UAB JANIDA SANDĖLIO LIKUČIAI,
2019 03 08

Adresas: Rokantiškių sodų g. 15,
Vilnius, LT-10252

tel.: 8 604 03176/8 676 51876,
el.p: zaislai@janida.lt, www.janida.lt

Nuotrauka

Prekės kodas

G59987

Pavadinimas

Akmeninės kaladėlės "Žmonių piramidė"

CO92106
Sensorinių indų rinkinys

Prekės aprašymas

Akmens masės kaldėlės. 48 detalės. Detalės
dydis 5x5 cm.

Kaina

39 Eur

35.00 EUR

Kaina su nuolaida

1

4

80164
Konstruktorius Spygliuotis

41600
Konstruktorius "Mozaika"

S82963
Daktaro lagaminėlis

Konstruktoiurs vaizdiniams plokštumoje kurti, rinkinyje 120
plastikinių, spalvingų elementų, 4,8 cm skersmens detalė.
Dėžutės ilgis 33 cm.

Medinis lagaminas su visais daktaro įrankiais, 10
detalių rikinyje, 20 x 8 x 15 cm dydžio

34 EUR

24.00 EUR

29 Eur

10

3

1

S82842
Magnetinis žaidimas "Mano namai"

NS0913
Trafaretai - lapai

B101254
Pykčio ištrypimo kilimėlis

3 skirtingos scenos, 57 detalės, magnetiniai žmogeliukai,
baldai ir kiti namų aksesuarai. Lavinama vaizduotė,
kūrybiškumas. Matmenys: 26 x 19 x 4 cm., patogi dėželė.

Plastikiniai tuščiaviduriai trafaretai - lapai naudojami mokantis
piešti medžių lapus. Rinkinyje - 6 vnt trafaretų. Matmenys: 15
x 15 cm.

6.00 EUR
2

16 Eur
1

Priemonė, skirta dėmesio koncentracijai,
nusiraminimui, laiko fiksavimui. Apvertus indą, skysta
Ypatingai mėgiamas vaikų spygliuotasis Wader
želė lėtai teka žemyn, stebint padeda vaikučiams
konstruktorius. Spygliukai masažuoja rankeles, veikia
susikaupti, koncentruoti dėmesį ir ramiai stebėti
raminančiai. Rinkinyje – 180 detalių, tvarkingai sudėtų
aplinką. Rinkinyje yra 3 spalvų indai. 120 x 50mm. plastikinėje dėžutėje. Ypatingai aukštos kokybės medžiagos.

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

S82845
Magnetinis žaidimas “Metų laikai”

S82843
Magnetinis žaidimas “Apranga”

Prekės aprašymas

4 skirtingos žaidimo scenos: ruduo, žiema, pavasaris,
vasara. 75 detalės, 26 x 19 x 4 cm Patogioje dėželėje
Kaina
LIKUTIS

3 skirtingos žaidimo scenos, 51 detalė, įvairūs
drabužiai ir aksesuarai Matmenys: 26 x 19 x 4 cm
Patogioje dėželėje

Labai svarbu , kad vaikas neužgniaužtų savo
emocijų ir galėtų išsikrauti kasdien. Kilimėliai –
vienas iš būdų išlieti pyktį, atpažinti savo
emocijas, mokytis jas išreikšti tinkamai, nežalojant
šalia esančių. Pagamintas iš tvirto ir plaunamo
audinio – PVC – dydis: 44 x 44 cm.

22.00
5

22.00
5

22.00

CR51673

CR51683

JA2006

CO73022

CO73050

Šviesos lentų idėjų gidas

Skaidrus indas šviesos lentai arba
smėliui

Apvalios šviesos lentos, skersmuo 50 cm

6

Nuotrauka

Prekės kodas

Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS vnt.

Spalvotos plunksnos

Baltos plunksnos

Aukštos kokybės spalvotos plunksnos . Rinkinyje 350 vnt Aukštos kokybės baltos plunksnos . Rinkinyje 350 vnt
Matmenys: ilgis 12-15 cm.
Matmenys: ilgis 15 cm.

Šviesos lenta 50 cm skersmens, sveria 2,3 kg., 1 cm storio puiki ugdymo priemonė, tinkanti geometrinių formų ir spalvų
A4 formato 14 puslapių leidinys, kuriame pateikta Lietuvos
pagaminta iš skaidraus polikarbonato , suteikiančio jam
pažinimui, kadangi yra tik 1 cm storio, sunaudoja mažiau
ir užsienio pedagogų patirtis aptariant šviesos lentų
neįtikėtinos jėgos ir ilgaamžiškumo, puikiai tiks su A3 dydžio
energijos resursų. Ant šviesos lentos galima naudoti įvairius
naudojimo galimybės, vaikų darbai su iliustruotomis
šviesos lentomis arba atskirai smėliui, vandeniui. Dydis: 565 x priedus: raideles, skaičius, silikonines kaladėles, geometrines
nuotraukomis, idėjomis, ką galima veikti ant šviesos stalo.
440 x 100mm. 3+, medžiaga - kietas skaidrus plastikas
formas, taip pat gamtos resursus: lapus, kankorėžius, žaisti su
kinetiniu smėliuku ir vandeniu. Fantazijai ir kūrybai ribų nėra.
Dydį galima pasirinkti: skersmuo 50 cm.

24 Eur
1

14 Eur
3

15.00 EUR
38

49.00 EUR
1

159 EUR
2

GDSPP_1
Gaublys

W51792
Trasa 5 m ilgio

50310
Trasa - garažas

51790/51791
Trasa su automobiliais 6,3 m.

W60000
Mini automobiliai

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Puikiai tinka grupiniam darbui. Žemyną, šalį ir
pagrindinius vietovardžius rasite su aiškiai
apibrėžtomis ryškiomis spalvomis. Skersmuo
23 cm.

inkinyje 4 mašinėlės, užimamas plokštumos plotas
80x120 cm

WADER gamintojo itin tvirtas ir ilgalaikio
naudojimo garažas-trasa, 3 aukštų, 47 cm
aukščio. Komplekte keli medžiai ir
automobiliukai. Plotas: 57 x 34 cm.

s, rinkinyje - 4 mašinėlės, 6.3 m ilgio trasa,
kiekviena detalė 10-15 cm ilgio, 6,3 m - tai visas
kelio ilgis sudėliotas į vieną liniją.

Automobiliai skirtingų spalvų ir modelių (iš viso 18 skirtingų modelių) - tad galima sukonstruoti
norimo ilgio traukinuką. Kaina nurodyta už 1 vnt.

Kaina

62 Eur
2

39 Eur
1

39 Eur
2

39 Eur
1

2,50 EUR
24

G61971_1

M900154

Medinė švilpynė „Paukšteliai“

Kibirėlis "Banga"

Spalvingos, linksmos, padengtos ekologiškais
dažais, 9,1 x 5,5 cm.

Plastmasinis kibirėlis Matmenys: 22x15x21

3 EUR
2

1,50 Eur
2

LIKUTIS

Nuotrauka

Prekės kodas

50036 (tinklapyje nėra)

Pavadinimas

Rankų darbo lėlė „Maria“ 40 cm.

