kreatív vonalához tartoznak,
melyekben a fő építőanyag a valódi,
természetes tégla. Szeretnéd folytatni a játékot
és több projektet is létrehozni?
Ezek a Brick Trick szettek tökéletes megoldást
kínálnak. Minden készlet 40 db valódi téglát
tartalmaz. Használd a képzelőerődet és adj
egyedülálló stílust az építményeidnek a saját
ötleteidet felhasználva. Téglára, fél téglára vagy
tetőcserépre lesz szükséged? Válogass
a bővítő szettek közül és indulhat az építés.
Téglára fel!

NEW

MULTILANGUAGE
PL

BŐVÍTŐ SZETT – NAGY TÉGLÁK

B

A

C
5

900511
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61035

6+

200x140x60

6

3,10

383x149x209

6

2,15

383x149x209

NEW

MULTILANGUAGE
BŐVÍTŐ SZETT – KIS TÉGLÁK

B

A

C
5
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61036

6+

200x140x60

NEW

MULTILANGUAGE
BŐVÍTŐ SZETT – TETŐCSEREPEK
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A

C
5
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61037

6+

200x140x60

6

2,90

383x149x209

NEW

MULTILANGUAGE
BŐVÍTŐ SZETT – RAGASZTÓ
A Brick Trick ragasztó a Trefl építőjátékainak kreatív vonalához tartozik, melyekben a fő
építőanyag a valódi, természetes tégla. Ez a ragasztó tökéletes megoldás azok számára,
akik folytatni szeretnék a játékot és még több projektet létrehozni. A ragasztó a téglák és
faelemek összekötésére használható, továbbá a Brick Trick szettekben található dekorelemek
rögzítéséhez az elkészült építményeken.
B

A

C
5

8

900511

610376 >

6+

30x100x30

3(3x12) 1,80

320x135x119

Wooden toys for years…

A “Wooden Toys” a 6 hónapos életkort betöltött gyermekek
számára tervezett fajátékok sorozata. A játékokat úgy
tervezték, hogy a fejlődés bármilyen szakaszában lévő
gyermekek számára megfelelők legyenek. A különböző
kategóriákban elérhető termékek széles választékával
mindenki megtalálja a maga szórakozását. Bemutatjuk
Brumi macit, aki végigkísér minket a játéksorozatunkban.
Az ő személye arra szolgál, hogy áthidalja a generációk
közötti szakadékot.
Minden doboz tartalmazza:
Brumi maci útmutatója, amelyben a következők találhatók:
Levél Brumi macitól
Játékötletek különböző korcsoportok számára
Gyermekvers
Motoros képességek fejlesztése
Oktatás
A kreativitás növelése
Csoportos tevékenységek – szocializálódás
Biztonságos, bevizsgált anyagokból készült az európai
szabványoknak megfelelően

„Jucării de lemn” este o serie de jucării potrivite pentru copii
de la 6 luni în sus. Jucăriile au fost concepute astfel încât să-i
ajute pe copii în toate etapele dezvoltării. Gama largă de
produse din diverse categorii le permite tuturor să se distreze.
Vi-l prezentăm pe ursulețul Edi, ghidul acestei serii. Rolul
acestui personaj este de a construi o punte între generații.
Ursulețul Edi îi poartă pe părinți într-o călătorie sentimentală
în lumea copilăriei lor, când se jucau cu cuburi de lemn, iar pe
copiii lor îi duce în lumea colorată a distracției.
Fiecare cutie include
ghidul ursulețului Edi, care cuprinde:
O scrisoare de la ursulețul Edi
Idei de joacă pentru diferite grupe de vârstă
O poezioară
Dezvoltă motricitatea
Educative
Sporesc creativitatea
Activități de grup – socializare
Sigure
Materiale atestate
În conformitate cu standardele europene

WOODEN TOYS - FA JÁTÉKOK

60943
•
•
•
•
•

A kis zebra könnyű, természetes fából készült
Támogatja a motoros koordináció és a testmozgás
fejlődését
A játék járásra ösztönöz, a zsinór segítségével
fejleszti a fogó reflexet és hűségesen követi gazdáját
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel
festve
Toate materialele folosite la producerea jucăriilor
noastre au certificatele necesare și au fost vopsite cu
vopsele netoxice

B

A

C
5

900511

609431 >

2+

24

153x157x56

7

350x320x335

60942
•
•
•

•
•

6 színes fadugó és egy kis kalapács, amelyet az apró kezek
is könnyedén meg tudnak fogni
A játék fejleszti a kézügyességet és tanítja a színeket
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

6 cuie din lemn groase și colorate și un ciocănel, numai bun
de apucat de mânuțe
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele netoxice

B

A

C
5

900511

609424 >

12mc+

225x125x105

18

8,5

475x360x395

60940

•
•

A guruló pingvinek könnyű, természetes fából készült játék
A játék tanítja a színeket, közös sétára ösztönöz,
ergonómikus formája kimondottan a kis kezekhez készült
Fejleszti a motoros koordinációt és a testmozgást
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

Perfect pentru plimbare
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele netoxice

•
•

B

A

C
5

10

900511

609400 >

12mc+

265x140x70

12

12

440x320x310

WOODEN TOYS - JUCARII DE LEMN
60939
•
•
•

•
•

Noé bárkája és a színes állatpárok segítenek
a kreatív játékban
A 18 elem és a formarendezős bárka
fejleszti a logikus gondolkodást, a motoros
koordinációt és a kézügyességet
Mérgező anyagokat nem tartalmazó
festékekkel festve
18 elemente, de sortat după forme
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele 		
netoxice

B

A

C
5

900511

609394 >

2+

12

265x160x150

12

520x285x485

60941
•
•
•
•
•
•

Ez a sokoldalú kocka számos játékot kínál az oldalfalain
Van itt tükör, óra, kis abakusz és zigzag rúd a színes golyók
mozgatásához – igazi mini játszótér
Fejleszti a logikus gondolkodást és a koncentrációt
Tanítja a számokat, színeket és az óra működését
Javítja a kézügyességet és a szem-kéz koordinációt
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

Cub versatil, ale cărui fețe oferă o largă gamă de jocuri
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele netoxice

B

A

C
5

900511

609417 >

2+

210x210x210

6

11,5

425x425x430

60936
•
•
•
•
•

Egyedi csörgő, könnyű, természetes fából
Támogatja a motoros koordináció és a motoros reflex
fejlődését
Tanítja a színeket a csörgő élénk színei révén
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve
Toate materialele folosite la producerea jucăriilor
noastre au certificatele necesare și au fost vopsite cu
vopsele netoxice.

B

A

C
5

900511

609363 >

6mc+

98x73x73

72

7,5

470x335x340

11

WOODEN TOYS - FA JÁTÉKOK

60938
•
•
•

Négy állatka, egy piros teherautó egyenesen a
Szafariról az állatok és a színek megismeréséhez
Fejleszti a motoros koordinációt és a fogó reflexet.
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

Vehicul lung – 26,5 cm
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele netoxice

B

A

C
5

900511

609387 >

18mc+

275x215x95

12

9

405 x310 x470

60933
•

•
•
•

Ez a színes óra könnyű, természetes
fából készült.
13 elem, különböző alakzatokból
Tanítja a színeket, a számokat, a formákat és az
óra működését
Logikus gondolkodásra és koncentrációra ösztönöz
Óra és forma beillesztő játék egyben
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

13 elemente
Diverse forme

•
•

B

A

C
5

900511

609332 >

3+

225x225x30

20

9

470x305x600

60937
•

•

Fejleszti a kreativitást és tökéletes játék az alakzatok és színek
tanításához
50 változatos méretű és formájú építőelem
Korlátlan építési lehetőségek
Formálja a logikus gondolkodás és a koncentráció készségét,
erősíti a kézügyességet a formák megfelelő helyre helyezésével
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

Idei de construcție nelimitate
Cuburi de diverse dimensiuni și forme

•
•
•

B

A

C
5

12

900511

609370 >

12mc+

215x180

8

9

375x375x450

WOODEN TOYS - JUCARII DE LEMN
60935

•
•
•
•
•

Vidám törpe, mely könnyű, természetes fából készült
Fejleszti a motoros koordinációt és a fogó reflexet
Rázás közben kellemes hangot ad
A vidám törpe segíti a formák és színek megismerését
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•

Toate materialele folosite la producerea jucăriilor noastre au
certificatele necesare și au fost vopsite cu vopsele netoxice.

