


Яскравий, милий та корисний «Мій перший календар» з 
магнітними елементами.

Карусель символізує кругообіг пор року, коники – це зима, 
весна, літо й осінь. 

Мавпочка змінює свою мордочку в залежності від настрою 
дитинки, а кулька, яку вона тримає, змінюється, коли 
змінюється погода.

Стрілкою дитина буде показувати, яка температура на 
вулиці. 

Щоденно заповнюючи календар, Ваша дитина, граючи, 
навчиться спостерігати за оточуючим її світом, познайомиться з природними явищами та погодою, 
запам’ятає особливості пор року, назви місяців і днів тижня. Назви місяців, днів тижня, пор року, 
погодних умов та настрою - українською та англійською мовами.

Пазли необхідно правильно розмістити на великому 
твердому картонному планшеті з зображенням 

материків та країн з їх особливостями. Зібравши їх 
правильно, дитина отримає повноцінну карту світу, 
яку можна повісити у себе в кімнаті. Пазли зроблені 

з твердого картону, а всередині них знаходиться 
магнітний з’єднувач, який надійно утримує деталі на 

планшеті. Розмір планшета - 610х410 мм, кількість 
пазлів - 51 шт. 

Ігровий процес простий і зрозумілий навіть найменшим 
гравцям: потрібно кинути кубик і зробити необхідну 
кількість «кроків». Перемагає той гравець, який першим 
дійде до фінішу. Дитина в процесі гри навчиться 
рахувати, логічно мислити, розвине 
уяву і посидючість. У наборі: ігрове 
поле 42х29 см, 3 фішки, гральний кубик.

Кожен шматочок пазла містить барвисте 
зображення областей України з обласними центрами 
та їх особливостями. Зібравши їх правильно, дитина 
отримає повноцінну карту, яка прикрасить стіну 
її кімнати. Пазли зроблені з картону, а всередині 
них знаходиться магнітний з’єднувач, який надійно 
утримує деталі на планшеті. Розмір планшета 610х410 
мм, кількість пазлів - 25 шт. кількість додаткових 
магнітів - 40 шт.

Магнітний календар

Магнітна карта-пазл «Мандруємо світом»

Гра ходилка

Магнітна карта-пазл «Мандруємо Україною»

Розмір: 640х430 мм.

Розмір: 640х430 мм.

Розмір: 215х155 мм.

код: 286328 Ціна: 531 грн.

код: 286169 Ціна 39 грн.

код: 286329 Ціна: 531 грн.
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Картки міні (укр/англ) Грайки

Серія «Здібні пальчики»

Книжечки для найменших

Картки великі

Тематичні комплекти карток допоможуть дорослим ознайомити дитину з навколишнім світом, 
розвинути мовленнєві вміння, навчити порівнювати, класифікувати, узагальнювати. Картки можуть 
бути використані для пізнавальних ігор та занять з дітьми, стануть в нагоді для індивідуальної та 
групової роботи логопедам, психологам, вихователям дитячих садків, учителям початкових класів.

160 НАВЧАЛЬНИХ ІГOР, які сприяють розвитку мислення, концентрації 
уваги, вмінню порівнювати різні предмети, здійснювати «перетворення» 
та вибудовувати послідовність дій. В них дитина знайде такі різноманітні 
завдання, як: порахувати предмети, доповнити ряди, знайти відмінності, 
закінчити фігури, «написати» історію з картинок, знайти пару, пройти лабіринти тощо… А зручний 
формат, цупкі сторінки та обкладинка, кріплення на пружині дають можливість дитині зручно 
користуватись блокнотом. 76 стор.

Картки можуть бути використані для пізнавальних ігор та занять з дітьми, стануть в нагоді для 
індивідуальної та групової роботи логопедам, психологам, вихователям дитячих садків, учителям 
початкових класів.

Книжки для найменших містять високоякісні фотоілюстрації, які допоможуть дитині вивчити 
назви фруктів, овочів, транспортних засобів, свійських тварин, комах, динозаврів та диких тварин. 
Для занять із дітьми у дитячому садочку та вдома. 12 стор.