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

130011 (Balerina Sara, šviesiaplaukė)
(tinklapyje nėra)
Rankų darbo lėlė „Drambliukas“ 36 Rankų darbo lėlė „Mini balerina Sara“
cm.
24 cm.
90040

Mini-baleriną galima perrengti, jos sijonėlį
Tinkamos nuo 3 m. amžiaus;
mergaitė gali naudoti kaip plaukų aksesuarą ar
550 g svorio, 40 cm. aukščio;
Tinkamos nuo 0 m. amžiaus;350 g svorio, 36 cm. aukščio;Galima skalbti 30 l. temp.;Užpildas - kalcio karbonato
granulės;
apyrankę.
Lėlę galima skalbti 30 l. temp.;
24 cm
Drabužėlius geriau skalbti rankomis;
Užpildas - kalcio karbonato granulės;

39 EUR (vietoje 63.00)
1

39 EUR (vietoje 54.00)
1

10 EUR (vietoje 16.00)
3

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

G53059
Sukutis – vilkelis
Spalvingas sukutis, skersmuo 12,8 cm., aukštis 14,5 cm.
Vaikams nuo 1 metų.

7.00 EUR
3

104.0105
Smėlio piltuvėlis

51880 (51676)
Medinukai pomidorai dėžutėje

B500068
Kortelių rinkinys "EVOLIUCIJA"

G58572
Varstomos dėlionės - gyvūnai

turi sustabdymo mechanizmą. Skirtas
3 atvirukų rinkiniai su 5 elementais leidžia vaikams matyti,
51880(51676) - Rinkinyje 10 vnt pomidorų,
žaidimams su smėliu, per piltuvėlį barstant
kaip vystosi drugelis, varlė ir paukščiukas. Kortelės pagamintos Varstymo žaidimai ugdo ne tik kantrybę, bet ir lavina smulkiąją
matmenys: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm. Tinka vaikams iš plastiko, labai patvarios, skirtos ilgam ir dažnam naudojimui,
motoriką. Rinkinyje 5 gyvūnai, 5 spalvingos virvelės.
smėliuką galima kurti paveikslus, 20,5 x 12
nuo 3 metų
Rinkinyje - 15 kortelių, 16 x 16 cm dydžio. cm.

7.00 EUR
2

14 EUR
1

17.00 EUR
1

13.00 EUR
1

Nuotrauka

Prekės kodas

CR56194

P526508

GHS973 (nėra tinklapyje)

G56019

10023

Pavadinimas

Poliarinių gyvūnų figūrėlės

Muzikinė žiemos pasaka su CD

Medinis bokštas

Žaidimas "Pataikyk kamuoliuką“

Stalo žaidimas "Naminiai gyvuliai ir jų
jaunikliai"

4 skirtingų poliarinių gyvūnų variantai – šuohaskis, pingvinas, elnias, baltoji meška – visų
Prekės aprašymas
po 8 vnt. Rinkinyje 32 vnt. Matmenys: aukštis
8-12,8 x 5,6-11,8 cm.
Kaina
LIKUTIS

Žaidimo rinkinyje: 6 žaidimo laukeliai, 24 kortelės, žaidimo

Tekstas, muzika ir žodžiai: Neringa Lapinskienė.
Pasaka, dainelių CD ir knygelėje aprašytų dainų
karaokė, natos. Viso: 24 psl. t

Spalvingas mini medinis bokštas, 45 kaladėlės.
taisyklės. Daugelis trimečių jau pažįsta ne vieną naminį
Medinis žaidimas lavina kantrybę, kamuoliukus reikia įtaikyti į
Traukite po vieną kaladėlę ir stenkitės
gyvūną. Šis žaidimas - puiki galimybė ne tik įtvirtinti žinias apie
jiems skirtas vietas. Skersmuo 8 cm., 6 skirtingų rūšių. Tinka
naminius gyvūnus ir jų jauniklius, bet ir patobulinti užsienio
nesugriauti viso bokšto! Matmenys: 5 x 5 x 15
vaikams nuo 5 metų.
kalbų žinias, nes gyvūnų pavadinimai čia užrašyti keliomis
cm.
kalbomis

69 EUR
1

10.00 EUR
1

5.00 EUR
1

4 EUR

JA1001

NS0903

JAE007_2

JAN002

Pertvara Gėlė

Sieninis jausmų pažinimo plakatas
MEŠKUČIAI KVADRATĖLIUOSE

Sieninis plakatas Skaitynas

Sieninis jausmų pažinimo plakatas
“Meškučiai debesėliuose” A3 formato

15 meškučio emocijų jausmų pažinimui.
Didžiulis plakatas pagamintas iš drobės 160 x
100 cm.

palvingas, linksmas skaitynas, kabinamas ant
sienos, drobinis, ilgaamžis, ne tik tarnaus kaip
grupės sienos puošmena, bet taip pat padės
linksmai išmokti skaičiukus. 140 x 70 cm dydzio.

5 meškučio emocijų jausmų pažinimui. Galima
užsakyti kelių dydžių – A3 formato ir plakatą iš
drobės 160x100 cm (69 eur)

69 EUR
1

49 Eur
3

5 EUR
5

44

13 EUR
1

Nuotrauka

Prekės kodas

Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Raidynas A3 dydžio

Spalvingas, linksmas raidynas, kiekviena raidė
atitinka paveikslėlio pavadinimą, kad raidės būtų
Išmatavimai: aukštis – 68,5 cm., plotis – 83
dar lengviau įsimenamos. Matmenys: 29×42 cm,
cm.
laminuotas kartonas, skirtas ilgalaikiam naudojimui.
Su pakabėlėm, tad tinka kabinti ant sienos.

5 EUR
1

85 Eur
1

JAE005 (tinklapyje nėra)

Nuotrauka

Prekės kodas

CR78265

NS0288

NS0133_1

B118210

G58620

Pavadinimas

Forminių įrankių ir formelių rinkinys

Lėlių vystymo stalas - skalbyklė

Prijuostės ilgomis rankovėmis

Lentyna SIURPRIZAS

Blokeliai “Vaivorykštė”

Prekės aprašymas

Į rinkinį įeina 15 vnt. įrankių ir formų. Matmenys: 3,5x3,5 7x9 cm.

Išmatavimai: aukštis - 56 cm., plotis - 104
cm., gylis - 37 cm.