B

A

C
5

900511

609356 >

6mc+

150x55x55mm

72

10,5

405x345x340

60934
•
•
•
•
•

Színes, többfunkciós motivációs fatábla.
Fejleszti az együttműködés képességét, tanítja a színeket,
a napokat, és a napi tevékenységeket.
Falra akasztható tábla, számos mágneses elemmel, 		
melyek segítségével könnyedén kialakítható a napi menetrend
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve
Toate materialele folosite la producerea jucăriilor noastre au
certificatele necesare și au fost vopsite cu vopsele netoxice.

B

A

C
5

900511

609349 >

3+

400x320x12

18

10

420x330x200

60932
•

•
•
•
•

Az időtlen abakusz kiváló játék, mely könnyű, természetes
fából készült.
Fejleszti a kreativitást és már fiatal korban bevezeti a
gyermekeket a számok világába
Formálja a logikus gondolkodás és a koncentráció képességét
Tanítja a színeket és a számokat
A játék erősíti a kézügyességet és a motoros koordinációt
Mérgező anyagokat nem tartalmazó festékekkel festve

•
•

Multifuncțională, sigură și distractivă
Toate elementele sunt vopsite cu vopsele netoxice

•

B

A

C
5

900511

609325 >

18mc+

255x125x332

8

8,5

500x340x530

13

TORONYÉPÍTŐ KOCKA
CUBURI DE CONSTRUIT
RO
TORONYÉPÍTŐ KOCKA – egy 10, különböző méretű
kockából álló készlet, amelyből torony vagy egyéb
alakzat építhető.
Gyönyörű és egyedi illusztrációk segítenek a
gyermekeknek abban, hogy megtanulják a számokat
1-től 10-ig, megismerjék, milyen az élet a farmon vagy
az erdőben.
A készlet tartalma:
- 10 színes toronyépítő kocka
- játékötleteket tartalmazó füzet

60468

CUBURI DE CONSTRUIT – este un set de 10 cuburi de
construit de diferite dimensiuni, care pot fi folosite
pentru a construi un turn sau orice altă structură.
Ilustrațiile frumoase și deosebite îi ajută pe copii să
învețe numerele de la 1 la 10, să învețe despre viața
la fermă sau să-i cunoască pe locatarii pădurii și să
descopere delicatesele lor preferate. Explorați locurile
în care trăiesc și urmele pe care le lasă pe cărările din
pădure.
Fiecare set include:
- 10 cuburi de construit colorate
(„La fermă„ și „În pădure”)
- cărticică cu idei pentru joacă

„Farmon” toronyépítő kocka
Cuburi de construit „La fermă”

5

900511

604689 >

60664

„Erdőben” toronyépítő kocka
Cuburi de construit „În pădure”

14

5

900511

606645 >

ÓRIÁSKIRAKÓSOK
PUZZLE-URI URIAȘE

RO
ÓRIÁSKIRAKÓSOK – az első padlókirakós hatalmas elemekkel. Amikor
a kirakós elkészült, a gyermeke a mellékelt fafigurával játszva fedezheti fel
a kirakós által bemutatott világot.
Alex rendőrnő bemutatja a várost. Hector, a ló, elvisz a gazdaságba,
a jegesmedve pedig mindenkit ismer az állatkertben. Greg,
a teherautósofőr meghív, hogy keress fel egy építkezést.

PUZZLE-URI URIAȘE – primul puzzle cu care vă puteți juca pe jos, cu piese de
dimensiuni foarte mari. După ce ați terminat puzzle-ul, copilul se poate juca
cu figurina de lemn.
Polițista Alex o să vă arate orașul. Calul Hector o să vă ducă la fermă, iar ursul
polar îi cunoaște pe toți de la grădina zoologică. Greg, șoferul de camion,
vă invită să vizitați șantierul.

ÓRIÁSKIRAKÓSOK – négy készlet, amelyek együtt alkotják meg a színes
Giga világot!
Minden termék a következőket tartalmazza:
- 12 nagy kirakós
- egy fafigura

PUZZLE-URI URIAȘE – patru seturi care alcătuiesc, împreună, colorata lume
Giga!
Fiecare produs conține:
- 12 piese de dimensiuni foarte mari
- o figurină de lemn

90756

5

900511

907568 >

„Állatkert” óriáskirakó
Puzzle uriaș „Grădina zoologică”

15

				

90755

5

900511

907551 >

„Az építkezés” óriáskirakó
Puzzle uriaș „Pe șantier”

90753

„A vidék” óriáskirakó
5

900511

907537 >

Puzzle uriaș „La țară”

90754

„A város” óriáskirakó
5

16

900511

907544 >

Puzzle uriaș „Orașul”

ÓRIÁSKIRAKÓSOK
PUZZLE-URI URIAȘE

OKTATÓ PUZZLE
PUZZLE-URILE EDUCATIVE
RO
AZ OKTATÓ PUZZLE-ök a gyermekek mellett a szüleiket
is magukkal ragadják. A kirakósok egyesítik magukban a
szórakozást és az oktatást, stimulálják a képzelőerőt és a
kíváncsiságot, valamint a változó korú gyermekek kognitív
képességeihez vannak adaptálva.

PUZZLE-URILE EDUCATIVE îi atrag nu numai pe copii,
ci și pe părinții lor. Puzzle-urile îmbină distracția și
educația, stimulând imaginația și curiozitatea. Puzzleurile sunt adaptate la abilitățile cognitive ale copiilor de
diverse vârste.

15504
Térkép puzzle - Magyarország
Ismered hazánkat? Magyarország
részletesen és igényesen
kidolgozott puzzle térképe.
Az ország valós formájú
megyéivel, megyeszékhelyekkel
és nevezetességeinkkel való
ismerkedésre tökéletes kisebbeknek,
nagyobbaknak, de akár szobád dísze
is lehet. Mérete: 33 x 23 x 6 cm.

Térkép puzzle - Magyarország

5

900511

155044 >

15543
RO
Harta Romániei
Puzzle-urile educaționale „Harta
României - pentru copii”
sunt o ocazie excelentă de a arăta
micilor exploratori cât de frumoasă
este această țară.
Suprafețele colorate te ajută să înveți
despre regiunile țării.
- Știai că cea mai mare populație de
urși bruni din Europa se găsește în
România?
- Știai că România este țara cu cel
mai mare zăcământ de aur din
Europa?
După ce faci puzzle-urile, vei ști
mult mai multe.
Mai mult, datorită steagurilor din
cadru, vei cunoaște vecinii României.
Învață și distrează-te cu puzzle-urile
„Harta României”!

Harta Romániei

5

900511

155433 >

17

OKTATÓ PUZZLE

15506

Térkép puzzle - Európa
Ismered Európát? Ez a földrész részletesen
és igényesen kidolgozott puzzle térképe.
Városokkal és nevezetességekkel való
ismerkedésre tökéletes kisebbeknek,
nagyobbaknak, de akár szobád dísze is
lehet. Mérete: 33 x 23 x 6 cm.

Térkép puzzle - Európa

5

900511

155068 >

5

900511

155051 >

15505
Térkép puzzle - Világtérkép
Alap műveltséghez tartozik világunk
fontosabb pontjainak ismerete. Tökéletes
a játszva tanuláshoz ez az igényesen és
részletesen kidolgozott világatlasz puzzle,
de akár szobád díszeként is megállja a
helyét. Mérete: 33 x 23 x 6 cm.

Térkép puzzle - Világtérkép

18

OKTATÓ PUZZLE

15539
Erdei ábécé
Gyere, és csatlakozz hozzánk egy
erdei kalandban!
Találkozhatsz állatokkal, és
felfedezheted az ábécé betűit.
Kövesd az erdőben rejtőzködő
állatokat, és keresd meg
az elemeket a keretből.
A képkirakó másik oldalán találsz
egy nagy betűket
tartalmazó színes ábécét. Ha
követed az ujjaddal
a számozott nyilakat, azzal
megtanulhatod a nyomtatott
betűk írását.

Erdei ábécé

5

900511

155396 >

5

900511

155099 >

15509
Naprendszer EDU
puzzle
Ismerd meg naprendszerünk
fontosabb részeit! Tökéletes a
játszva tanuláshoz ez az igényesen
és részletesen kidolgozott
naprendszer puzzle, de akár szobád
díszeként is megállja a helyét.
Mérete: 33 x 23 x 6 cm.

