UAB JANIDA SANDĖLIO LIKUČIAI,
2019 08 29

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
Pavadinimas

W74800
Karutis

JG2301
Parašiutas 1,75 m

80164
Konstruktorius Spygliuotis

41600
Konstruktorius "Mozaika"

NS1598
Pasivaikščiojimų gyvatėlė

Ypatingai mėgiamas vaikų spygliuotasis Wader
konstruktorius. Spygliukai masažuoja rankeles, veikia
raminančiai. Rinkinyje – 180 detalių, tvarkingai sudėtų
plastikinėje dėžutėje. Ypatingai aukštos kokybės medžiagos.

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

Spalvinga gyvatėlė pasivaikščiojimams, vaidinimams.
Pritvirtintos specialios vienodai išdėliotos rankenėlės, kas
leidžia gyvatėlę pakelti, kurti su ja spektaklius. Užpildas viduje
– minkšta kempinėlė, priemonė neužima daug vietos. Ilgis 3,5
m, plotis 12 cm, 16 pritvirtintų rankenų.

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

Parašiutas judėjimo žaidimams, 8 rankenos, ø
1,75 m. Skersmens

Kaina

19 EUR

17 Eur

34 EUR

24.00 EUR

31 Eur

Kaina su nuolaida

5

1

2

2

0

Prekės aprašymas

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

S82845
Magnetinis žaidimas “Metų laikai”

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

22.00
1

S82843

S82842

CO75536

Magnetinis žaidimas "Mano namai"

Krepšinio stovas-futbolo vartai

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

Pritaikyta įvairaus amžiaus vaikams, puikiai tinka žaidimams
lauke ir viduje. Lankas pasistato vertikaliai ir horizontaliai.
Matmenys: 68 x 84 cm., lanko skersmuo: 82 cm.

22.00
2

22.00

84 Eur
2

1

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

4

Nuotrauka

Prekės kodas

LG0612

CR51683

JA2006

CD110078

CO73050

Pavadinimas

Kamuolys "Šypsena"

Baltos plunksnos

Šviesos lentų idėjų gidas

Sieninė dekoracija "Ąžuolo gyventojai"

Apvalios šviesos lentos, skersmuo 50 cm

Aukštos kokybės baltos plunksnos . Rinkinyje 350 vnt
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
pažinimui, kadangi yra tik 1 cm storio, sunaudoja mažiau
Pagaminta iš popieriaus, tvirtinasi prie sienos dvipusiais
ir užsienio pedagogų patirtis aptariant šviesos lentų
energijos resursų. Ant šviesos lentos galima naudoti įvairius
lipniais lipdukais. Medis: 117 x 178 cm., 79 lapeliai, 10
naudojimo galimybės, vaikų darbai su iliustruotomis
priedus: raideles, skaičius, silikonines kaladėles, geometrines
gyvūnėlių, 24 gilės
nuotraukomis, idėjomis, ką galima veikti ant šviesos stalo.
formas, taip pat gamtos resursus: lapus, kankorėžius, žaisti su
kinetiniu smėliuku ir vandeniu. Fantazijai ir kūrybai ribų nėra.
Dydį galima pasirinkti: skersmuo 50 cm.

Prekės aprašymas

Skersmuo – 15 cm.

Kaina

2 Eur
16

14 Eur
2

15.00 EUR
10

30 Eur
4

159 EUR
1

Prekės kodas

50036 (tinklapyje nėra)

Pavadinimas

Rankų darbo lėlė „Maria“ 40 cm.

32051
Tvirtasis autiomobilis

50310
Trasa - garažas

37082
10 automobilių rinkinys

W60000
Mini automobiliai

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

Rinkinyje 10 spalvingų, tvirtų automobilių, 23 cm.
ilgio, 4 skirtingų modelių.

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

39 Eur
2

49.00
2

2,50 EUR
20

LIKUTIS vnt.