10.00 EUR
1

79 EUR
1

10 EUR
4

Kaina
LIKUTIS

Lentyna su penkiais skirtingų spalvų maišeliais. Galite paslėpti
Įvairių formų ir spalvų mediniai blokeliai. Vidus skaidraus
Prijuostės ilgomis rankovėmis apsaugos vaikų drabužėlius įvairius daiktus maišelyje, kuriuos vaikai atpažins paliesdami. plastiko. Puikus žaidimas pažvelgti į pasaulį kitomis spalvomis,
nuo dėmių. Matmenys: 42 x 45 cm
Stimuliuoja vaizduotę ir lietimo jausmą. Matmenys: lentyna 80 pažaisti su šviesos atspindžiais. Rinkinį sudaro 37 vnt. Dydis:
x 16 cm; maišelių ilgis 20 cm – 1 vnt
34,5 x 26 x 4 cm. 3+ - 49.00€ - 1 vnt

29.00 EUR
1

49 EUR
1

Nuotrauka

KODAS

NCR5856

6303681

NS1654

NP12718

G15532

Pavadinimas

Kristalai KŪRYBAI

Minkšta dekoracija "Boružėlė"

Vaisiai

Lankstusis bokštas

Vertinimų antspaudėliai

įvairių dydžių, spalvų ir formų blizgūs kristalai puikiai tiks
žaidimams ant šviesos lentų, taip pat rūšiavimui,
Prekės aprašymas skaičiavimui ir kitiems kūrybiniams žaidimams. Ien apusė nuplėšus lipduką gali prisiklijuoti prie lygaus paviršiaus.
Rinkinyje 70 g kristalų.
Kaina
LIKUTIS

5 EUR
1

Minkšta sienos dekoracija papuoš kiekvieną grupę ar
klasę. Pagaminta iš veliūro, ypatingai minkštos, ryškių
Minkšto audinio lipdukai skirti sieniniam plakatui
spalvų, kiekviena dekoracija su kilpa - paruošta kabinti (NS1653). -10 vienetų; -Išmatavimai 7x15vm.; -Su velkro
ant sienos. Puikus būdas pristatyti grupės pavadinimą lipdukais
tiesiog kabinkite ant durų. Matmenys: 73 cm.

35.00 EUR
1

47 EUR
1

Lankstusis bokštas arba kitaip balansinis - 8-ių medinių
įvairių formų, ryškių spalvų kaladėlių rinkinys. Surinkto
bokšto dydis - 20 x 7 x 5 cm. Pagamintas iš ekologiškos
medienos, naudojant vandens pagrindo bekvapę,
vokišką dažymo technologiją.

15 Eur
1

7 vnt. vertinimo antspaudėlių grupėje ar klasėje atlikus užduotį
ar namų darbus.Patogioje dėžutėje.

8.00 EUR
2

Nuotrauka

KODAS
Pavadinimas

S82813
Medinės automobilių dirbtuvės garažas

NSG0004
Treniruoklis – Dviratis

Spalvingi ir kokybiški treniruokliai, sukurti specialiai
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Pratimai ant šių
treniruoklių stiprina kojų raumenis, vysto koordinaciją,
Visos detalės tikroviškos. Žaidimas pagamintas iš medžio.
padeda formuoti teisingą supratimą apie sveiką
Prekės aprašymas Rinkinyje 2 žmogeliukai, 2 transporto priemonės, remonto
gyvenseną ir fizinį aktyvumą. Konstrukcija metalinė,
dirbtuvių priemonės. Išmatavimai: 27 x 19 x 27 cm.
apdaila iš plastiko ir putų poliesterio, skirta ilgalaikiam
naudojimui. Integruotas ekranas rodo laiką,
Kaina
LIKUTIS

CO72097

G56869

Pjaustomi medinukai maisto produktai Atminties žaidimas "Miško gyventojai"
Pjaustomų, medinių vaisių rinkinys. Rinkinyje pjaustymo
lentelė, du peiliukai ir įvairūs maisto produktai.Skirta
vaikams nuo 18 mėn. Dėželės matmenys: 213 x 140 x 65
cm.

46 Eur
1

136 EUR
1

18.00 EUR
3

CO75530

Komoda "Mano mylimas
augintinis" (išparduodama)

2 995 003
Stalo žaidimas "Vienu daugiau vienu
mažiau"

Rinkinyje 32 medinės detalės, reikia ne tik surasti atitinkančią Dešinėje pusėje dėliojamos kortelės, kurių sudėtyje yra viena
porą, bet tuo pačiu galima susipažinti su miško žvėreliais,
daugiau ir kairėje pusėje dėti korteles, kurių sudėtyje yra viena
paukščiais, augalais ir uogomis. Matmenys: 5 x 5 cm.
mažiau. Skirta vaikams nuo 4 + -

14 EUR
2

23 EUR
1

NAP1381

NS4203

B539005

Muzikinių kūrinių kortelės varpeliais ir
skambučiais groti "24 melodijos"

Fermos gyvūnėliai

Nuotrauka

Prekės kodas

Pavadinimas

Pastatomas krepšinio lankas

TT275196

Spalvotos plunksnos

Prekės aprašymas

Laisvai pastatomas, pagamintas iš plieno, krepšinio
lankas su nailono lynų tinkleliu. Skirtas mažiems
vaikams, padeda lavinti motorinius įgūdžius. Skirtas
komandiniam žaidimui. Galima naudoti tiek viduje,
tiek lauke. Lengvai surenkamas. Lanko skersmuo –
40 cm., aukštis – 86 cm.

4 lentynos su atidaromom durelėm, dekoruota
piešinėliais. Puikiai tinka žaislų, konstruktorių ar kitų
daiktų sandėliavimui. Matmenys: 63 x 31 x 63 cm

Natūralios plunksnos, dažytos įvairiomis spalvomis, puiki
žaidimų, logopedinė priemonė. Plunksnas stengiantis
nupūsti, tarkim, ant suoliuko, mokomasi reguliuoti
kvėpavimą. Puikiai tinka ir įvairiems darbeliams, puošybai,
pavyzdžiui, Velykų tema. Rinkinyje maždaug 150 plunksnų,
20 g svorio

69 Eur
1

27 EUR
1

5 Eur
1

15 EUR
1

10.00 EUR
1

PE10173
Žingsnius skaičiuojanti apyrankė

IL3550
Skruzdėlių kalnelis

IL01070
Didelis drugelių auginimo sodas

IL1010
Mini drugelių auginimo sodas.

Interaktyvi sienelė

Kaina
LIKUTIS

24 kortelės/melodijos, 11 x 23 cm, natos
sužymėtos, kokios spalvos skambutį/varpelį
naudoti, kokį numeriuką naudoti norimai
melodijai sugroti