Naprendszer

19

PUZZLE KIEGÉSZÍTŐK

90721
Kirakósragasztó és konzerválószer
Az egyszerű és tiszta felhordást lehetővé
tevő tubusos ragasztó, konzerválószer és
puzzlesragasztó egyben. A vele összeragasztot
kirakósok könnyedén mozgathatók, eltehetők vagy
felakaszthatók, miközben a védőréteg megvédi
őket a szennyeződésektől. Oszlassa el egyenletesen
a ragasztót a kép teljes felületén.
Hagyja megszáradni és már kész is!

RO Lipici și protector pentru
puzzle-uri

B

Lipiciul la tub, ușor de aplicat, fără să vă murdăriți,
protejează și totodată lipește puzzle-urile.
Puzzle-urile lipite cu el pot fi mutate sau agățate pe
perete cu ușurință, pelicula protectoare apărându-le
de impurități.
Întindeți lipiciul în strat uniform pe întreaga suprafață
cu imaginea. Lăsați-l să se usuce. Gata!
Kirakósragasztó és konzerválószer
Lipici și protector pentru puzzle-uri

90816

C
5

900511

9

907216 >

153x153x155

NEW

Puzzle szor�rozó
6 TÁROLÓ ÉS SZORTÍROZÓ TÁLCA
- Egyszerű szétválogatás – válogassa szét a puzzle
elemeket szín szerint
- Tökéletes rendszerezés – rakja egymásra a
tálcákat, így helyet takaríthat meg és rendezettebb
lesz a munkaterület
- Kényelmes tárolás és pakolás – a tökéletesen
illeszkedő doboz lehetővé teszi a tálcák
tárolását és szállítását, bennük a
szétválogatott puzzle elemekkel.

Elérhető: 2019. júliustól

20

Puzzle szor�rozó

5

900511

908169 >

PUZZLE SZŐNYEG
COVORAȘ PENTRU PUZZLE

RO
PUZZLE SZŐNYEG
A szőnyeg a puzzle kirakásánál és tárolásában nyújt segítséget.
Bármikor, hogy egy kis pihenőt tartanál a puzzlekirakásban,
de még nem készültél el vele, tekerd fel a szőnyeget a félkész
képpel és maradék kirakóselemmel együtt. Hogyan pakold el
az összes puzzle elemet? Nagyon egyszerűen! Vedd le a cső
tetejét, csúsztasd a feltekert szőnyeget a csőbe és zárd le a
tépőzár segítségével.
500, 1000, 1500, 2000 és 3000 darabos puzzle-ök tárolására
alkalmas.
A doboz tartalma: cső, puzzle szőnyeg, 3 tépőzár.

COVORAȘ PENTRU PUZZLE
Covoraș folosit la asamblarea și depozitarea puzzle-urilor.
Când nu vreți să vă mai jucați, dar încă nu ați terminat puzzleul, rulați covorașul pe tub, cu tot cu piesele asamblate, precum
și cu cele rămase. Cum puteți să strângeți piesele de puzzle
deja asamblate pe covoraș? E simplu! Asamblați tubul. Rulați
covorașul cu piesele de puzzle pe tub. Fixați covorașul pe tub
cu benzile cu arici. Chenarele sunt potrivite pentru puzzle-uri
de 500, 1.000, 1.500, 2.000 și 3.000 de piese.
Produsul include: un tub, un covoraș pentru puzzle,
3 benzi cu arici.

60985

Puzzle szőnyeg 500-1500
Puzzle pentru covoraș 500-1500

5

900511

609851 >

60986

Puzzle szőnyeg 500-3000
Puzzle pentru covoraș 500-3000

5

900511

609868 >
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JÁTÉKOK / JOC

01764

NEW

RO EGO
2-6 játékos

© Game inventors

Az EGO-T 2–6 játékos játszhatja, és a játék 20–60 percig tart,
attól függően, hogy milyen jól ismerik egymást a játékosok.
Ötlet: A játékkal új, meglepő és szórakoztató módon tudhatsz
meg többet magadról és játékostársaidról. Milyen jól ismered a
barátaidat? Milyen jól ismered önmagad? Hogyan látnak téged
mások?

Elérhető: 2019. szeptembertől
A

B

HU

KG

C
5

01761

900511

017649 >

14+

2-6

260x260x80

12

5,7

495x265x265

NEW

RO Octopus party
Őrült ügyességi játék! Húzd fel a polipkarokat, húzz egy lapot és nézd meg,
mit tudsz! Állítsd fel a poharakat aszerint, ahogy az állatok a képen állnak.
Légy fürge és hajlékony, mint a Ravasz Polip!

RO Caraca�ță Isteață
Joc distractiv tip arcade! Pune tentaculele, trage o carte și verifică!
Aranjează cupele așa cum apar animalele în imagini. Fii agil și rapid ca
o Caracatiță Isteață!

Elérhető: 2019. júliustól
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NEW

01775

RO Food Prank!
Egy ártatlan poén vagy egy komoly íz-sokk? Ezzel a játékkal minden
tréfás fazék egy új kihívást rejt magában. Ki tudod találni mit rejt a
Te fazekad? Édes, sós vagy savanyú?
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MEMORIES
RO FROZEN
Üdv a Frozen 2. varázslatos világában. A cél, hogy Te gyűjtsd össze a legtöbb
párt. Igazi játékos kikapcsolódás az egész családnak.
B
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NEW

01754

BOOM BOOM RO

01755

Tarts Te is Elsával, Annával és társaikkal egy varázslatos utazáson, ahol több próbát is ki kell állnia
a barátságuknak. Gyűjtsd össze a kártyákat és használd a csengőt. A játék megnyeréséhez neked
kell leghamarabb összegyűjtened a Frozen 2 szereplőit ábrázoló kártyákat. A többi játékos nem
fogja hagyni, hogy ez olyan egyszerű legyen.

NEW

RO FOREST SPIRIT

NEW

Elsa, Annával és barátaikkal egy hihetetlen utazásra indul, hogy megfejtsék az Elsa varázslatos ereje mögött
megbúvó igazságot. Segíts a kedvenc karaktereidnek megtalálni az összes ehhez szükséges eszközt, hogy sikerrel
zárják a küldetést.

01756

LUDO RO

Ezt a klasszikus családi játékot mindenki ismeri. Legyél Te az első, aki először visszaér a játékosaival a kiinduló mezőkre a Frozen 2. varázslatos
világán keresztülhaladva. Ki lesz a legszerencsésebb kockavető?

NAKES & LADDERS

Egy egyedi játék, még szuperebb csavarral! Elsa, Anna és barátaik együtt vágnak bele az új kalandokba. Válaszd ki a játékosodat és kezdődhet a
nagy verseny. Ebben a játékban számos meglepetés vár a táblán – vissza kell lépni vagy a létrával keresztül vágunk a pályán? Ki lesz az első, aki
átlépi a célvonalat?

HU RO

HU RO

Elérhető: 2019. júliustól
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01230
Sorban állás - társas
12 éves kortól

A „Sorban állás" társasjáték a Lengyel Népköztársaság
hanyatlása idején zajló mindennapi életről szól.
A játékosok feladata egyszerűnek tűnik. Családtagjaikat be
kell állítaniuk a sorokba és beszerezni mindent a bevásárlólistáról. A gond
csak az, hogy az öt lakótelepi üzlet polcai üresek. A játékosok bábuikat úgy
állítják a sorokba, hogy nem tudják, melyik boltba érkezik áru. A feszültség
nő, amikor felfedik az áruszállítás kártyáit és kiderül, hogy árukártyát csak
néhány szerencsés kaphat azok, akik a legközelebb álltak
a bejárathoz. A sor az ajtóhoz nyomul, mindenki első akar lenni.

01245
RO Stai la coadă

A

RO

B

Stai împreună cu familia ta la rând în fața magazinului și trăiește
adevăratele emoții pe car e le tr ezește statul la coadă! Stai la coadă este
un joc de societate care prezintă realitatea vieții cotidiene în anii Republicii
Populare Polone. Scopul fiecărui jucător pare simplu. Trebuie să-și trimită
familia la magazinele de pe planșă și să cumpere toate produsele
de pe lista de cumpărături. Problema este însă că ra�urile
HU
celor cinci magazine de cartier sunt goale.
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01488
Irány a Kincses Sziget!
8 éves kortól

Copyright © 2016 Pierrot / Private

Néhány kalózhajó nekivág az ismeretlen vizeknek, hogy
egy térkép alapján elsőként érjen a Kincses szigetre. Az út
viszontagságos, kalózkapitány legyen a talpán, akinek sikerül
célba érnie!
Az igazi nyertes az lesz, aki nem csak gyors, de a legjobb
eredményt éri el a sokféle megmérettetés során.
Az Irány a Kincses sziget! fordulatos családi társasjáték,
egy bő óra szórakozás nem kizárólag gyerekeknek, hanem
felnőtteknek, sőt vérbeli társasjáték-rajongóknak is. A
teljesen új ötleten alapuló játékban az események minden
alkalommal másképp bontakoznak ki. Pierrot számos nagy
sikerű játék tervezője.
Művei úgy szórakoztatnak, hogy egyben gondolkodásra is
sarkallnak.
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01438
Nyulak a mezőn
6 éves kortól

© R.Knizia.