Nuotrauka

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Tinkamos nuo 3 m. amžiaus;
550 g svorio, 40 cm. aukščio;
Lėlę galima skalbti 30 l. temp.;
Drabužėlius geriau skalbti rankomis;
Užpildas - kalcio karbonato granulės;

39 EUR (vietoje 63.00)
1

Matmenys: 38 x 24,7 x 20 cm.

4

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
2

104.0105
Smėlio piltuvėlis

51880 (51676)
Medinukai pomidorai dėžutėje

turi sustabdymo mechanizmą. Skirtas
51880(51676) - Rinkinyje 10 vnt pomidorų,
žaidimams su smėliu, per piltuvėlį barstant
matmenys: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm. Tinka vaikams
smėliuką galima kurti paveikslus, 20,5 x 12
nuo 3 metų
cm.

7.00 EUR

G15382 / G15492

CI3912

Skarelės

Medinis konstruktorius, 218 det.

Rinkinyje 6 vnt. skirtingų spalvų (raudonos, geltonos,
mėlynos, žalios, violetinės, oranžinės) 68 x 68 cm
dydžio, tiks įvairiausiems žaidimams (ir žaidimui su
parašiutu).

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.

14 EUR
1

11 Eur
3

99 Eur
1

CR56194
Poliarinių gyvūnų figūrėlės

251236
Dryžuotos sūpuoklės

G56019
Žaidimas "Pataikyk kamuoliuką“

Varstomos 3D raidės

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

Minkštos, hamako tipo sūpuoklės. Tinka tiek
lauke, tiek viduje.

Medinis žaidimas lavina kantrybę, kamuoliukus reikia įtaikyti į
jiems skirtas vietas. Skersmuo 8 cm., 6 skirtingų rūšių. Tinka
vaikams nuo 5 metų.

69 EUR
1

65 Eur
2

4 EUR

S82986

JAN002
Sieninis plakatas Skaitynas

2

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

29

NS4089
Rinkinyje 100 vnt. (6 x 4 cm) spalvingų raidelių
varstymui, 15 virvelių. Lavinama smulkioji motorika,
mokomasi pažinti raideles, galima ir rūšiuoti,
pavyzdžiui, pagal spalvas.

14 Eur
0

Nuotrauka

NS0903
Pertvara Gėlė

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Salotų rinkinys

Išmatavimai: aukštis – 68,5 cm., plotis – 83
cm.

Įvairių salotų ir prieskonių rinkinys smagiems virtuvės
žaidimams. Pagaminta iš medžio. Dydis 12 x 12 x 6
cm. 6+33 detalės

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.

85 Eur
1

25 Eur
1

49 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

NSG0004

NS0288

NS0133_1

B118210

Pavadinimas

Treniruoklis – Dviratis

Lėlių vystymo stalas - skalbyklė

Prijuostės ilgomis rankovėmis

Lentyna SIURPRIZAS

Spalvingi ir kokybiški treniruokliai, sukurti specialiai
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Pratimai ant šių
Prekės aprašymas treniruoklių stiprina kojų raumenis, vysto koordinaciją,
padeda formuoti teisingą supratimą apie sveiką
gyvenseną ir fizinį aktyvumą. Konstrukcija metalinė,
Kaina
LIKUTIS

136 EUR
1

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

79 EUR
1

Komoda "Mano mylimas augintinis"
(išparduodama)
TT275196

Lentyna su penkiais skirtingų spalvų maišeliais. Galite paslėpti
4 lentynos su atidaromom durelėm, dekoruota piešinėliais.
Prijuostės ilgomis rankovėmis apsaugos vaikų drabužėlius įvairius daiktus maišelyje, kuriuos vaikai atpažins paliesdami.
Puikiai tinka žaislų, konstruktorių ar kitų daiktų sandėliavimui.
nuo dėmių. Matmenys: 42 x 45 cm
Stimuliuoja vaizduotę ir lietimo jausmą. Matmenys: lentyna 80
Matmenys: 63 x 31 x 63 cm
x 16 cm; maišelių ilgis 20 cm – 1 vnt