pagaminti iš minkšto plastiko, 6 vnt dydis: 9 x 3 x 12 CM

Nuotrauka

KODAS
Pavadinimas

IT10003

Sienelė turi 30 kišenių, į kurias galima įdėti korteles, piešinius
Patogi ir tvirta vaikiška apyrankė su stebėjimo sistema –
Kas gali būti įdomiau, nei tikros gamtos ir jos
ir pan. Įrašyti pranešimą kiekvienam objektui iki 10 s. Puikus
puikus pedometras, alternatyva paskatinti ir stebėti savo gyventojų gyvenimo stebėjimas. Šis kalnelis sukurtas
Didelis drugelių auginimo sodas. Rinkinyje 45 cm aukščio
tarpdalykinis klasių/grupių bendravimo šaltinis, kurį lengva
mokinių žingsnius ir veiklą visą dieną. Išmatuokite
tam, kad vaikai iš labai arti galėtų matyti kaip vyksta daugkartinio naudojimo sodas su skaidriu tinkleliu, per kurį
Rinkinyje 30 cm aukščio, 25 cm skersmens daugkartinio
naudoti tiek vaikams, tiek mokytojams. nuspaudžiant žalią
žingsnius, kalorijas, temperatūrą, nuvažiuotą atstumą, judėjimas skruzdėlyne. Matysite, kaip skruzdėlės kasa puikiai matysite vykstančias metamorfozes, į rinkinį įeina 8- naudojimo sodas su skaidriu tinkleliu, į rinkinį įeina 5 vikšriukai
Prekės aprašymas
mygtuką kišenėje ir įrašant į juodą dėžutę viršuje, žaliu
galima stebėti net miegą. Per USB galima atsisiųsti ir
smėlio tunelius vienoje pusėje ir kopia į kalną - kitoje. 10 nemokamų vikšrų su maisteliu, kurie bus pristatyti per
su maisteliu.
mygtuku atkuriamas pranešimas. Galite užduoti klausimą apie
saugoti duomenis. Nustatykite laiką ir datą kaip paprastą
Rinkinyje - tikroviška kalva, instrukcija, skruzdėlių
10-15 darbo dienų, kai būsite pasiruošę auginti drugelį.
tai, kas yra kišenėje, atsakyti į klausimą kas yra kišenėje arba
laikrodį. Lengvai reguliuojamas dirželis, tinka riešui 15-20
užsakymo forma, smėlis. Dėmesio: tinka ir
Rinkinyje ir 4 plastikinės drugelio gyvenimo ciklo figūrėlės.
palikti aprašymą. Kelios idėjos panaudojimui: skaičiai, formų
cm.
skruzdėliukai iš Jūsų kiemo!
identifikavimas, abėcėlė, pasakojimai, tvarkaraščiai, emocijos
Kaina
16 Eur
23 EUR
49.00 EUR
39.00 EUR
39 Eur
LIKUTIS

2

2

1 131 880
Spalvų tyrinėjimo rinkinys "Spalvų
laboratorija"

CO72249
Skaidrios figūros, 245 vnt. šviesos
lentai

3

7

1

6512390A

NS4001W
Užduotėlės konstruktoriui
ORNAMENTAS

2 203 464
Teminių dėlionių rinkinys "Egzotiniai
gyvūnai"

50 x . 78,5 x. 40 cm, sėdynėsplotis 18,5 cm, MEDNIS,
natūralios medžio spalvos

Matmenys: 11,5 x 11,5 cm, 24 vnt kortelių.

Rinkinys susideda 6 plastikinių dėlionių, su plastikiniu rėmu ir
plastikine pavyzdine kortele. Turinys: 9 detalių dėlionės.
Matmenys: 18x18 cm

89 EUR
1

10 EUR
1

33 EUR
1

Nuotrauka

KODAS
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Rinkinyje 4 pipetės, 80 gėlių formų (10 x 10 cm), idealiai
tinka naudoti ant šviesos kubo

19 EUR
2

Skaidrios geometrinės formos, tinkamos naudoti kartu
su šviesos lentomis. Vaikai lavins formos ir erdvės
suvokimą, pažins spalvų gamą, padės vystytis
motoriniams įgūdžiams. Komplekte yra: 20 geltonų
šešiakampių, 30 raudonų trapecijų, 30 oranžinių
kvadratų, 45 mėlynų paralelongramų, 60 žalių
trikampių ir 60 rombų.Matmenys: kvadrato dydis 25

29 EUR
4

Suoliukas Franek

Nuotrauka

Prekės kodas

W74800

CO38060

NCI3551

B500153

NTY0121

Pavadinimas

Karutis

SKAIDRUS STOVAS

3D dėlionė "Laukiniai gyvūnai"

Forminiai įrankiai plastilinui arba smėliui

Žaidimų parašiutas ø 3,5 m

Prekės aprašymas Spalvingas, tvirtas karutis tiks vaikučiams vežioti daiktus
arba vienas kitą. Karučiai patogiai sandėliuojami sudedant
vieną ant kito. Galima rinktis iš skirtingų spalvų: mėlynos,
žalios, raudonos. Vežama masė neturi viršyti 100 kg
Kaina
LIKUTIS

19 EUR
5

stovas: 46 cm aukščio, dėželė: 54 x 38 x15 cm, stovelis
sulankstomas

45 EUR
3

Pagamintas iš itin aukštos kokybės medžiagos. Parašiutas
Medinė 3 D dėlionė su 7 elementais. Matmenys: 30 x 20,5 x
skirtas įvairiems grupiniams, muzikiniams, sportiniams
1,5 cm. Elemento išmatavimai: 8 x 1,2 cm. Tinka vaikams Rinkinyje 3 vnt. įvairiaspalvių įrankių kūrybiniams žaidimams. žaidimams, 3,5 m skersmens, su rankenomis ir papildomomis
nuo 18 mėnesių.
kišenėmis įvairioms priemonėms susidėti. Gali būti
naudojamas pakeltas – kaip komandinis žaidimas, kurio metu
reikia įvaryti kamuoliukus (15 cm) į kišenėles.

14 EUR
nėra

10 EUR
1

129 EUR
1

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

EMOJITO
Emocijų pažinimo stalo žaidimas
"EMOJITO"

Prekės aprašymas

EMOJITO – tai nuotaikingas stalo žaidimas, skirtas žaisti
šeimoje bei draugų rate. Žaidėjų tikslas – atspėti kitų
rodomas emocijas, pavaizduotas šimte linksmų žaidimo
kortelių. Kortelėje ne tik nuotaikingai pavaizduotos
emocijos, bet taip apt nesunkiai galima atspėti
priežastį,kodėl ten esanris objektas taip jaučiasi.

Kaina

20 EUR

LIKUTIS

3

EY07609

B517036

Tyrinėjimų cilindrai

Sensorinis indas "Deimantas"

Rinkinyje 4 tyrinėjimams skirti cilindrai. Tinka
tiek kietoms medžiagoms, tiek skysčiams laikyti.
Užsukamais dangteliais. Skersmuo 6 cm, ilgis 35
cm.

Apvertus indą spalvingas skystis kaskadomis teka
žemyn, tai padeda vaikučiams susikaupti,
koncentruoti dėmesį. Matmenys:
13 x 5,5 cm

55 Eur
5

9 Eur
5

2 995 010

230.4100

Žaidimas "Pažink jausmus"

Žaidimas "Einu į parduotuvę"

Žaidimo tikslas yra išmokyti pažinti pojūčius ir atpažinti
Žaidimas, padedantis išmokti skaičiuoti, formuoti
jausmus. Žaidimas skirtas 2-6 žaidėjų grupei nuo 4 m amžiaus.
apsipirkinėjimo įpročius pagal pateiktą sąrašą. Rinkinyje: 1
Nagrinėja dvi pagrindines emocijų grupes – Malonu jausti ir
plastikinė dėžė (ratukas) 20×20 cm; 8 plastikiniai apsipirkimo
nemalonu jausti.
sąrašai, pagal kuriuos parduotuvėje reikia atrinkti prekes,
Žaidimo turinys:
10×16 cm dydžio; 3 plastikiniai kainų žymekliai 9×20 cm; 40
• kartoninė dėžutė 255x255x65 mm;
plastikinių kortelių su vaisiais ir daržovėmis 5×5 cm; maža
• 5 kartoninės jausmų kortelės 5×7 cm;
dėžutė su 100 žymeklių; 3 mediniai kauliukai; 1 lapas su vaisių
• 40 kartoninių kortelių apie objektus 5×5 cm;
ir daržovių lipdukais, užklijuoti ant kauliuko; vadovas) Skirta
• 6 kartoninės emocijų rezultatų kortelės;
vaikams nuo 4+

26 Eur
1

59 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

ED130199

EY07353

W54280

Pavadinimas

Magnetiniai portretai

Įrašančios žvaigždės

Dėlionė

W80144
Konstruktorius su grioveliais,
det.