Vegyél részt a mezei versenyben, és szerezd meg a
nyulaknak a répákat. Ez egy nagyon trükkös verseny,
mert nem mindig a leggyorsabb nyúl szerzi meg
a legtöbb répát! A nyulakkal a kártyák szerint kell
lépni a táblán. A nyulak a célvonalon répazsetont
kapnak. Nem mindig a leggyorsabb nyúl kapja a
legértékesebb zsetont! A játékot Reiner Knizia,
a matematikai tudományok doktora, a világ egyik
legnépszerűbb játéktervezője készítette. Dr. Knizia
közel 600 játék megalkotásában vett részt, amelyek
több mint 50 nyelven jelentek meg.
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01439
Rejtélyes várbörtön
6 éves kortól

© R.Knizia.

Látogass el a kincsekkel és sötét alakokkal teli
rejtélyes várbörtönbe. Menj végig úgy a folyosókon,
hogy közben a lehető legtöbb kincset gyűjtöd össze.
Kerüld el a szellemeket, pókokat és koboldokat.
Szerezd meg a legtöbb pontot, és nyerj! A játék
során a lapkákból folyosókat kell építened. A
folyosódon található minden kincs után 1 pontot
kapsz. Ha viszont a folyosón sötét alakkal találkozol,
akkor 2 pontot veszítesz. A játékot Reiner Knizia,
a matematikai tudományok doktora, a világ egyik
legnépszerűbb játéktervezője készítette. Dr. Knizia
közel 600 játék megalkotásában vett részt, amelyek
több mint 50 nyelven jelentek meg.
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01440
A küldetés: Betelepítés

8 éves kortól

© R.Knizia.

Küldj űrhajót egy újonnan felfedezett bolygóra.
A cél: előkészíteni a bolygót az emberek
betelepítéséhez. Minden egyes elvégzett
betelepítésért pontot kapsz. Üdvözöld az idegeneket
a területeden, és szerezz extra pontokat. A zsetonok
segítségével a játékosok zárt területeket hozhatnak
létre, melyeket saját űrhajósaik irányítanak. Minél
nagyobb a terület, annál több pontot kap a játékos.
Szerezz extra pontokat, ha idegenek szállnak le a
területedre. A játékot Reiner Knizia, a matematikai
tudományok doktora, a világ egyik legnépszerűbb
játéktervezője készítette. Dr. Knizia közel 600 játék
megalkotásában vett részt, amelyek több mint 50
nyelven jelentek meg.
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01475
RO 5 secunde

© Playmonster.

Suntem siguri că puteți enumera trei rase de câini diferite, dar o
puteți face contra cronometru? Păzea! Aveți doar cinci secunde, iar
jucătorii rămași abia așteaptă să greșiți!
Timpul nu este de partea dvs., așadar spuneți orice vă trece prin
minte! Dați răspunsuri uneori ciudate, uneori amuzante, în timp ce
bilele se rotesc spre fundul unui temporizator special.
Dacă norocul este de partea dvs., vă puteți eschiva de la o întrebare
sau o puteți pune unui alt jucător.
Distracția-i asigurată când toți jucătorii ajung la final cât de repede
posibil.
5 secunde este un joc distractiv și imprevizibil pentru familii și
prieteni!
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01646
RO 5 secunde junior

© Playmonster.

5 secunde Junior – un joc distractiv special conceput pentru cei mai
mici copii. Puteți cu siguranță să numiți trei arome diferite de gem,
dar puteți face asta contra cronometru? Atenție! Aveți doar 5 secunde
la dispoziție, iar ceilalți jucători abia așteaptă să greșiți!
Timpul nu e de partea voastră, așa că spuneți orice vă trece prin cap!
Pe fața galbenă a cartonașelor găsiți întrebări pentru copii mai mici,
iar pe cea roșie, pentru copii mai mari.
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01478
Gigamon
Belépni készülsz a Wizards’ Guildbe. Még egy
utolsó lecke elsajátítása hátra van: a Gigamonok
megidézése. Ennek a próbának a végén a tanonc,
akinek sikerül megidéznie a Gigamonokat, megkapja
a bizonyítványát, és elnyeri az „Elemage” címet.
Sok szerencsét mindnyájatoknak!

RO
Ești pe cale să intri în Ghilda magicienilor.
Trebuie să-ti însușești lectia finală: cum să invoci
Gigamoni. La finalul acestei probe, ucenicul care
invocă cei mai multi Gigamoni va absolvi
și va câștiga titlul de Elemagician.
Multă ba�ă tuturor!
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01472
Mistakos

5 éves kortól
Itt az idő egy kis izgalmas
lakberendezésre! Válassz ki egy széket
alapnak, majd jöhet a többi és pakold az
elsőre.
Ügyelj, hogy egy se essen le a toronyból.
Akárki is hibázik, büntető pontot
kap. Szuper ügyességi játék bármely
korosztály számára.

RO
Mistakos- EDIȚIE NOUĂ

Să înceapă mobilarea dementă!

HU RO

A

B

Ia un scaun de culoarea cu care joci și
așază-l peste alt scaun. Ai grijă să nu-ți
cadă niciunul pe masă. Cine le dărâmă e
penalizat. E un joc de dexteritate fantastic,
potrivit pentru jucători de orice vârstă.
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01568
NA, KI A JANI?
Jani egy nagyszerű, laza srác, aki bármit is hoz az élet,
megbirkózik vele. Lehet, hogy néha picit ügyetlen,
de mindig, mindent megúszik. A „Na, Ki a Jani?” egy
fantasztikus partijáték, és a hozzátartozó felfújható
Jani lesz a legjobb haverod! Vidd magaddal Janit, és
dolgozzatok össze. Az a feladatotok, hogy a lehető
legtöbb kifejezést adjátok elő 45 másodperc alatt.
A játék során megszemélyesíthettek sportolókat,
filmhősöket és különböző foglakozású embereket.
A többi játékos feladata, hogy a lehető leghamarabb
kitalálják, kit adtok elő.
Az a játékos vagy csapat nyeri meg a játékot,
akinek a 4. kör végén a legtöbb pontja van.
És Jani? Jani mindig nyer!
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01631

Kis Felfedező óriási gyűjtemény Számok és műveletek
4 éves kortól

A Számok és műveletek egy oktatójátékokat tartalmazó
gyűjtemény gyermekek számára,
amely barátságos módon bevezeti a gyermekeket
a számok, halmazok és ábrák világába.
A résztvevők gyakorolják az alapvető matematikai
készségeket.
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01632

Kis Felfedező óriási gyűjtemény Betűk és szavak
4 éves kortól

A Betűk és szavak egy oktatójátékokat tartalmazó
gyűjtemény, amely barátságos módon vezeti be a
gyermekeket a betűk és szavak világába. A játékosok
fejlesztik verbális készségeiket, kibővítik a szókincsüket,
valamint megtanulják, hogyan állítsanak össze helyes
válaszokat, hogyan ismerhetik fel a tárgyakat, és
párosíthatják azokat a nevükkel. A játék megtanítja a
gyermekeknek, hogyan ismerjék fel a betűket, és hogyan
hozhatnak létre azokból szavakat.

A

B

HU

KG

C
5

900511

016321 >

4+

1-4

400x270x60

6

5,1

378x278x410

01638
Kis Felfedező mágikus ceruzával Enjoy English
5 éves kortól

Az Enjoy English játékkal a kis felfedezők megtanulhatják az angol nyelv
alapvető szókincsét. A témákkal rendelkező táblák lehetővé teszik, hogy
a gyermekek megtanulják és felidézzék a kulcsszavakat.
A gyűjteményben található szójátékoknak és kirakósoknak köszönhetően
a gyermekek megtehetik első lépéseiket az idegen nyelv elsajátítása felé
vezető úton.