Робочі зошити серії «Здібні пальчики» - це творча лабораторія, яка працює за принципом від 
простого до складного: 
в кожному з них 
закладено послідовний 
та поступовий розвиток 
конкретної навички. 32 
стор.

код: 286291

код: 286287

код: 286283

код: 286285

код: 286284

код: 286278
код: 286280 код: 311905

код: 286281

код: 289764
Ціна: 15 грн.

Ціна: 48,60 грн.
Ціна: 55,20 грн. Ціна: 55,20 грн.

Ціна: 55,20 грн.

Ціна: 23,70 грн.

Ціна: 22,50 грн.

Ціна: 16,80 грн.код: 286286
код: 286292

код: 289763

код: 286282

код: 286288

код: 286289

код: 286290
код: 302050

код: 286311 код: 286313 код: 286309 код: 286312 код: 286315

код: 286308 код: 286314 код: 286310 код: 286307
Ціна: 13,40 грн.

код: 286259 код: 286257 код: 286260 код: 286258

Ціна:
21,50 грн.

код: 302051 код: 302052
Ціна: 49,85 грн.

код: 305912 код: 305913

код: 289183

Розмір: 110х105 мм.

Розмір: 
150х200 мм.

Розмір: 200х150 мм.

Розмір: 93х170х10 мм.

Розмір: 150х210 мм.

Розмір: 100х100 мм.
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Пазли необхідно правильно наклеювати на спеціальне поле з контурами. Кожна частина пазла 
— це зображення окремої області, країни чи космічного об’єкту. Зібравши всі частинки правильно, 
дитина отримає повноцінну карту України, світу чи космічного простору.

У цій книзі зібрані різноманітні завдання, 
завдяки яким дитина зможе потренуватися 
у впізнаванні букв і читанні, попрацювати з 
числами і арифметичними діями, потренувати 
увагу і пам’ять, розвинути дрібну моторику 
рук. Більшість вправ не викличе труднощів у 
вашого малюка, а для виконання складніших 
завдань може знадобитися допомога дорослого. 
Внизу кожної сторінки ви знайдете методичні 
рекомендації, які допоможуть вам правильно 
зорієнтувати малюка. Стане в нагоді допитливим 
дітям та їхнім дбайливим батькам. 48 стор.

Комплект плакатів призначений для навчання техніці 
швидкого усвідомленого читання учнів на уроках читання у 
початковій школі, для домашнього опанування відповідної 
техніки дітьми, а також усіма, хто прагне підвищити швидкість 
читання та рівень усвідомлення прочитаного. Буде корисним 
у роботі вчителям початкової ланки освіти, студентам та 
викладачам педагогічних навчальних закладів, викладачам 
закладів підвищення кваліфікації вчителів, а також усім, хто 
зацікавлений у ефективному навчанні. Комплект плакатів 
відповідає програмі НУШ. У комплекті - 12 плакатів.

«Зошит-тренажер 
дошколярика» з друкуванням 
букв та цифр спрямованний 
на розвиток  і зміцнення 
дрібної моторики руки 5-6 
річної дитини. 48 стор.

«Зошит-тренажер з 
математики» призначений для 
організації самостійної роботи 
дітей 6-7 років, формування та 
вдосконалення вмінь писати 
цифри, числа, вирази, рівності 
у школі і вдома. 48 стор.

Формат А6, 4 стор.

Вправи і завдання «Зошита-
тренажера з письма» 
допоможуть легко опанувати 
графіку літер, їх з’єднань, 
написання слів і коротких 
речень. 48 стор.

Посібник з швидкочитання 
(тренувальні завдання) 
призначений для 
удосконалення навиків 
читання, запам’ятовування 
матеріалу, розвитку 
критичних здібностей, 
вміння аналізувати 
тексти різних видів та 
застосовувати інформацію 
та відомості, що містяться в 
них. 64 стор.

Зошит для навчання, 
розвитку та вдосконалення 
навичок каліграфічного 
написання літер, слів, з’єднань 
літер у склади та слова, цифр. 
Буде корисним при навчанні 
правшів та лівшів у школі та 
вдома. Універсальний зошит 
(підходить до будь-якого 
букваря) відповідає вимогам 
МОН України щодо написання 
літер та цифр. 48 стор.