NS1913
180

Kabykla "Gelsvas meškutis"

Gražių, blizgančių žvaigždžių rinkinys su 30 sekundžių
Linksmas magnetinis žaidimas. Su magnetiniu rašikliu
įrašymo funkcija. Kiekvienoje žvaigždėje taip pat yra
Skirtingų modelių dėlionės – gaidelis, namelis, žuvytė,
Kabykla – meškutis, puiki priemonė laikyti žaislus ir
galima nupiešti barzdą arba juokingą šukuoseną. žaidimas
kabliukas pakabinimui ir užrakto funkcija, skirta
gėlytė, laivas, drugelis ir pan. Dėlionių detalės išimamos
Linksmasis konstruktorius, plastikinėje dėžėje 180 detalių.
Prekės aprašymas padeda gerinti vaikų ir akių koordinavimą. Pagaminta iš
pranešimo išsaugojimui. Idealiai tinka
atskirai, jas galima naudoti kaip trafaretus, dėlionės
Jungiamas į griovelius, daugybė veidelių, ratelių, galima sukurti smulkius daiktelius, matmenys: 86 x 112 cm, 9 kišenės –
sintetinės medžiagos. Matmenys: 10 x 12,7 x 1,3 cm. + 3 apdovanojimams ir pan. Kodėl gi ne įrašyti pranešimo pagamintos iš plastiko. Dėlionės matmenys 16,5 x 27,5 x 2
žaismingus gyvūnėlius ir transporto priemones.
24 X 22 CM.
m.
tėvams, kuriame būtų išsamiai paaiškinta, ką jų vaikas
cm, tinkamos nuo 1 m amžiaus.
padarė gero, koks poelgis paskatino pagyrimą ir t.t.
Kaina
5 Eur
79 Eur
14 Eur
84 Eur
99 Eur
LIKUTIS

5

1

11

1

1

Nuotrauka

Prekės kodas

KINSE

VA24704

CO72211_1

B588025

NP13524

Pavadinimas

Spalvotas smėlis

Knyga "Laimingi vaikai"

Padėklas rūšiavimui

Žvaigždė terapiniams rankų pratimams

Dėlionė "Profesijos"

Spalvingas gėlės formos padėklas puikiai tiks tapymui,
rūšiavimui, skaičiavimui ar kitoms vaikų grupės veikloms.
Padėklo skersmuo 40 cm.

Motoriniams įgūdžiams lavinti, reabilitacijai, piršteliams
stiprinti. Išsitempia, bet visuomet grįžta į pradinę padėtį.
Pasižymi antistresinėmis savybėmis. Dydis: 8 cm

Profesijos 2 – tai 21 vnt. didelių, storų, tvirtų, itin kokybiškos
spaudos kartoninių detalių dėlionė. Dėlionėje yra 3 profesijos
(3 atskiros dėlionės).

7,80 Eur
5

12 Eur
1

11 Eur
1

Bet koks žmogaus elgesys turi tikslą. Kartais jį
nuspėjame, kartais – ne. Visi esame patyrę būseną, kai
sakome sau: „Kodėl aš taip padariau?“. Tokią
1 kg pakuotė 1 spalvos smėlio – 19 EUR; Spalva
nuostabą galima pateisinti: mus veikti pastūmėjo
išgaunama naudojant maistinius dažus (galimos spalvos:
priežastis, slypinti pasąmonėje. Tas pats tinka ir mūsų
Prekės aprašymas mėlyna, žalia, geltona, raudona, žalia, violetinė, ruda);
vaikams: jei norime padėti vaikui keisti savo elgesį,
Tinka spalvinimui, piešimui su smėliu, terapiniams smėlio
turime suprasti, kas lemia jo veiksmus. Vaiką
dėžės užsiėmimams.
išmokysime elgtis kitaip tik pakeitę jo elgesio
motyvaciją. Tėvai nebežino, kaip šiais laikais elgtis su
vaikais. Knygoje patariama nei nuolaidžiauti jiems, nei
Kaina
19 Eur
14 Eur
LIKUTIS

3

1

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

AR02101
Veidrodinių medžių komplektas,
vnt.

NCR8934
3

Dekoratyviniai lapeliai

ED110323
Projektorius - atpalaiduojantis
šviestuvas

Tiek lauko, tiek vidaus dekoracija, 3 vnt.
rinkinyje skirtingų medžių – veidrodžių,
aukštis – 80 cm, plotis – 60 cm, gylis – 3
mm.

Įvairiaspalviai lapeliai, tinka žaisti ant šviesos lentų,
rūšiuoti, dėlioti, taip pat kurti darbelius.

Projektorius ir atpalaiduojantis šviestuvas viename.
Atpalaiduojančiai pojūčių erdvei kurti. Nuimamas kupolas,
šviečia 360 laipsnių kampu, 9 besikeičiančios spalvos, jūros
gyvūnų motyvai. Lemputė nenaudojama automatiškai
išsijungia po 60 minučių. Projektorių sudaro: LED lemputė,
dangtis, kupolas, pagrindas ir stovas. Akumuliatorius veikia
su 3 x LR6 Mignon baterijomis.

139 Eur
1

4 Eur
1

45 Eur
1

118208
Sensorinė žuvytė

GK071
Kopetėlės medyje

G51906
Miegamojo baldeliai

Medžiaginė, mediniame rėmelyje, 35x35
cm.

Pakabinamos, dydis: 200 x 32 cm.

37 Eur
1

17 Eur
1

WA150-201

PP90015

Kinetinis smėlis 2,5 kg

Konstruktorius SKAIDRIOS LAZDELĖS

Natūralus kinetinis smėlis, įsirengti tvarkingai smėlio dėžei
patalpų viduje. 2,5kg arba 5 kg. pakuotė, puikus mokslininkų
atradimas, leidžiantis mėgautis smėliu neišsitepant rankų
visus metus. Sausas, tačiau formuojamas tartum būtų šlapias.
Rinkinyje 105 vnt. detalių, lazdelės yra 7 skirtingų ilgių; Iš viso
Nelimpa prie rankų, nesubyra, krentant tįsta, byra iš lėto,
8 ratai ir 97 įvairių spalvų lazdelės; Spalva išryškėja
lengvai keičia formą. Drėgnas, bet nedžiūsta, nekeičia savo
panaudojus papildomą šviesos šaltinį; Puikiai tinka
savybių ir netepa rankų, tinka naudoti viduje. Saugus, tinka
užsiėmimams su šviesos lentomis.
naudoti vaikų darželiuose, atitinka saugumo sertifikatus EN7 ir
ASTM D-436, pagamintas Švedijoje. Tinka naudoti su šviesos
lentomis. Sudėtyje – 98% natūralaus smėlio, (Silicio dioksidas
– tai ta medžiaga, kuri sudaro 98 procentus visos masės. Tai

23 Eur
2

40 EUR
1

CO72100
Pjaustomos daržovės

G58990
Žaidimas kalti

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

16 detalių, 12 cm dydžio baldeliai mediniams lėlyčių
nameliams

22 Eur
2

Pjaustomų, medinių daržovių rinkinys. Rinkinyje pjaustymo
lentelė, peilis ir 8 daržovės Skirta vaikams nuo 18 mėn.
Dėžutės dydis: 213 x 140 x 65 cm.