RO
Joc educa�v

28

HU RO
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Cu Enjoy English, micii exploratori pot învăța vocabularul de bază al
limbii engleze. Planșele tematice îi ajută pe copii să învețe
și să țină minte cuvintele-cheie. Prin intermediul jocurilor cu cuvinte
și al puzzle-urilor incluse în acest set, copiii pot face primii pași către
învățarea unei noi limbi străine.
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01452

Kis Felfedező mágikus ceruzával O�hon és az óvodában
4 éves kortól

Az otthon és az óvoda az a két hely, amelyet a kis
felfedezők a legjobban ismernek. Tudjunk meg
többet együtt ezekről a helyekről! A játék felkelti a
gyermekek kognitív kíváncsiságát, és bátorítja őket,
hogy fedezzék fel környezetüket.
Tudod, milyen tárgyak találhatók a ház különböző
helyiségeiben? Tudod, milyen nyalánkságok
találhatók a konyhában? Tudod, mennyi játék
van az óvodában, és mi vár rád egy játszótéren?
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Kis Felfedező mágikus ceruzával A minket körülvevő világ
4 éves kortól

A minket körülvevő világ elbűvölő. Minden kis
felfedezőt meghívunk, hogy csatlakozzon a játékhoz!
A játék felkelti a gyermekek kognitív kíváncsiságát,
és bátorítja őket, hogy fedezzék fel legközelebbi
környezetüket. Tudod, mi a különbség a négy évszak
között?
Ismered a különböző foglalkozásokat, és a hozzájuk
szükséges eszközöket, szerszámokat? Felismered a
különféle közlekedési eszközöket? Tudod, hogy kell
az időjárásnak megfelelően öltözködni?

A

B

HU

KG

C
5

900511

014532 >

4+

1-4

400x270x60

6

5,1

378x278x410

29

JÁTÉKOK / JOC

01450
Kis Felfedező mágikus
ceruzával - Vidéken
4 éves kortól

Tarts velünk, és látogassunk el egy vidéki udvarba!
A játék felkelti a gyermekek kíváncsiságát, és lehetővé
teszi, hogy felfedezzék a vidéki udvar titkait.
Tudod, milyen a vidéki élet? Tudod, kik élnek ott,
és milyen szerszámokat használnak?
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Kis Felfedező mágikus
ceruzával - A világ állatai

4 éves kortól

Meghívunk, hogy fedezd fel a világ minden szögletét,
és találd meg a lakóit! A játék felkelti a gyermek
kíváncsiságát, és lehetővé teszi, hogy megismerjen
különböző álla�ajokat. Tudod, milyen állatok élnek
a dzsungelban vagy a tenger mélyén? Tudod a nevüket,
azt, hogy mit esznek, és milyen házban laknak?
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01204
Kis Felfedező - Évszakok

2 éves kortól

Az Évszakok játéknak a célja az évszakokkal kapcsolatos
tudás elsajátítása.
A külső világ állandóan változik - minden évszak máshogy néz ki.
A játékhoz szülőknek szóló használati utasítást és játékajánlatokat
csatoltunk.

RO
Ano�mpurile
Anotimpurile este un joc al cărui scop este de
a sistematiza cunoștințele cu privire la
anotimpurile anului. Lumea din jurul nostru
este într-o schimbare continuă - fiecare
anotimp arată diferit. La joc sunt atașate
scenarii și propuneri de jocuri care pot fi
utilizate de părinți.
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01587

Kis Felfedező - Ábécé
3 éves kortól

Az Ábécé egy vidám játék, melynek a célja a betűk
és képek párosítása. Fejleszti a legfiatalabb gyerekek
szókincsét, helyes mondatokat tanít alkotni valamint
a tárgyakat felismerni és a neveikkel összekapcsolni. A
játékban különösen nagy szerepe van a szókincsnek,
amely a gyermek közvetlen környezetével függ
össze, valamint az írt betűk használatával (nagy és kis
betűk). A játékhoz szülőknek szóló használati utasítást
és játékajánlatokat csatoltunk.
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01200

Kis Felfedező - Óra

4 éves kortól

Az Óra egy oktató kirakós játék, amely barátságos módon segíti az óraműködéssel
való megismerkedést, ezen kívül megtanít különböző tevékenységeket a megfelelő
napszakhoz igazítani. A játékban egy óvodás tipikus napját bemutató ábrákat
használtunk fel (ezek a gyerekek által ismert tevékenységek), ami jelentősen megkönnyíti
a tanulást. A játék fejleszti a tervezési és az események sorrendjét meghatározó
képességeket. Ezen kívül tökéletesen edzi az alapvető matematikai készségeket, a térbeli
orientációt, valamint a párosítást és az osztályozást. A játéknak köszönhetően a gyerek
javítja saját verbális aktivitását és gyakorolja a figyelem koncentrációját valamint
a motorikai képességét.

RO
Ceasui

A

B

Ceasul este un joc educativ care într-un mod prietenos ajută la cunoașterea funcționării
ceasului și învață să atribuie diverse acțiuni momentelor corespunzătoare ale zilei. Jocul
utilizează desene care înfățișează o zi obișnuită din viața unui copil de grădiniță
(adică activitățile pe care le cunosc), ceea ce favorizează considerabil procesul de
învățare. Jocul dezvoltă capacitatea de planificare și de determinare a ordinii
evenimentelor. Este, de asemenea, un antrenament excelent al abilităților HU RO
matematice de bază, orientării în spațiu, stivuirii și clasificării.

KG

C
5

900511

012002 >

4+

1-4

288x193x41

12

5,32

12

5,32

400x305x250

01196

Kis Felfedező - Számjegyek

3 éves kortól

A Számjegyek egy olyan oktató kirakós játék, amely tökéletesen feltárja
a gyerekek előtt a számok világát. Gyakorolja az alapvető matematikai
képességeket, térbeli orientációt, osztályozást, párosítást
és az egyszerű összegeket. Ezen kívül, tökéletes bevezetést nyújt az állatok,
számok és a matematikai készletek világába. A játékhoz szülőknek szóló
használati utasítást és játékajánlatokat csatoltunk.

RO
Cfrele
Cifrele este un puzzle educativ, care îi ajută
pe copii să înțeleagă lumea cifrelor.
Exersează abilitățile matematice de bază,
orientarea în spațiu, clasificarea, aranjarea
și adunarea simplă. Este de asemenea
o introducere excelentă în lumea animalelor,
cifrelor și seturilor matematice.
La joc sunt atașate scenarii și propuneri
de jocuri care pot fi utilizate de părinți.

A

B

HU RO

KG

C
5
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900511

011968 >

3+

1-4

288x193x41

400x305x250

JÁTÉKOK / JOC

01636
Kis Felfedező - Állatok
3 éves kortól

Az Állatok egy oktató kirakósjáték óvodások számára,
amely barátságos módon bevezeti gyermekét az állatok
világába. A szórakoztató játék közben a gyermek
párosítja a kirakóselemeket, és így tanul a lakóhelyükről
és az ételeikről.

RO
Animale
„Animale” e un puzzle didactic pentru preșcolari, care îl
face pe copilul dvs. să pătrundă în lumea animalelor într-o
manieră prietenoasă. În cadrul acestui joc distractiv,
copilul potrivește piesele puzzle-urilor și învață despre
animale, unde trăiesc și ce mănâncă.
A

B

HU RO

KG

C
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900511

016369 >

3+

1-4

288x193x41

12

5,32

12

5,32

400x305x250

01637

Kis Felfedező - Járművek
3 éves kortól

A Járművek egy oktató kirakósjáték gyermekek számára.
A játékkal a gyermekek megismerik a különböző járműveket,
és megtanulják, melyiket mire használják, és ki működteti
őket. Ez alatt a szórakoztató játék alatt megtanulják a különböző
közlekedési módokat, azok jellemzőit és a sofőrjeik
nevét.

RO
Vehicule
Vehicule e un puzzle educativ pentru copii. Grație acestui joc, copiii învață
despre diverse vehicule și află la ce se folosesc și cine le conduce. În cadrul acestui
joc distractiv, copiii învață numele a diverse mijloace de transport, învață despre
ele și cum se numesc cei care le conduc.