Наш навчальний 
годинник і практичні 
поради допоможуть 
вам пояснити дитині, як 
користуватись реальним 
годинником.

З цим тренажером 
Ваша дитина легко 
і з задоволенням 
познайомиться 
з порами року, 
місяцями, днями 
тижня українською та 
англійською мовами.

Разом з цією книжкою малюк буде  в 
розважальній формі вчитись: домальовувати 
та розфарбовувати, знаходити правильні 
відповіді та відмінності, рахувати, дописувати 
тощо. Призначено для дітей від 4, 5, 6 років. 
48 стор.

Пазл - карта з багаторазовими наліпками

Кмітливчики для малюків

Комплект плакатів

Зошити - тренажери. Автор А. М. Заїка

Шкільна документація
Тренажери

Зошити

Хочу вчитися

Пазл Мандруємо світом + книжка Пазл Мандруємо 
Україною + книжка

Пазл Космічна мандрівка + 
книжка

Посібник з 
швидкочитан-
ня

Свідоцтво досягнень Особова справа Табель 2-4 кл.
Табель 5-11 кл.

Навчальний 
годинник Пори року

Зошит з каліграфії

код: 311866 код: 311867 код: 31868

код: 311880

код: 286363 код: 286364

Ціна:159 грн.

Ціна: 21,50 грн.
Ціна: 28,20 грн.

Ціна: 17 грн.

Ціна: 5,52 грн.Ціна: 3,90 грн. Ціна: 0,96 грн.

Ціна: 50 грн.

Ціна: 35 грн.

Ціна: 18 грн.

код: 311869

код: 301749

код: 311879

код: 286193 код: 286352

Розмір: 594х420 мм.

Розмір: 205х290 мм.

Розмір: 305х210х40 мм.

Розмір: 210х300 мм.

Розмір: 175х225 мм.

Розмір:
200х225 мм.

код: 286268 код: 286266 код: 286267

Розмір: 165х210 мм.

код: 289864 код: 289865 код: 289866

код: 306686 код: 286361 код: 286189
код: 286190
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«Весела абетка у віршах» - нове слово у вивченні літер! Веселі 
віршики ведуть вашу дитину у світ знань. Окрім того, віршики 
озвучуються, а зображення оживають 

і малюк вчить літери, навіть якщо книга не є його улюбленою іграшкою, 
а сферою його зацікавлення є мамин чи татка гаджет! Навчання не 
може бути нудним – «Весела абетка у віршах» тому доказ! 34 стор.

Весела абетка 3D

Мої перші прописи

Ігри

Магнетка

Мобілка - навчальний тренажер

код: 306827

код: 298578

код: 311873

код: 286331

код: 31877

код: 292713  

код: 286333

код: 298579 код: 311874 код: 311875код: 311876

код: 306059

код: 286334

код: 292712

код: 306061

код: 292710

код: 306060

код: 286332 код: 298580

код: 298577 код: 292711

Розмір: 205х230 мм.

Розмір: 95х160 мм.

Розмір: 300х215х40 мм.

В легкій, цікавій та розважальній формі знайомимося з лініями та візерунками, літерами та 
цифрами! З «Моїми першими прописами» тренуємося малювати лінії, з яких складаються літери 
та цифри, знаходимо літери та цифри на малюнках, вчимося розв’язувати перші приклади; 
запам’ятовуємо букви та цифри за допомогою малюнків. 16 стор.

«Шусть» та «Шустрик» - це ігри на швидку реакцію, в яких всі учасники грають 
одночасно. Вони чудово і у простій формі розвивають спостережливість, задіюють 

не лише рухову активність, мислення, 
а й мовлення гравців. Варіант гри для 
маленьких гравців – це «Шустрик» з 
літерами, цифрами, знаками та 
геометричними фігурами.

Комплектація ігор: 
-55 карток з зображеннями
-Правила гри 

Весела гра «Докумекай!» - чудова гра для маленької чи великої 
компанії. Допомагає розвинути кмітливість, акторські здібності, 
розвинути уяву, увагу, мовлення та асоціативне мислення.