18 Eur
2

Rinkinyje kamštinė lenta, 212 įvairių motyvų medinių detalių,
vinukai ir plaktukas. Matmenys: 29,7 x 21 x 0,8 cm

20 Eur
3

Nuotrauka

Prekės kodas

W32051

10108

MA902141

Pavadinimas

Tvirtasis automobilis

Stalo žaidimas "Ar pažįsti medžius?"

Guminių detalių konstruktorius, 500 det.

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Žaidimo rinkinyje yra 8 medžių dėlionės;
Ypatingai tvirtas, priekaba išsiverčia, spalvingas, tad Žaisdami žaidimą vaikai mokosi pažinti medžių
įdomus žaisti. Ypač tinka smėliui vežti. Matmenys:
įvairovę. Žaidimas skatina domėtis aplinka,
38 x 24,7 x 20 cm.
lavina mąstymą, pastabumą ir gebėjimą sutelkti
dėmesį.

17 Eur
1

13 Eur
3

Įvairiom figūrom konstruoti mini kaladėlių rinkinys.
Rinkinį sudaro 500 detalių. Matmenys: 25×17,5×20
cm. Pagamintos iš lanksčios medžiagos, malonios
liesti, viduje- idėjų knygelė.

88 Eur
1

CO54517 / ED110307

NTY0117

Sensoriniai diskai

Šokinėjimo maišai

Rinkinys susideda iš 10 skirtingų dydžių diskų,
pagamintų iš itin minkšto lankstaus silikono – 5 dideli ir
5 maži diskai. Kiekvieno apskritimo paviršius yra
skirtingas (5 diskų), pritaikytas įvairiems pojūčiams.
Vaikai gali jausti ir atrasti savo skirtumus. Susiejimas
mažų ir didelių diskų užrištomis akimis yra labai smagus
žaidimas. Dydis: Didelio disko – 350mm, mažo disko –
80mm. Tinka vaikams nuo 3+ . Rinkinyje 10 vnt. 5 dideli
(35cm. skersmens) ir 5 maži (8cm. skersmens) diskai iš

Maišų rinkinys šuoliukams, 6 vnt. Matmenys: 52 x 62
cm.

48 Eur
1

48 Eur
1

CO76033
Skrudintuvas

Nuotrauka

Prekės kodas

S82986

Pavadinimas

Salotų rinkinys
Įvairių salotų ir prieskonių rinkinys smagiems

Prekės aprašymas virtuvės žaidimams. Pagaminta iš medžio. Dydis 12

x 12 x 6 cm. 6+33 detalės
Kaina
LIKUTIS

25 Eur
1

W10950

W24090

W32330

Priekaba

Virtuvinių indų ir įrankių rinkinys

Automobilis su kaladėm

Priekabėlė pagaminta iš itin tvirtos plastmasės,
puikiai tiks namų ir lauko žaidimams. Gali
išlaikyti iki 60 kg. Tinka naudoti kartu su
didžiaisiais automobiliais. Matmenys: 49 x 25 x
31 cm. Vaikams nuo 1 metų.

27 Eur
2

Puiki pažintis jaunajai šeimininkei su virtuvės indais
bei įrankiais. Komplekte 59 detalės – lėkštutės,
Komplektuojamas kartu su kaladėlėmis, 47 cm ilgio.
puodukai, puodai arbatinis, samteliai, stalo įrankiai ir
pan. Dėžės matmenys: 59×39,5×9,5 cm.

27 Eur
5

stilingas medinis skrudintuvas su dviem duonos
riekelėm, pasukus ratuką pasigirsta tikroviškas garsas.
Išmatavimai: 200x125x100 mm

17 Eur
1

20 Eur
1

CR78275
Smėlio formelės

Nuotrauka

Prekės kodas

G58911

G58955

CO73081

CO73087

Pavadinimas

Magnetinės raidelės ir skaičiai

Magnetinės raidelės ir skaičiai

Skaidrios kaladėlės

Varstomos geometrnės formos

Prekės aprašymas

Rinkinyje 88 vnt., 5,5 cm., patogioje dėželėje

Rinkinyje 89 vnt., 5,5 cm., patogioje dėželėje

Skaidrios plastikinės kaladėlės, smulkiosios motorikos
įgūdžiams formuoti, sąlytyje su šviesa atgyja. Su patogia
laikymui sandėliavimo dėžute. Detalizavimas: 5cm ir 10cm
dydžio, 6 formos, 6 spalvos. Didži. kaladėlės dydis: 64 x 32
x 24 mm, 90 vnt..

Kaina

28 Eur
2

24 Eur
2

45 Eur
1

LIKUTIS

12 skirtingų formų su skylutėmis, kurias reikia suvarstyti,
smulkiosios motorikos įgūdžiams lavinti, skaidrios, spalvos
atgyje sąlytyje su šviesa (tiks naudoti su šviesos lentomis). 5
spalvos, skirtingos formos: trikampis, trapecija, kvadratas,
apskritimas, rombas, stačiakampis, žvaigždė, gėlė, širdelė.
Plastikinėje dėžutėje. Dydis: apie 52 mm, 12 virvelių, 144

38 Eur
5

Plastikinės formelės yra 36 skirtingų formų. Rinkinyje 36
vnt. Matmenys: 3,5-9,5 cm.

12 Eur
2

Nuotrauka

Prekės kodas

CR79143

CO95988

B100483

PD50-1010

220.3533

Pavadinimas

Kinetinės putos

Vaisių ir daržovių rūšiavimo rinkinys

Lavinamoji dekoracija "Drakoniukas"

Magnetinis konstruktorius kibirėlyje "Geo Maxi"

Dėlionė "Spalvos"

Prekės aprašymas

Rinkinyje 10 vnt įvairių spalvų molio po 40 g.

Rinkinyje 96 detalės, patogus kibirėlis joms laikyti, 5
skirtingos geometrinės formos. Šis konstruktorius
leidžia tyrinėjant suvokti kūnų skirtumus. Skirta vaikams
nuo 3 metų. Kilmės šalis – Anglija

Matmenys: 28×28 cm

Kaina

27 Eur
1

139 Eur
1

26 Eur
1

LIKUTIS

Rinkinyje 5 medinės spalvotos dėželės 20 atitinkamos
spalvos vaisių rūšiavimui. Vienos dėžutės matmenys:
Matmenys: 75 x 90 cm, kambario apdailos aplikacija
11,2 x 15 x 35 cm. Vaisius reikia surūšiuoti pagal
kabinama ant sienos.
spalvas atitinkamose dėžutėse. Dėžutes galima dėti
viena ant kitos.