10 EUR
4

29.00 EUR
1

27 EUR
1

Nuotrauka

KODAS
Pavadinimas

S82813
Medinės automobilių dirbtuvės garažas

B2054
Drabužiai lėlei

Visos detalės tikroviškos. Žaidimas pagamintas iš medžio.
Prekės aprašymas Rinkinyje 2 žmogeliukai, 2 transporto priemonės, remonto Drabužiai, tinkantys lėlėms iki 43 cm.
dirbtuvių priemonės. Išmatavimai: 27 x 19 x 27 cm.

Kaina
LIKUTIS

46 Eur
1

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.

14 Eur
1

18.00 EUR
2

ED110323
Projektorius - atpalaiduojantis
šviestuvas
Projektorius ir atpalaiduojantis šviestuvas viename.

Atpalaiduojančiai pojūčių erdvei kurti. Nuimamas kupolas,
Rinkinyje 32 medinės detalės, reikia ne tik surasti atitinkančią šviečia 360 laipsnių kampu, 9 besikeičiančios spalvos, jūros
porą, bet tuo pačiu galima susipažinti su miško žvėreliais,
gyvūnų motyvai. Lemputė nenaudojama automatiškai
paukščiais, augalais ir uogomis. Matmenys: 5 x 5 cm.
išsijungia po 60 minučių. Projektorių sudaro: LED lemputė,
dangtis, kupolas, pagrindas ir stovas. Akumuliatorius veikia su
3 x LR6 Mignon baterijomis.

14 EUR
2

45 Eur
1

Nuotrauka

NS4001W
Užduotėlės konstruktoriui
ORNAMENTAS

KODAS

CO38060

G58784

6512390A

Pavadinimas

SKAIDRUS STOVAS

Varstomas batas

Suoliukas Franek

Prekės aprašymas

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

Šis medinis varstymo batas lavina vaiko
motorinius įgūdžius, skatina vaikus mokytis
patiems užsirišti batukus. Matmenys 17x7x10 cm

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.

Rinkinyje 105 vnt. detalių, lazdelės yra 7 skirtingų ilgių; Iš viso
8 ratai ir 97 įvairių spalvų lazdelės; Spalva išryškėja
panaudojus papildomą šviesos šaltinį; Puikiai tinka
užsiėmimams su šviesos lentomis.

45 EUR
3

12 Eur
2

89 EUR
1

10 EUR
1

40 EUR
1

Kaina
LIKUTIS

PP90015
Konstruktorius SKAIDRIOS LAZDELĖS

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

1

EY07609
Tyrinėjimų cilindrai

CD110209
Sieninė dekoracija "Sezoniškumo
medis"

B100483
Lavinamoji dekoracija "Drakoniukas"

Rinkinyje 4 tyrinėjimams skirti cilindrai. Tinka
Pagaminta iš popieriaus, tvirtinasi prie sienos
tiek kietoms medžiagoms, tiek skysčiams laikyti.
Matmenys: 75 x 90 cm, kambario apdailos aplikacija
dvipusiais lipniais lipdukais. Sezoniškumo medis
Užsukamais dangteliais. Skersmuo 6 cm, ilgis 35
kabinama ant sienos.
net 1,8 metro, su priedais (gėlytės, gilės)
cm.