    Вивчити український алфавіт та цифри допоможе наш 
набір МАГНЕТКА. До складу набору входять магнітні букви та 
цифри, 17 двосторонніх карток з різноманітними завданнями, 
а також  екранчик з металевою основою для зручності 

виконання всіх завдань.
   За допомогою завдань дитина 

зможе засвоїти абетку, цифри, слова, 
склад числа, та приклади додавання 
та віднімання в межах десяти. 

Комплектація гри: 
-32 картки для звукової передачі зображеного 
-32 картки для передачі зображеного рухом 
-32 картки для опису зображеного, не називаючи його
-пісочний годинник для відмірювання часу
-інструкція з проведення гри українською мовою 

Цей блокнотик-тренажер 
корисніший, ніж вітаміни, і 
цікавіший, ніж Спанч Боб. Нащо він 
тобі? Щоб швидко засвоїти необхідні теми з англійської та української, німецької та польської мов, 
математики і дисципліни людина і світ. М’яка обкладинка, 48 стор.

код: 293605 код: 293604 код: 293606 код: 293607 код: 293608 код: 293609 

Розмір: 165х125x40 мм.

Розмір: 145х210 мм.

код: 309710 

Ціна: 188 грн.

Ціна: 9,80 грн.

Ціна: 96 грн. Ціна: 195 грн.

Ціна: 12,95 грн.

код: 306058
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Геоборд Плакати

Картонки-підказки

Найшвидший спосіб вивчити

Дидактичний матеріал

код: 311878

295919298297 306057 286152 295920

код: 286383

код: 286378код: 286380

код: 286376

код: 286295 код: 286297

код: 286298

код: 286302

код: 286296

код: 303161

код: 286305код: 286294

код: 286304

код: 286301

код: 286300 

код: 286293

код: 286303 

код: 286384 код: 286381 код: 295234

код: 286379
код: 286377 код: 286371

код: 286385
код: 286382

код: 286375

код: 296551

код: код: код: код: код: 

Розмір: 160х160х35 мм.

Розмір: 80х145х30 мм.

Розмір: 105х205 мм.

Формат А2

Формат А1

Розмір: 200х150 мм. 2 стор.
Розмір: 200х150мм. 4 стор.

Геоборд - це багатофункціональна дошка для конструювання 
плоских зображень, яка складається з плоского поля і безпечних 
штирів, розташованих на полі рівновіддалено один від одного по 
горизонталі і вертикалі. Геоборд використовується в розвиваючих 
іграх та навчанні дітей 
з 3 років, дошкільнят і 
молодших школярів.

Серія «Найшвидший спосіб» пропонує швидко опанувати правила та неправильні дієслова 
англійською мовою, вивчити склад числа, таблицю множення й позатабличне множення. Вчитися – 
легко з серією «Найшвидший спосіб»! 
64 стор. 32 стор.32 стор. 32 стор. 32 стор.

Посібник дозволяє надати учням уявлення про зовнішній 
вигляд діючих в Україні грошових знаків, познайомити 
з грошовими одиницями і їх співвідношенням, вчити 
оперувати поняттями «ціна», 
«кількість», «вартість». Також, 
використовуючи набір, можна 
відпрацьовувати навички 
додавання і віднімання, 
множення і ділення.

Ціна: 72 грн.

Ціна: 19,80 грн. Ціна: 12,50 грн. Ціна: 12,50 грн. Ціна: 12,50 грн. Ціна: 12,50 грн.

Ціна: 15 грн.

Ціна: 30 грн.

Ціна: 4,50 грн.
Ціна: 7,50 грн.
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Іграшкові будиночки

Декор

Лялькові кімнати

Скриньки для розпису

Дерев’яні розмальовки

ЕКО-Магніти своїми руками

Дерев’яні ігрові будиночки-
конструктори збираються за 
інструкцією. Використовуються для 
рольових ігор з маленькими іграшками. 
Особливістю одного з будиночків є 
наявність ліфта, який рухається за 
допомогою підйомного пристрою. 
Мають комплект іграшкових меблів. 
При бажанні будиночок можна 
розфарбувати. код: 286149 

код: 286150

код: 286417 

код: 286205 

код: 286216 

код: 292669 код: 292666 код: 292665 код: 292668

код: 292667

код: 286215 код: 286212 код: 288970 код: 288971 код: 288969

код: 286204 код: 286211 

код: 286418 

Розмір: 310х210х70 мм.