59 Eur
5

65 Eur
1

Nuotrauka

EY04126

CO72256

CO72413

CO75114

Pavadinimas

Krepšelis su vabzdžiais"

Naminiai gyvūnėliai rūšiavimui

Vabzdžiai rūšiavimui

Didžiųjų raidžių rinkinys

Prekės aprašymas

Graži rankų darbo kolekcija – spalvingame
krepšelyje: gėlė, lapas, vikšriukas, drugelis,
voriukas, bitutė, boružėlė. Kūdikiams ir mažiems
vaikams patinka ištuštinti krepšelį ir susipažinti iš
arčiau su minkštais vabaliukais. Čia yra švelnus
voras ir raminantis drugelis bei kiti patrauklūs

Prekės kodas

Kaina
LIKUTIS

68 Eur
1

Plastikinių, permatomų didžiųjų raidžių rinkinys. Puiki
Naminių gyvūnų, guminių figūrėlių rinkinys, 72 Vabzdžių figūrėlių rinkinys, 72 vnt., 12 formų, 6
priemonė naudoti ant šviesos lentų ir ne tik, padėsianti
vnt., 6 formos, 6 spalvos. Figūrėlės dydis apie 4 spalvos. Figūrėlės dydis apie 6 cm. Tinka rūšiavimui ir
mokantis raidelių, dėliojant žodžius. Rinkinyje 26
cm. Tinka rūšiavimui ir skaičiavimui.
skaičiavimui.
spalvotos raidelės, vienos raidės aukštis 5 cm.

12 Eur
1

12 Eur
2

12 Eur
1

CO92100
Sensoriniai indai "Burbulai"
Rinkinyje 6 vnt., geltonos, oranžinės, mėlynos,
raudonos, violetinės ir žalios spalvos indai;
Rekomenduojama naudoti su šviesos lentomis; Skysčių
tyrinėjimui, laiko tėkmei, dinamikai stebėti, gali būti
naudojama kaip raminanti, susikaupimo priemonėl
Matmenys: 5,5 x 14,5 x 3,5 x cm.

39 Eur
2

Nuotrauka

Prekės kodas

EI0010

220.3464

NUS0131

B196072

196076

Pavadinimas

Prietaisas vabzdžiams stebėti

Teminių dėlionių rinkinys "Egzotiniai
gyvūnai"

Žaidimas "Sugauk kamuoliuką"

Žirnis jausmų iškrovos pratimams

Edukacinis pomidoras

Prekės aprašymas

Prietaisas vabzdžiams stebėti – du padidinamieji
stiklai, gali stebėti du asmenys, didina 4x ir 6x

Kaina
LIKUTIS

11 Eur
1

Kamuoliuką reikia pagauti į kūgį, žaidimas lavina
Rinkinys susideda 6 plastikinių dėlionių, su
koordinacijos ir refleksinius įgūdžius. Virvelės ilgis 85
plastikiniu rėmu ir plastikine pavyzdine kortele.
cm., 6 kamuoliai, 6 kūgiai, 7 cm skersmens kamuolys,
Turinys: 9 detalių dėlionės. Matmenys: 18×18 cm
kūgis 16 cm.

33 Eur
1

19 Eur
1

6 spalvingi žirniai, skirtingomis tekstūromis (satino,
veliūrinio, skadeno, velveto, džiuto, trumpo kailio)
viduryje. Galima naudoti skaičių pažinimui, spalvų
pažinimui, puikiai tiks nemalonioms emocijoms išlieti
(mėtyti žirnius). Matmenys: ankšties – 38 x 26 x 16 cm,
žirniai nuo 8 iki 11 cm

Minkštas pomidoras su 10 minkštų kamuoliukų. Skirtas
mokintis spalvas bei skaičiuoti. Pomidoro dydis
33x35x29 cm, kamuoliukų dydis 11 cm.

59 Eur
1

69 Eur
1

VG5471
Manipuliacijų sienelė "Meškinas"

Nuotrauka

Prekės kodas

59254

CD110078

MES0520

Pavadinimas

Žmogaus rentgeno nuotraukos

Sieninė dekoracija "Ąžuolo gyventojai"

Lauko solo vamzdelių muzikos rėmas

Metalinis rėmas. Ypatingai švelni muzika išgaunama
grojant gumine lazdele. Vaikai gali groti vieni prieš kitus,
Pagaminta iš popieriaus, tvirtinasi prie sienos
Rinkinyje 16 rentgeno nuotraukų, vaizduojančių
kopijuodami vienas kito veiksmus, natas, melodiją,
Funkcionali dekoracija, kabinama ant sienos. Net kelios
dvipusiais lipniais lipdukais. Medis: 117 x 178 cm., 79
įvairius žmogaus organus.
kurdami harmoningą muziką. Matmenys: 61 x 66 x 61
veiklos vienoje vietoje. Išmatavimai – 58x5x37cm.
lapeliai, 10 gyvūnėlių, 24 gilės
cm. Amžiaus grupė: tinka nuo 5 iki 11 metų. Šių žaislų
pristatymas gali užtrukti iki 2 mėnesių.

Prekės aprašymas

35 Eur
2

Kaina
LIKUTIS

30 Eur
4

369 Eur
1

67 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

CR78828

CR78823

CR78825

CR78821

CR78824

Pavadinimas

Šilkinės putos oranžinė sp.

Šilkinės putos raudona sp.

Šilkinės putos violetinė sp.

Šilkinės putos balta sp.

Šilkinės putos geltona sp.

Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su mažais
karoliukais. Supakuota plastikiniame maiše ir įdėta į
patogų kibiriuką. Praplėšus pakuotč laikyti sandariai
uždarytą. Kiekis 560 gr.

Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su mažais
karoliukais. Supakuota plastikiniame maiše ir įdėta į
patogų kibiriuką. Praplėšus pakuotč laikyti sandariai
uždarytą. Kiekis 560 gr.

20 Eur
1

20 Eur
1

PD10-9010
Konstruktorius "Tiltai"

111.1001
Liejami trafaretiniai drugeliai

129 Eur
1

15 Eur
1

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su
Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su
Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su mažais
mažais karoliukais. Supakuota plastikiniame maiše
mažais karoliukais. Supakuota plastikiniame
karoliukais. Supakuota plastikiniame maiše ir įdėta į
ir įdėta į patogų kibiriuką. Praplėšus pakuotč laikyti
maiše ir įdėta į patogų kibiriuką. Praplėšus
patogų kibiriuką. Praplėšus pakuotč laikyti sandariai
sandariai uždarytą. Kiekis 560 gr.
pakuotč laikyti sandariai uždarytą. Kiekis 560 gr.
uždarytą. Kiekis 560 gr.

20 Eur
1

20 Eur
1

20 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

CR78820

NS4444

M90271

Pavadinimas

Šilkinės putos juoda sp.

Komoda su 8 konstruktoriais

Konstruktorus 300 det.

Savaime kietėjanti modeliavimo medžiaga su
mažais karoliukais. Supakuota plastikiniame maiše
ir įdėta į patogų kibiriuką. Praplėšus pakuotč laikyti
sandariai uždarytą. Kiekis 560 gr.