55 Eur
2

25.00 EUR
2

65 Eur
1

230.4100
Žaidimas "Einu į parduotuvę"
Žaidimas, padedantis išmokti skaičiuoti, formuoti
apsipirkinėjimo įpročius pagal pateiktą sąrašą. Rinkinyje: 1
plastikinė dėžė (ratukas) 20×20 cm; 8 plastikiniai apsipirkimo
sąrašai, pagal kuriuos parduotuvėje reikia atrinkti prekes,
10×16 cm dydžio; 3 plastikiniai kainų žymekliai 9×20 cm; 40
plastikinių kortelių su vaisiais ir daržovėmis 5×5 cm; maža
dėžutė su 100 žymeklių; 3 mediniai kauliukai; 1 lapas su vaisių
ir daržovių lipdukais, užklijuoti ant kauliuko; vadovas) Skirta
vaikams nuo 4+

59 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

G57495

EY07353

GSA431_1

NS1913

Pavadinimas

Daugiasluoksnė dėlionė "Kaip užauga
morkos"

Įrašančios žvaigždės

Vėjo maūnėlis

Kabykla "Gelsvas meškutis"

Medinis malūnėlis. Aukštis 37 cm., skersmuo 14,5
cm. Pagaminta Vokietijoje.

Kabykla – meškutis, puiki priemonė laikyti žaislus ir
smulkius daiktelius, matmenys: 86 x 112 cm, 9 kišenės –
24 X 22 CM.

79 Eur
1

3,50 Eur
2

99 Eur
1

G58866

G51906
Miegamojo baldeliai

Gražių, blizgančių žvaigždžių rinkinys su 30 sekundžių
įrašymo funkcija. Kiekvienoje žvaigždėje taip pat yra
Keturių sluoksnių medinė, lavinanti dėlionė,
kabliukas pakabinimui ir užrakto funkcija, skirta
vaizduojanti kaip darže auginamos morkos, nuo pat
Prekės aprašymas
pranešimo išsaugojimui. Idealiai tinka
sėklyčių pasėjimo iki kol užauga didelėmis
apdovanojimams ir pan. Kodėl gi ne įrašyti pranešimo
daržovėmis. Matmenys: 20 x 20 cm., 53 detalės tėvams, kuriame būtų išsamiai paaiškinta, ką jų vaikas
padarė gero, koks poelgis paskatino pagyrimą ir t.t.
Kaina
LIKUTIS

10 Eur
1

Nuotrauka

Prekės kodas

NS4006

Pavadinimas

Konstruktorius "Mechanikas"

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Spalvingas konstruktorius, rinkinyje 64
elementai, 7 cm. dydžio. Atskirai galima
užsisakyti užduotėles (kodas NS4006W).

25 Eur
2

Dėlionė "Spalvos"

Žaidimą sudaro apskritimai, žvaigždutės,
kvadratai ir gėlytės. Rinkinyje yra pavyzdiniai
piešiniai, kaip turi atrodyti paveikslėlis. Detales 16 detalių, 12 cm dydžio baldeliai mediniams lėlyčių
nameliams
reikia sukilnoti į vietas pagal paveikslėlius.
Žaidimas skatina spalvų pažinimą,
susikoncentravimą. Pagaminta iš medžio. Dydis:

17 Eur
1

22 Eur
1

CO72100
Pjaustomos daržovės
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

G58990
Žaidimas kalti
Rinkinyje kamštinė lenta, 212 įvairių motyvų medinių detalių,
vinukai ir plaktukas. Matmenys: 29,7 x 21 x 0,8 cm

20 Eur
2

Nuotrauka

Prekės kodas

196076

Pavadinimas

Edukacinis pomidoras

Minkštas pomidoras su 10 minkštų kamuoliukų.
Prekės aprašymas Skirtas mokintis spalvas bei skaičiuoti. Pomidoro

dydis 33x35x29 cm, kamuoliukų dydis 11 cm.