Розмір готового виробу:
125х60х90 мм.
Розмір: 210х150х60 мм. 

Розмір: 120х225 мм. 

Розмір: 120х180 мм. 

Кімната для маленької ляльки – мрія кожної дівчинки, що 
має міні-ляльку ЛОЛ чи іншу такого ж мініатюрного розміру! 
Така кімната – чудова ідея для гри, 
творчості, шлях у неповторний 
дитячий світ фантазії! Комплектація 
кухні: деталі для створення двох 
стін кімнати з підлогою, 2 стільчиків, 
столика, плити, холодильничка, 
декоративні наклейки. Розмір 
кімнати: 160*125*125 мм.

Мила іграшка для творчості та прикрашання дитячої кімнати! Дерев’яні деталі іграшки-підвіски 
виготовлені з екологічно чистої сировини, а милі фігурки підвіски, що рухатимуться під впливом 
повітря на мотузочках, допомагатимуть дитинці легко поринути у чарівний світ сну! Комплектація 
іграшки-підвіски: 14 різних фігурок, мотузка для підвішування фігурок.

Кімната для маленької ляльки 
– мрія кожної дівчинки, що має 
міні-ляльку ЛОЛ чи іншу такого ж 
мініатюрного розміру! Така кімната 
– чудова ідея для гри, творчості, 
шлях у неповторний дитячий світ 
фантазії! Комплектація спальні: 
деталі для створення двох стін 

кімнати з підлогою, шафи, ліжечка, трюмо, стільчика, 
декоративні наклейки. Розмір кімнати: 160*125*125 мм.

Оригінальні подарункові дерев’яні 
скриньки можна використовувати 
для  зберігання дрібних прикрас і 
коштовностей.  Набори містять: розбірну 
скриньку, фарби, глітер, пензлик.

Дерев’яні розмальовки у формі 
квітів обов’язково зацікавлять Вашого 
малюка. У комплекті йде пензлик і 
фарби. Розфарбовуючи, дитина отримає 
задоволення від творчого процесу та 
дізнається про різновиди квітів. Квітка може 
стати гарним подаруночком для близької 
людини, зробленим своїми ручками. Розмір 
готового виробу 90x164 мм.

Дерев’яні магніти-розмальовки у вигляді: чарівних красунь, динозавриків, транспорту, фруктів, 
овочів, смаколиків — цікава розвага для Вашої дитини. Розфарбовуючи дерев’яну 
розмальовку, малюк не тільки отримає задоволення від творчого процесу, а 
й буде мати комплект чудових тематичних магнітиків. Для розфарбовування 
можна використовувати: олівці, фарби, фломастери тощо. 

код: 309714 

код: 309713

код: 309711 код: 309712

Ціна: 486 грн.

Ціна: 126 грн.

Ціна: 51 грн.

Ціна: 126 грн.

Ціна: 45 грн.

Ціна: 126 грн.
Ціна: 126 грн.

Ціна: 45 грн. Ціна: 38,40 грн.

Ціна: 38,40 грн.

Ціна: 42 грн.

Ціна: 351 грн.
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Розмір: 165х125х40 мм.

Розмір: 120х220 мм.

Розмір: 165х125х40 мм.



Піратський корабель Конструктор «Peterbilt»

Конструктор Фортеця

Історичні знаряддя 3D

Військова тема, битви, пірати завжди 
знаходять гарячих шанувальників в 
середовищі активних та емоційних 
дітлахів! Підняти якір! Вправо кермо! 
Гроза всіх морів і океанів - піратський 
корабель - вирушає на пошуки 
скарбів! Збери, розфарбуй, грай! 
Фантазуй, приймай участь в боях і 
перемагай!