A

B

HU RO

KG
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900511

016376 >

3+

1-4

288x193x41

400x305x250
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JÁTÉKOK / JOC

01460

Kis Felfedező - Szókirakó

4 éves kortól

A Szókirakó egy oktató jellegű rejtvényjáték
gyermekeknek, amelynek segítségével a gyermekek
szórakoztató módon ismerkedhetnek meg a betűk
és szavak világával. A játék során fejlődnek a gyermekek
verbális készségei – szókincsük bővül és friss marad,
megtanulják hogyan kapcsolhatnak képeket
leírásokhoz (képfelirat a kép alatt), fejlődik figyelmük
és logikus gondolkodásuk. A játék tökéletes első lépése
az írás és olvasás elsajátításának.
A szülők többféle játék és forgatókönyv közül
választhatnak.
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014600 >

4+

1-4

288x193x41

12

5,32

12

5,32

400x305x250

01461

Kis Felfedező - És így tovább...

3 éves kortól

És így tovább… egy oktatójáték, melyben fényképek alapján mesélhetsz
el történeteket az események sorrendjének megfelelően. A kirakós
játékokkal a játékosok barátságos módon ismerkedhetnek meg az
ok-okozati összefüggésekkel. A játék során a gyermekek fejlesztik
történetmesélési és nyelvi készségeiket, és megtanulják leírni az
érzelmeket és érzéseket.
A játéknak köszönhetően elsajátítják az elemzés, összefoglalás és
következtetés levonásának képességeit. A játékon keresztül fejlődik
a játékosok tervezési készsége, megtanulják hogyan rendezzenek
időrendbe eseményeket, és fejlődik érzékelésük.
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3+

1-4

288x193x41

400x305x250

JÁTÉKOK / JOC

01198

Kis Felfedező - Ellentétek
2 éves kortól

Az ellentétek olyan játék, amelyben a gyermek
feladata összeigazítani az ellentétpárokat.
A játék segít rendezni a gyermekek tudását
az őket körülvevő világról.
A játékhoz szülőknek szóló használati utasítást
és játékajánlatokat csatoltunk.

RO
Antonime
Antonime este un joc în care sarcina
copilului este de a potrivi perechile de cărţi
opuse. Jocul ajută la sistematizarea
cunoştinţelor copilului despre lumea
înconjurătoare. La joc sunt ataşate scenarii
şi propuneri de jocuri care pot fi utilizate
de părinţi.
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HU RO
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2+

1-4

288x193x41

12

5,32

12

5,32

400x305x250

01202
Kis Felfedező - Szakmák

3 éves kortól

A Szakmák egy oktató kirakós játék, amelynek köszönhetően
a gyerekek megismerik a különböző állásokban elvégzendő
feladatokat és a munka eszközeit. A játékon
keresztül a gyerekek gazdazítják a szakmákkal kapcsolatos
szókincsüket, gyakorolják a beszédkészséget, előre hozzák
a kognitív kíváncsiságot, fejlesztik a vizuális emlékezőtehetséget
és a kézügyességet.

RO
Profesiile
Profesiile este un joc educativ, datorită căruia
copii vor cunoaște munca persoanelor la
diverse locuri de muncă și instrumentele lor
de lucru. Jucându-se copiii îmbogățesc
vocabularul legat de diverse meserii, exersează
abilitățile de exprimare pe un anumit
subiect, stârnesc curiozitatea cognitivă,
și dezvoltă memoria vizuală și dexteritatea
manuală.
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3+

1-4

288x193x41

400x305x250
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Minden egyes autó, egy különálló játék is egyben.
Minden autó beszél és énekel! 3 dalt, 6 dallamot és számos
vidám mondatot tartalmaznak az egyes kisautók.
Az ergonomikus forma kifejeze�en a pici kezekhez le�
tervezve. Az autók mindegyike kombinálható a Toot-Toot
sze� bármelyikével. Az autók reagálnak az érzékelő pontokon
való áthaladásra. A kisautók, a gyermekek szenvedélyének és
igényeinek megfelelően jö�ek létre. Az autók fejlesz�k
a krea�vitást és a fantáziát.

VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60814

Vészhelyze� járművek Mentőautó, Tűzoltóautó és
Rendőrautó
1-5 éves korig

Kisautószett: Mentőautó, Tűzoltóautó és
Rendőrautó
● A három kisautó együtt alkotja meg a vészhelyzeti
járművek megbízható csapatát.
● A Toot-Toot Kisautók végig kísérik a gyerekeket
az első felfedezéseikben.
●
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900511

608144 >

228x191x71

4

2,22

299x204x235

6xAAA

60817

Munkagépek - Betonkeverő, Dömper és Buldózer
1-5 éves korig

Kisautószett: Betonkeverő, Dömper és Buldózer
A három kisautó együtt alkotja meg a munkagépek szuper csapatát.
● A Toot-Toot Kisautók végig kísérik a gyerekeket
az első felfedezéseikben.
●
●
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299x204x235
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VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60815

Mentőautó
1-5 éves korig
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115x71x127
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2,36

245x286x255

2xAAA
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2,36

245x286x255

2xAAA
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2,36

245x286x255

2xAAA

60818

Betonkeverő
1-5 éves korig
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115x71x127

60819

Buldózer

1-5 éves korig
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608199 >

115x71x127

VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60820

Nagy Tűzoltóautó

1-5 éves korig

A Toot-Toot sorozat Nagy Tűzoltóautója felkészült
az akcióra
● 3 SmartPoint-os érzékelőpont
● Kihajtható tűzoltólétrával a magasabb szintek
elérésére
● Az oldalsó ajtók mindkét oldalon kinyithatóak,
így a kis tűzoltóautó könnyedén eljut a tűzhöz
● Mozgatható elemek segítenek a gyerekek
motorikus készségeinek fejlesztésében és speciális
szókinccsel ismerteti meg őket: tűzoltókészülék,
tűzoltó tömlő és tűzoltó létra.
● Sziréna nyomógombbal
● A szetthez tartozik egy Toot-Toot Kisautók Kis
tűzoltóautó is, mely reagál a SmartPoint helyekre
● Összekapcsolható más Toot-Toot ® Kisautók
szettekkel!
●
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1-5

300x279x133

4

5,14

551x296x313

2xAAA

60822

Autószállító

1-5 éves korig
●
●
●
●
●

●
●

A Toot-Toot sorozat Autószállítója készen áll,
hogy kis társait elszállítsa céljukhoz
Akár 4 kisautó szállítására elegendő raktér
3 Smart Point-os érzékelőpont
Leereszthető rámpa a járművek be - és
kiszállásához
Mozgatható elemek segítenek a gyerekek
motorikus készségeinek fejlesztésében és speciális
szókinccsel ismerteti meg őket: fogaskerekek,
kipufogó, festékszóró, kürt és töltőpisztoly.
A szetthez tartozik egy TootToot Kisautók Kisbusz
is, mely reagál a SmartPoint helyekre.
Összekapcsolható más Toot-Toot Kisautók
szettekkel!
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551x258x388

2xAAA
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60625

Tűzoltó autó
1-5 éves korig
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115x71x127
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245x276x235

2xAAA
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255x245x286
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60626

Rendőrautó
1-5 éves korig
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115x71x127

60621

Dömper

1-5 éves korig
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606218 >

115x71x127

VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60821

Óriás Versenypálya

1-5 éves korig

● A Toot-Toot Kisautók sorozat eddigi legnagyobb

pályaszettje

● A zászló meghúzásával a versenyautó elindítható

a szuper pályák egyikén

● 3 pályaváltozat: 360 fokos Hurok, Spirális és

Rámpás pálya

● 2 fajta játékmód: játék és zene mód
● Interaktív boxutcával
● 8 SmartPoint helyszínt tartalmaz
● A szetthez tartozik egy Toot-Toot Kisautók

Verseny-autó is, mely reagál a SmartPoint helyekre.
● Összekapcsolható más Toot-Toot Kisautók
szettekkel!
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1-5

2

632x406x200

10,78

648x423x415

3xAAA

60630

Verseny rámpa
1-5 éves kor

A verseny rámpa egy egyedi szett, melyet 3 módon
is össze tudsz állítani.
● A pályaelemek változtatásával megépítheted a
dupla versenypályát, a kaszkadőr pályát vagy a szuper
versenypályát.
● Emeld fel az indítót és a verseny máris kezdetét veszi.
● A készlet további elemei lehetővé teszik
a pályaelemek szabad kombinálását.
● A pályák felépítése fejleszti a gyermekek
kézügyességét.
● A szett tartalmazza a Toot Toot Versenyautót.
● A Toot Toot szettek teljesen kompatibilisek
egymással, az autók és pályaelemek egyaránt.
●
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1-5

300x116x216
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375x323x461

2xAAA
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VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60827

Egy tűzoltóautó sikeres napja
- Fejlesztőkönyv
3-24 hónap

● A fejlesztőkönyv egy bátor tűzoltóautó kalandjait

mutatja be egy átlagos napján.