Kaina
LIKUTIS

69 Eur
1

CO76033
Skrudintuvas

CO75130

CO54517 / ED110307

NTY0117

Sensoriniai diskai

Šokinėjimo maišai

Rinkinys susideda iš 10 skirtingų dydžių diskų,
pagamintų iš itin minkšto lankstaus silikono – 5 dideli ir
Konstruktorius skirtas vaikų kūrybiškumui lavinti.
5 maži diskai. Kiekvieno apskritimo paviršius yra
Rinkinyje esančios idėjų kortelės pasufleruos vaikams
stilingas medinis skrudintuvas su dviem duonos
skirtingas (5 diskų), pritaikytas įvairiems pojūčiams.
ką galima sukonstruoti iš turimų 8 skirtingų dydžių ir
riekelėm, pasukus ratuką pasigirsta tikroviškas
Vaikai gali jausti ir atrasti savo skirtumus. Susiejimas
spalvos šiaudelių, kurie tarpusavyje susikabina.
garsas. Išmatavimai: 200x125x100 mm
mažų ir didelių diskų užrištomis akimis yra labai smagus
Rinkinyje yra 200 šiaudelių, 20 dvipusių idėjų kortelių
žaidimas. Dydis: Didelio disko – 350mm, mažo disko –
bei plastikinė dėžutė.
80mm. Tinka vaikams nuo 3+ . Rinkinyje 10 vnt. 5 dideli
(35cm. skersmens) ir 5 maži (8cm. skersmens) diskai iš

20 Eur
1

29 Eur
1

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

48 Eur
1

48 Eur
1

R54460

CO95988

Pipečių rinkinys

Vaisių ir daržovių rūšiavimo rinkinys

111.1001
Liejami trafaretiniai drugeliai

Nuotrauka

Prekės kodas
Pavadinimas

Prekės aprašymas

Kaina
LIKUTIS

Drugelių auginimo sodas mini
drugelių sodas su 5 vikšriukais, kurie virs 5
drugelliais

39.00
6

rugelių auginimo sodas max
drugelių sodas su 10 vikšriukų, kurie virs 10
drugellių

49.00
6

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

14 Eur
2

” Nustebinkite vaikus neįtikėtinu spalvų tyrinėjimu.
Rinkinyje 5 medinės spalvotos dėželės 20 atitinkamos spalvos
Trafaretą viduryje nuspalvinkite spalvotu markeriu.
vaisių rūšiavimui. Vienos dėžutės matmenys: 11,2 x 15 x 35
Sumaišykite rinkinyje esančius druskų kristalus su šiltu
cm. Vaisius reikia surūšiuoti pagal spalvas atitinkamose
vandeniu, palaukite kol jie ištirps. Su pipete varvinkite
dėžutėse. Dėžutes galima dėti viena ant kitos.
mišinį ant drugelių trafaretų – spalvos, paveiktos druskų

59 Eur
5

15 Eur
2

CR78275
Smėlio formelės

Nuotrauka

Pavadinimas

VO0004
Krepšinio kamuolys

Prekės aprašymas

Sumažinto dydžio (nr.3), 57 cm.

Prekės kodas

Kaina
LIKUTIS

16 Eur
5

112.5031

W72250

CO73087

Liejami trafateriniai vabaliukai

Kastuvėlis sniegui

Varstomos geometrnės formos

Nustebinkite vaikus neįtikėtinu spalvų
tyrinėjimu. Trafaretą viduryje nuspalvinkite
spalvotu markeriu. Sumaišykite rinkinyje
esančius druskų kristalus su šiltu vandeniu,
palaukite kol jie ištirps. Su pipete varvinkite
mišinį ant vabaliukų trafaretų – spalvos,

15 Eur
1

12 skirtingų formų su skylutėmis, kurias reikia suvarstyti,
smulkiosios motorikos įgūdžiams lavinti, skaidrios, spalvos

Itin tvirtas kastuvas sniegui metaliniu kotu, tiks tiek atgyje sąlytyje su šviesa (tiks naudoti su šviesos lentomis). 5
spalvos, skirtingos formos: trikampis, trapecija, kvadratas,
lauko tiek vidaus žaidimams, ilgis 70 cm.

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

apskritimas, rombas, stačiakampis, žvaigždė, gėlė, širdelė.
Plastikinėje dėžutėje. Dydis: apie 52 mm, 12 virvelių, 144
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