У комплект входить покрокова 
інструкція по збірці, 100 дерев’яних 
елементів, паперові вітрила, мотузок 
та, звісно ж, команда з 6-ти піратів!

Дерев’яні 3D конструктори познайомлять дитину з різновидами історичного 
військового знаряддя. Цікаво збирати, цікаво грати.

Ця дерев’яна іграшка буде справжньою прикрасою дитячої 
кімнати. А дівчатка та хлопчики зможуть вигадати, як її 
використати в різних рольових іграх - хлопці, напевно, 
влаштують штурм фортеці і розставлять там своїх героїв, а 
дівчата поселять 
в одну з веж 
принцесу, яку 
може врятувати 
тільки справжній 
сміливець.

Конструктор з дерева 3D 
вантажівка - тягач «Peterbilt»  - 
це набір 2 в 1. Дитина проявляє 
винахідливість, розвиває просторову 
уяву, удосконалює велику і дрібну 
моторику й окомір,  вчиться співставляти розміри 
деталей, різні співвідношення елементів набору. 
При бажанні машинку можна розфарбувати. Ця 
модель машини відома як Оптимус Прайм по 
фільму «Трансформери».

Конструктор-машина з дерев’яних деталей 3Д «Екскаватор» - це 
набір 2 в 1. Дитина проявляє 
винахідливість, розвиває 
просторове мислення та 
дрібну моторику рук. Після 
складання іграшку можна 
використовувати як звичайну 
машинку. При бажанні машинку 
можна розфарбувати олівцями, 
фломастерами чи фарбами.

3D - конструктори - це пазли з 
шліфованої фанери у вигляді моделей 
джипів Вілліс та Хаммер. Збираються 
за інструкцією без клея та спеціальних 
інструментів. Конструктори мають 40 та 
42 елементи.

Твої машинки не мають свого місця? Давай 
побудуємо з дерев’яних елементів конструктора 
паркінг для них! Розрахований на великий 
автопарк, він має СТО, мийку, круті заїзди - усе, 
що потрібно для крутих тачок!

Розфарбуй паркінг за своїм бажанням, склади 
його і проводь із задоволенням час!

Збирати з батьками!
Розміри паркінга: 320*290*280 мм

Розмір: 340х250х70 мм.

Розмір: 305х210х40 мм.

Розмір: 165х125х40 мм.

Розмір: 
300х210х70 мм.

Розмір іграшки: 
180х80х65 мм.

Розмір іграшки: 
155х65х70 мм.

Розмір готової іграшки: 320х150х115 мм.

Розмір готової іграшки: 270х100х120 мм.

код: 311881

код: 286196 

код: 286306

код: 286199 код: 286192 код: 293231 код: 293230 

Розмір: 115х225х25 мм.

Розмір: 340х250х70 мм.

Розмір: 340х250х70 мм.

код: 304488

код: 286224 

код: 286234 код: 286235 

код: 307711

Конструктор «Екскаватор»

Конструктори Джипи

Конструктори Джипи

Ціна: 603 грн.

Ціна: 351 грн.

Ціна: 99 грн.

Ціна: 486 грн.

Ціна: 765 грн.

Ціна: 108 грн.

Ціна: 171 грн. Ціна: 144 грн. Ціна: 144 грн. Ціна: 108 грн.
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Шнурівочки

Мило, бомбочки

Чарівний аромат

Гіпсові розмальовки на магнітах + ГРА

Логічні ігри

Мисливці на комах

Великий подарунок

Оригінальні шнурівки у вигляді акваріума, деревця 
та будиночка. Виготовлено з екологічно чистої 
деревини. Розвивають дрібну моторику рук дитини.

Набір містить: мильну основу (білу та прозору), 
ароматизовану олію, барвники, пластикову фігурну 
формочку та допоміжний інвентар.

Комплектація набору: сода, 
лимонна кислота, морська сіль, 
барвники, ароматна олія, формочки-
півсфери, пластиковий інвентар, 
одноразові рукавички.

Науково-пізнавальний набір 
«Чарівний аромат» допоможе не 
тільки дізнатись історію парфумерії та 
класифікацію ароматів, а й створити 
свої власні парфуми. Знайомство з 
різними видами ароматів відбувається 
у формі гри, де дитина сама має 
визначити, до якого виду відноситься 
кожен з наданих ароматів, а тоді 
створити свій власний.