● 5 illusztrált oldalt tartalmaz, mely kalandra hívja

olvasóját.
A tűzoltók feladatai és munkája kerül ismertetésre
a színes oldalakon.
● Fejleszti a gyermekek érzékeit: látás, hallás és
tapintás.
● A világító arc megnyomásával vidám történetek,
dalok és kifejezések kerülnek lejátszásra.
● Mozgatható kerekeket és egy zenegombot is
tartalmaz, mellyel további vidám dalokkal és
dallamokkal ismerkedhetünk meg.
●
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3-24

208x216x58

6

1,92

367x233x221

2xAAA

551x347x463

2xAAA

60823

Tűzoltóállomás
1-5 éves korig

● A Toot-Toot sorozat elhozta a Tűzoltóállomás

pályaszettjét

● 4 SmartPoint-os érzékelőpont
● Mozgatható lift segíti az autók gyorsabb fel- és

lejutását

● A tűzoltórúd segítségével lehet a leggyorsabban

elhagyni az állomást

● Számos mozgatható elem segít a gyerekek

motorikus készségeinek fejlesztésében: tűzoltó
tömlő, mozgatható ajtó és ablak.
● A szirénával jelezhető, hogy riasztást kapott az
állomás
● A szetthez tartozik egy Toot-Toot Kisautók
Tűzoltóautó is, mely reagál a SmartPoint helyekre.
● Összekapcsolható más Toot-Toot Kisautók
szettekkel!
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VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60622

Versenyautó
1-5 éves korig
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60623

Traktor

1-5 éves korig
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115x71x127
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Busz

1-5 éves korig
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60631

Parkolóház
1-5 éves kor

● Játékidő a tanulás kilómétereivel!

Isten hozott a Toot-Toot Kisautók Parkolóházban a Vtech®-től.

● A parkolóház tartalmaz egy nagy spirális rámpát, csúsztatót,

lengő táblát, hengert és még sok minden mást.

● A járműveket teheted a parkolóház más részeire is,

és élvezheted a játékot a torony körül.
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486x473x357

3xAAA

573x325x408

2xAA

60632

Garázs

1-5 éves kor
Interaktív Toot Toot garázs 9 érzékelőponttal.
3 szint tele szórakozással.
A leszállópálya eltekerésével irányítható a li�,
mely ahogy halad fel és le, felismeri az egyes
szinteket.
● A zongora színes gombjai érdekes dallamokat
játszanak, megtanítják a színeket és az úton
való biztonságos közlekedés szabályait.
● Kapcsolja össze a garázst a Toot Toot sorozat
további pályáival és építsék meg a saját
Toot Toot világukat.
● A készlet részét képezi még egy Toot Toot
vontatóautó.
●
●
●
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550x150x381
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VTECH - TOOT-TOOT KISAUTÓK

60628

Kisbusz

1-5 éves kor

B

A

C
5

900511

606287 >

60629

115x71x127
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255x245x286
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Delux Pálya sze�
1-5 éves kor

A Toot-Toot Kisautók az elemek sokszínűségével
teszik próbára a fantáziát.
● A lehetőségek végtelenek a Toot-Toot Kisautók
Delux Pályájával a Vtech®-től!
● 30 db variálható pályaelemmel a gyermeked
felépíthet egy izgalmas versenypályát, vagy
összecsatlakozhat más játékszettel.
● Segíts a gyermekednek felfedezni a
kreativitását és felépíteni a saját Toot-Toot Kisautók
világát!
●
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254x89x216

6

6,97

533x294x243
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VTECH
Játékos kutya csörgő
3-24 hónap

● Rázd zenére a Játékos kutya csörgőt a VTech®-től.
Figyeld ahogyan világít a kutya pofija és nyomd meg
a gombot a zene és mondatok lejátszásához.
● Rázd meg a kutyát
Figyeld, ahogyan világít a kutya pofija
● Gyűrődő, mintás fülek
Segíti a vizuális és tapintási stimulációt
● Zene gomb
Vidám mondatokat és zenét játszik
● 2 Formázott Gyűrű
Fejlesztik a finommotorikus készségeket
● Könnyen megfogható fül
Színes csörgő gyöngyökkel

60666
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175x58x191

6

1,48

608x433x608

3x LR44

Játékos majmocska

60667

3-24 hónap

Az imádnivaló Játékos majmocska a VTech® -től össze
tud kapcsolni szinte bármit a nyolc láncszemmel.
Nyomd meg a majom gombját vagy rázd meg a mókás
hangok, mondatok és zene meghallgatásához.
● Rázd meg a majmot
● Egymásba akasztható láncszemek
● Fejleszti a finommotoros készségeket
● Zene gomb
●
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175x58x191
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375x201x218
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Szafari mikrofon

60668

24+ hónap
●

Énekelj és tanulj a Szafari Mikrofonnal a VTech®-től.
Csatlakozz az állatok zenekarához és énekelj a dalos oroszlánnal,
játszd le a dallamokat és ismerd meg a különböző hangszereket.
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VTECH
Csörgő-tanuló Alma

60246

6+ hónap

Ez a szeretni való kis csörgő remekül illik
a baba természetéhez. Pörgesd meg a
gombokat, rázd meg a csörgőt!
Megtanítja az 1-2-3 számokat, az a-b-c
betűket, és zenél, miközben a gyerek
motorikus képességeit fejleszti. - Magyarul
beszél.
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Oktató Sétagolyó

60905

6-24 hónap

A VTech Oktató Sétagolyó gombjait nyomkodva
különböző dallamok és dalok hallhatóak. A vidám
ábrák és gombok által megismerhetőek az első
színek, formák, állatok és hangok, amiket azok
kiadnak. A golyóban levő szerkezet magától
mozgatja a játékot, így a gyermeket mozgásra
késztetve.
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Éneklő kismackó
3-24 hónap

Vidd magaddal az okos kis mackót mindenhová
a VTech® - től. A macin interaktív zsebek találhatóak,
amelyek világítanak és bevezetnek a számok,
színek, tárgyak és még sok más érdekesség
világába!
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VTECH ELEKTRONIKUS OKTATÓ JÁTÉKOK

60411

Ovis Tablet
3-6 éves korig

A Write & Learn Tablet minden óvodás remek
segítőtársa. Fokozatosan fejleszti a gyermek
képességeit vonalak és formák rajzolása
útján. Az interaktív érintősképernyő és a
háromszögletű ceruza tanulásra öszönöznek!
Tartalmazza:
● 6 játékmód
● érintőképernyő
● analóg kijelző
● szám-billentyűk
● betű-billentyűk
● magyarul beszél
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Tanuló földgömb
3-6 éves korig

Az i�ú utazók Pilótákká válnak és bejárják a világot,
hogy jobban megismerjék. A Földgömb segítségével
interaktív módon nyílik lehetőség földrajztanulásra.
Az öt játékmód felfedező utakra hívja a gyermeket.
A játék kérdéseket tesz fel és érdekes feladatok elé
állítja a gyermeket, vidám hangokkal jutalmazva a
helyes válaszokért.
● öt felfedező mód
● kereső és nagyító üveg
● repülőgép figura
● Interaktív joystick
● magyarul beszél
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NEW

61046

ENHU

MATALAKI CATCH ME!
Üdvözlünk a boldog szörnyek világában!
Ugorj fel, forogj és mozogj, hogy eltaláld az
adott szörnyet egy zsákkal. A jobb láb alatt, a
szemedet eltakarva, vagy talán a hátad mögül?
A szörnyek számos feladatot eszeltek ki, hogy
megnehezítsék a dobást!

Elérhető: 2019. júniustól
LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO
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NEW

HU

MATALAKI FEED ME!
Üdvözlünk az éhes állatok világában! Ugorj fel, forogj,
mozogj, és etesd az állataidat zsákokkal. Forgás után,
terpeszállásban, vagy talán egy szemet becsukva?
Számos szórakoztató feladat vár az állatok etetésekor!