8 plastikinės dėžutės, 8 komplektai skirtingų
kaladėlių – 1200 vnt Komodos dydis: 34 x 34 x
97 cm Įvairių spalvų stalčiukai-dėželės (mėlyna,
žalia, balta)

Įvairiom figūrom konstruoti mini kaladėlių
rinkinys. Rinkinį sudaro 300 detalių.
Dėžutės matmenys: 19,5×17,5×12,5 cm.
Lanksčios, malonios liesti.

20 Eur
1

239 Eur
1

59 Eur
1

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Šis rinkinys skirtas jauniesiems inžinieriams ir
dizaineriams. Tai puiki galimybė kurti įvairių tipų tiltus,
” Nustebinkite vaikus neįtikėtinu spalvų tyrinėjimu.
galima sukonstruoti ir pasaulyje gerai žinomų tiltų
Trafaretą viduryje nuspalvinkite spalvotu markeriu.
modelius, tam yra 12 užduočių aprašymų su išsamiom
Sumaišykite rinkinyje esančius druskų kristalus su šiltu
instrukcijom. Žaidimas skatina mesti iššūkį ir peržengti
vandeniu, palaukite kol jie ištirps. Su pipete varvinkite
nustatytų normų ribas bei eksperimentuoti su turimom
mišinį ant drugelių trafaretų – spalvos, paveiktos druskų
formom. Rinkinį sudaro 134 dalys: 22 lygiakraščiai
kristalų, susilies. Rinkinyje 48 drugeliai – trafaretai (18 x
trikampiai, 20 stačiu kampu trikampių, 4 lygiašoniai
28 cm) Puikiai tinka naudoti ant šviesos kubo “
trikampiai, 4 dideli lygiakraščiai trikampiai, 26
kvadratai, 10 stačiakampių, 8 pilnaviduriai kvadratai, 4

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

CD110209
Sieninė dekoracija "Sezoniškumo
medis"

280.4088

ARO0805

B2054

CI3912

Emozijų pažinimo žaidimas

Lauko kreidinės lentos "Ramunės"

Drabužiai lėlei

Medinis konstruktorius, 218 det.

Žaidimas, kurio pagalba vaikai išmoks atpažinti ir Figūrinė, gėles imituojanti juoda lenta spalvotu
įvardinti 4 pagrindines emocijas. Vaikai, paeiliui apvadu, puikiai tiks įvairiausiems pratimams lauke ir
viduje – rašyti, paties sąnario lavinimo
pratimams. Vaikas, brėždamas kreida apvalią,
Drabužiai, tinkantys lėlėms iki 43 cm.
banguotą kontūro liniją, atlieka plačius sukamuosius
judesius ir taip nejučia treniruoja peties sąnarį. Lenta
aptariamos emocijos.. Skirta vaikams nuo 3 + pagaminta iš vandeniui atsparios medžiagos, galima
Turinys: 1 surenkama plastikinė lenta; 4
kabinti lauke prie sienos ar tvoros. Matmenys: h 100

Pagaminta iš popieriaus, tvirtinasi prie sienos
sukant ratuką,ištraukia kortelę su ta pačia
dvipusiais lipniais lipdukais. Sezoniškumo
emocija, kokia yra pavaizduota kortelės. Galima
Prekės aprašymas
pakabinti korteles ant sienos, iškirpti iš žurnalų
medis net 1,8 metro, su priedais (gėlytės,
paveikslėlius žmonių, kurių veiduose atsispindi
gilės)
Kaina
LIKUTIS

25.00 EUR
2

56 Eur
1

159 Eur
2

14 Eur
1

Daugybė konstravimo variantų: automobiliai, kranai,
lėktuvai, motociklai, traktoriai. Plokštelės tvirtinasi
specialiais plastikiniais spaustukais, tad saugu ir
patikima. Rinkinyje instrukcija ir maišelis. Pakuotės
dydis: 40 x 28 x 15 cm.

99 Eur
1

Nuotrauka

EA-31

NR4695

R54460

TU0007

Pavadinimas

Nuotaikų žvejyba

Knyga "Apkabink mane"

Pipečių rinkinys

Llėlė Justė

Prekės aprašymas

Magnetinis nuotaikų žvejybos žaidimas, gali būti
naudojamas baseinėlyje su vandeniu arba tiesiog
ant grindų ar stalo. Žaidimo tikslas – išmokyti
atpažinti ir įvardinti emocijas, perprasti įvairias
bendravimo situacijas ir savo reakcijas bei įgyti
geresnę impulsų kontrolę. Žaidimo metu žaidėjas
turi sužvejoti norimą emociją, ją visų pirma
atpažinti, tuomet bandyti pavaizduoti, išreikšti.
Rinkinyje – 18 skirtingų jausmų-emocijų, 4

Apkabinimas – stebuklingas dalykas, galintis
pakelti ūpą visai dienai, tad Lokiukas ir jo tėvelis
leidžiasi į smagią kelionę, kurios tikslas –
nuoširdžiai apkabinti kuo daugiau miško
gyventojų. Bet ar tik šaunioji šeimynėlė nieko
neužmiršta?

36 Eur
1

6 Eur
1

Prekės kodas

Kaina
LIKUTIS

Banguotosios pipetės eksperimentams. 15 vnt,
plastikinės, lengva suimti ir pripildyti vandeniu,
puikiai tiks įvairiems eksperimentams.
Matmenys: 15 cm.

14 Eur
2

VO0004
Krepšinio kamuolys

Lėlytė Justė ilgais plaukais ir visais šukavimui
reikalingais daiktais: šukomis, žirklėmis, veidrodėliu, yra
vandens purkštukas. Paspaudus mygtuką lėlytė ima
juoktis. Kūnelis plastikinis. Reikalingos AA tipo baterijos,
lėlytės aukštis 40 cm

Sumažinto dydžio (nr.3), 57 cm.

20 Eur
2

16 Eur
5

Nuotrauka

Prekės kodas

W72250

G57495

G58784

EY02737

CD3200

Pavadinimas

Kastuvėlis sniegui

Daugiasluoksnė dėlionė "Kaip užauga
morkos"

Varstomas batas

Aksesuarų rinkinys šviesos kambariui

Sieninė dekoracija "Vaivorykštė"

Sensoriniam suvokimui, smulkiajai motorikai.

Keturių sluoksnių medinė, lavinanti dėlionė,
Šis medinis varstymo batas lavina vaiko motorinius
Itin tvirtas kastuvas sniegui metaliniu kotu, tiks tiek vaizduojanti kaip darže auginamos morkos, nuo
Prekės aprašymas
įgūdžius, skatina vaikus mokytis patiems užsirišti
lauko tiek vidaus žaidimams, ilgis 70 cm.
pat sėklyčių pasėjimo iki kol užauga didelėmis
batukus. Matmenys 17x7x10 cm
daržovėmis. Matmenys: 20 x 20 cm., 53 detalės
Kaina
LIKUTIS

5 Eur
17

10 Eur
1

12 Eur
2

Rinkinyje 10 detalių:
1 x hidrosfera
2 x optiniai šviesos fontanai
2 x šviečiantys gyvūnai

99 Eur
1

Ant lietaus lašų galima užrašyti visos grupės vaikučių
vardus. Tvirtinasi prie sienos dvipusiais lipniais
lipdukais. Matmenys: 112 x 71 cm., 7 debesėliai, 38
lietaus lašai, saulytė.

28 Eur
1