Красиві, об’ємні гіпсові фігурки-магнітики стануть відмінною прикрасою будь-якого куточка 
Вашого будинку, а дитині подарують ні з чим незрівнянну радість від творчого процесу.  Приємним 
додатком до набору є навчальна гра, за допомогою якої дитина зможе визначити назву кожної 
фігурки.

До складу набору входить:
• гіпс • фарби • пензлик • пластикова форма  з фігурками • магніти

Хочеш освоїти захоплююче мистецтво миловаріння і 
створити яскраве запашне мило? Тоді цей набір для тебе! 

Оригінальні шнурівки у вигляді тваринок, взуття, фруктів та динозаврів. Виготовлено з екологіч-
ної деревини.

Головоломка «Танграм» - це квадрат, який 
поділений на 8 частин, - 2 великі трикутники, 4 
маленькі трикутники, квадрат і паралелограм. 
«Магічне коло» по своїй суті нагадує Танграм, 
тільки має круглу форму та криволінійні 
елементи. 

Наш набір «Мисливці на комах» саме для 
таких діток, що цікавляться природою. З 
книжечки дитина дізнається багато нового 
та цікавого про відомих представників світу 
комах. А складники набору допоможуть 
ловити та досліджувати різні види комашок.

Набір складається з 7 творчих наборів: гра-ходилка 
«Подорожуємо Україною», «Гіпсові розмальовки на магнітах», 
«Магічні кристали», «Зоряний пісок в пляшці», «Картинка з піску», 

дерев’яна розмальовка «Букет квітів», «Навчальний 
годинник-тренажер».

код: 286420 

код: 286222 код: 286221 код: 286220 

код: 286322 код: 286191 

код: 286219 

код: 286186

код: 286183

код: 286344

код: 286181 код: 286182 Розмір: 170х215 мм.

Розмір: 210х150х60 мм.

Розмір: 210х150х60 мм.

Розмір: 210х150х60 мм.

Розмір: 
130х220 мм.

Розмір: 160х160 мм.

Розмір: 190х140х120 мм.

Розмір: 340х250х70 мм.

код: 294816

код: 286151

код: 286185

код: 298293 код: 286362 код: 286317 код: 286316

Ціна: 63 грн.

Ціна: 90 грн.

Ціна: 108 грн.

Ціна: 72 грн.

Ціна: 54 грн.

Ціна: 54 грн.

Ціна: 351 грн.

Ціна: 252 грн.16 17

Дерев’яні літаки 3D

код: 286225 код: 286228код: 286227 

Для всіх хлопців та майбутніх льотчиків 
ми зробили три види дерев’яних літаків, 
які треба зібрати та розфарбувати за своїм 
бажанням.
Ціна: 39,60 грн. Розмір: 130х220 мм.



Мольберти
Одна поверхня - чорна - для малювання крейдою, інша - біла - магнітна (полімерне покриття) для 

малювання кольоровими сухостиральними або водними маркерами та кріплення магнітів.

код: 286758 Ціна 351 грн.

код: 286338 Ціна: 
576 грн.

код: 286244 Ціна: 288 грн.

код: 286339 Ціна: 540 грн.

код: 286341 Ціна 468 грн. код: 286340 Ціна: 495 грн.

Мольберт 
Міні

Мольберт
Великий різнокольоровий

Мольберт
Великий нефарбований

Дошка настінна

Мольберт
Класика нефарбований

Мольберт
Класика різнокольоровий
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Робоча поверхня - 58 х38 см.
Габаритні розміри 60х100х7 см.

Робоча поверхня - 60 х40 см.
Габаритні розміри 66х100х7 см.

Робоча поверхня - 60х40 см
Габаритні розміри 66х100х7 см.

Робоча поверхня - 60х60 см.
Габаритні розміри 66х115х7 см.

Робоча поверхня - 60х40 см.
Габаритні розміри 66х46 см.

Робоча поверхня - 60х60 см.
Габаритні розміри 66х115х7 см.