Elérhető: 2019. júniustól

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO

KG

C

3+

HU RO

B

A

500x270x65

6

8,5

515x405x290

5

900511

610482 >

49

SCIENCE
4 YOU

SCIENCE4YOU
Oktató és tudományos játéksorozat iskoláskorú gyerekek számára.
A sorozat 17 tudományos készletet tartalmaz, melyek fő célja, hogy a gyerekek
tapasztalatok útján fedezzék fel a kémia, fizika és biológia világát. A készletek bátorítanak
a tudományos kísérletek elvégzésére, növelik a kíváncsiságot a világ iránt és bővíti a már
megszerzett tudást.
A Science4You játékai serkentik a képzelőerőt és játékos módon tanítanak.
A készleteinkkel való játék segít a gyerekeknek az új képességek megszerzésében és
előhozni a bennük rejlő lehetőségeket.
Minden Science4You készlet tartalmazza:
- a kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközöket
- a kísérletek elvégzéséhez szükséges anyagokat
- a tudományos érdekességeket és a kísérleteket részletesen
leíró gyerekeknek szóló oktatókönyvet.

61043

NEW

UNDISÁGOK TUDOMÁNYA
Lépj be az Undiságok Tudományának világába!
Ismerd meg, hogyan készíthetsz egy furcsa pukit, amely lehet szilárd vagy
folyékony. Szimulálj szellentést, miközben felfedezed, hogy ez hogyan fordul
elő az élő szervezetekben, és hozz létre egy félelmetes csatorna szörnyet.
Végezz el 11 kísérletet és tudd meg, milyen tudomány van ezen jelenségek
mögött.

Elérhető: 2019. augusztustól
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TUDOMÁNYOS KÉSZLETEK

60889
KONYHAI KÍSÉRLETEK
20 KÍSÉRLET
Fedezd fel, hogyan lehet fantasztikus, színes titkos üzeneteket írni ételek
használatával! Süss meg egy tojást hő nélkül vagy adj négyzetes formát
neki sütés közben! A konyha számos anyagot rejt magában, mely újabb
felfedezésekhez segít. Készíts kémiai rakétát és vicces kristályos formákat!
Használd a konyhában megtalálható további reagenseket szuper tudományos
kísérletekhez.
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A RÚZSKÉSZÍTÉS TUDOMÁNYA
4 KÍSÉRLET
Tudd meg milyen érzékek vannak a birtokunkban, ismerd meg a színpaletta
alap színeit és a halmazállapotok világa is feltárul előtted. Mindezen
ismeretek hozzájárulnak a rúzsok és szájfények készítésének elsajátításához!
De a rúzsok kialakulásának történetét is megismerheted. Készítsd el saját
színes és illatos rúzsod vagy szájfényed!
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60891
SZAPPANGYÁR
8 KÍSÉRLET
Készíts színes és illatos szappanokat kagyló, halacska és csikóhal formában.
Adj hozzá egy kis illataromát és csillámport, így megalkotva saját egyedi
kompozíciódat! A kézzel készített szappanokat tedd a készlethez tartozó
celofánba a hozzá tartozó szalaggal összekötve. A gyönyörű, saját készítésű
ajándék már kész is!
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TUDOMÁNYOS KÉSZLETEK

60685

AZ ELSŐ KONYHAKERTEM
30 KÍSÉRLET
Ismerd meg, hogy hogyan lehet automata öntözőrendszert építeni és
hogy mely tényezők befolyásolják a növények növekedését. Derítsd ki,
milyen ügyes trükkel vagy képes megmérni egy fa magasságát, vagy éppen
meghatározni a korát. De azt is megtanulhatod, hogy a répa levágott vége
miért kezd el újra nőni, ha vízbe helyezed.
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A KRISTÁLYKÉSZÍTÉS TUDOMÁNYA
5 KÍSÉRLET
Képzeld el, hogy most egy igazi tudós vagy és készítsd el saját fantasztikus
kristályaidat. Tudd meg hogyan lehet csodálatos csillag alakú kristályokat
létrehozni, vagy éppen kristályos tojást és gyönyörű kristályból készült
nyakláncot.
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A PARFÜMKÉSZÍTÉS TUDOMÁNYA
13 KÍSÉRLET
Megtudhatod, hogyan készülnek a parfümök, és létrehozhatod a saját
illatkompozíciódat. Mindig is fürdősó, illatos könyvjelzők vagy képek
készítéséről álmodtál? Érdekel a kromatográfiás technika? Akkor ez a
készlet neked való.
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TUDOMÁNYOS KÉSZLETEK
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AZ ELSŐ SZÉPSÉGÁPOLÓ KÉSZLETEM
21 KÍSÉRLET
Fedezd fel a fürdési szokások történetét. Megtudhatod, hol és mikor
alapították az első fürdőt. A készletben található összetevőkkel saját
masszázsolajakat, bőrradírokat és fürdősókat készíthetsz. Hívj meg
vendégeket a saját fürdődbe, és mindenki garantáltan jól fogja
magát érezni.
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A ROBBANÁS TUDOMÁNYA
25 KÍSÉRLET
Találd ki, hogyan lehet fantasztikus rakétát készíteni egy kémiai reakcióból
vagy különböző pezsgő bombákat. Készíts mókás robbanó tasakot, és még sok
más szórakoztató kísérlet vár a dobozban.
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RAGACSGYÁR
17 KÍSÉRLET
Olvasd el a készlethez kapott füzetet, és megtudhatod, mik az atomok és
a molekulák, és mik a jellemzői a polimereknek. Ezeket az ismereteket
felhasználva készíthetsz színes kukacokat, őrült labdát, házi gyurmát és
csúszós meztelen csigákat! Felfedezheted az őrült tudóst önmagadban,
és létrehozhatod a csúszós szörnyek fantasztikus világát!
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TUDOMÁNYOS KÉSZLETEK
60522
A VÍZ TUDOMÁNYA
23 KÍSÉRLET
Megtanulhatsz néhány fantasztikus trükköt, amelyeket
egy kevés víz segítségével előadhatsz. Nyűgözd le
a többieket a vízi cimbalommal. A közönségednek
biztosan tetszeni fog a csésze, amelyből soha nem
cseppen ki semmi, a buborékfújó, vagy a szökőkút.
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A SZAPPAN TUDOMÁNYA
3 KÍSÉRLET
Készíts színes és illatos csillag- vagy rózsaalakú szappanokat. Ha elkészültek,
akkor használhatod őket fürdés közben, vagy ajándékba adhatod másoknak.
A kézzel készített szappanok egyediek és különlegesek. A készletben lévő
oktatófüzetből megtudhatod, honnan származik a szappan, és hogyan készül.
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A GYERTYA TUDOMÁNYA
8 KÍSÉRLET
Készíts színes és illatos csillag- vagy rózsaalakú gyertyákat, vagy alakítsd
át a régi zsírkrétáidat színes gyertyákká! Megismerheted a gyertyakészítés
történetét, valamint az összetevőket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
születésnapi gyertyát készíts a legjobb barátodnak. Az elkészült gyertya
biztosan egyedi dísze lesz a lakásnak.
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A KÉMIA TUDOMÁNYA 600
21 KÍSÉRLET
Lepj meg valakit, és küldj neki színes, titkos üzeneteket, vagy mutasd meg
neki, hogyan fújhatsz fel egy lufit anélkül, hogy belefújnál. Megismerheted
a hatóanyagok természetét és tulajdonságait, valamint a köztük lévő
változásokat. Megtudhatod, mi a felületi feszültség, az ozmózis és egyes
hatóanyagok pH-értéke. Fedezd fel az egyszerű dolgok új tulajdonságait!
A

B

HU

C
5

54

900511

605259 >

8+

235x220x65

6

2

240x250x425

TUDOMÁNYOS KÉSZLETEK
60705

PARFÜMGYÁR – MINI KÉSZLET
2 KÍSÉRLET
Kezdjünk bele a tudományos kalandozásba a Mini készletekkel! Ismerd
meg az illatok fogalmát és a parfümök történetét. Ha érdekel az aromás
anyagokból való parfümkészítés, a Parfümgyár – Mini készlet az ideális
választás számodra.
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SZAPPANGYÁR – MINI KÉSZLET
2 KÍSÉRLET
Kezdjünk bele a tudományos kalandozásba a Mini készletekkel! Ismerd meg
a szappanok eredetét. Készíts színes, illatos szappanokat csillag és rózsa
alakban, mely tökéletes ajándék lehet barátaidnak vagy családtagjaidnak.
A saját készítésű szappanok igazán egyediek és még remek szórakozás is
elkészíteni őket.
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RAGACSGYÁR, RAGACS FIGURÁK – MINI KÉSZLET
2 KÍSÉRLET
Kezdjünk bele a tudományos kalandozásba a Mini készletekkel!
Megtanulhatod hogyan lehet vicces és nyúlós anyagokat létrehozni.
Vesd bele magad a szuper és színes nyúlós anyagok világába a
Ragacsgyár, Ragacs figurák Mini készlettel.
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