


Наше видавництво пропонує великий асортимент продукції для 
розвитку, навчання та дозвілля дітей дошкільного, молодшого та се-
реднього шкільного віку. У нашому видавничому портфелі можна 
знайти зошити, тематичні комплекти карток для розвитку дити-
ни, пазли, книжки для найменших, ігри, плакати, а також великий 
асортимент наборів для творчості. Один із напрямків діяльності ви-
давництва – 3D конструктори, скриньки, фігурні іграшки. Ми перші 
в Україні видали серію магнітних карт-пазлів, які захоплююче зна-
йомлять малюків із географією України та світу!

- індивідуальний підхід та супровід кожного клієнта;
- відповідальне та дбайливе ставлення до якості виконаних 

робіт та клієнта; 
- гнучка система знижок і умов співпраці;
- висока кваліфікація працівників гарантує високу якість 

виконаних робіт!

 асортимент задовольняє різноманітні потреби та смаки;
 постійне збільшення асортименту та його різновидів;
 наша продукція спонукає до взаємодії дітей і батьків;
 застосування безпечних і екологічно чистих матеріалів;
 постійна участь у виставках і ярмарках;
 доступні ціни.

Співпрацюючи з нами, ви отримаєте
надійного партнера у бізнесі.

Ми цінуємо вашу довіру!
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Яскравий, милий та корисний «Мій перший календар» із 
магнітними елементами.

Карусель символізує кругообіг пір 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 пір року, назви місяців і днів тижня, які зазначені українською та 
англійською мовами.

Пазли необхідно правильно розмістити на великому твердому картонному планшеті з зображен-
ням материків та країн чи областей України й країн її сусідів. Зібравши їх правильно, дитина отримає 
повноцінну карту світу чи України, яку можна повісити у себе в кімнаті на стіну. 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. для «Мандруємо світом» та 25 - 
для «Мандруємо Україною» та 40 додаткових магнітів для цієї гри. 

Магнітний календар

Магнітні карти-пазли

Ціна: 555 грн.

Пазли необхідно правильно наклеювати на спеціальне поле з контурами. Кожна частина пазла — 
це зображення окремої області України чи світу. Зібравши всі частинки правильно, дитина отримає 
повноцінну карту України чи світу.

Пазл - карта з багаторазовими наліпками

Пазл Мандруємо 
світом + книжка

Пазл Мандруємо 
Україною +  
книжка

код: 286363 код: 286364

Ціна:159 грн.

Розмір: 305х210х40 мм.

Розмір: 640х430 мм.
код: 286329код: 286328
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Підкладки дитячі

код: 430550

код: 430548код: 430547430547

код: 430549

Ціна: 30 грн.

код: 430551

Розмір 420х297 мм.

Розмір:  420х297 мм.

Підкладка навчальна для дівчат /хлопців «Вивчай-малюй-сти-
рай» - простий спосіб запам’ятати літери та цифри, який задіює 
образний, словесно-логічний, руховий та емоційний види 
пам'яті. Малюючи, дитина має можливість через рух запам'ятати 
обриси літер і цифр, які вивчає, крім того, замальовувати фломастерами можна не один раз, а 
стирати і робити це знову! Звичка дитини все називати в голос задіє словесно-логічну пам'ять, а 

приємні емоції та образи, які формуються під час споглядання, 
зроблять процес навчання приємним! Окрім того, підкладка на 
столі дає можливість дитині постійно мати перед очима абетку чи 
цифри. Матова ламінація.

Підкладка-підказка навчальна А3 1/2/3/4 клас – це найважливіша інформація для учнів, яка вив-
чається у початковій школі і яку потрібно запам’ятати, а ще – це підказка для батьків, які в тій чи 
іншій мірі допомагатимуть маленьким учням опанувати шкільну науку. Її можна покласти на стіл, 
помістити в зручне місце так, щоб можна було тримати перед очима важливу інформацію та легко 
її в разі потреби знайти. Матова ламінація.

Підкладки-підказки навчальні 1-4 клас

Новинки літо 2020

Ціна: 30 грн.
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Лото 2 в 1

Серія «Здібні пальчики»

Картинки з піску

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: 286257 код: 286260 код: 410017код: 286259

Ціна: 21,50 грн.

Розмір: 215х150х40 мм.

Розмір: 150х210 мм.

код: 410018код: 286258

код: 430552

Картинки з піску «Лисичка», «Єдиноріжка», «Жирафчик» та «Крокодильчик»
 розвивають дрібну моторику рук та є гарним способом зняти стрес у дітей та 
дорослих! Разом із лайнером у наборі міститься 7 відтінків піску, кожному з них 
присвоєний свій номер. Знімаючи частинку клейкого шару лайнера, дитина засипатиме піском із 

відповідним номером місце на 
картинці. Шар за шаром засипа-
ний пісок утворить повноцінне 
кольорове зображення. Картинки 
з піску залишають місце для 
фантазії: 
якщо уявлення дитини про кольо-
ри зображення відрізняється від 
запропонованого варіанту, вона 
може декорувати зображення як 
їй подобається!

код. 430546код. 430543 код. 430544код. 430545

Ціна: 33,00 грн.
Розмір: 130х190 мм.

У настільну гру можуть грати від 2 до 6 гравців віком від 3 років. Важли-
во, щоб спочатку з маленькими гравцями грав хтось із старших дітей 
чи дорослий, хто допоможе розібратися з правилами гри і буде 
своєрідним ведучим. Правила прості, але для тих, хто грає вперше, їх потрібно пояснити. 
Отже, у коробці містяться 6 двосторонніх карток-планшеток, які розраховані на 2 гри різних рівнів 
складності.
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Картки міні (укр/англ)

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 із дітьми, стануть у нагоді для індивідуальної та 
групової роботи логопедам, психологам, вихователям дитячих садків, учителям початкових класів. 
Картки міні мають мобільний  додаток із аудіосупроводом.

Картки можуть бути використані на заняттях із 
дітьми та уроках, а «Дорожні знаки» мають на звороті інформацію про зображе-
ний знак та пояснення, як його розуміти пішоходу. Стануть у нагоді вихователям ди-
тячих садків, учителям початкових класів під час індивідуальної та групової роботи. 

код: 286291

код: 286287

код: 286283

код: 286285

код: 286284

код: 286278

код: 286280

код: 311905

код: 286281

код: 289764
Ціна: 17,40 грн.

Ціна: 48,60 грн.

Ціна: 
55,20 грн.

Ціна: 
55,20 грн.

Ціна: 55,20 грн.

Ціна: 27,00 грн.

Ціна: 25,50 грн.

Ціна: 18,60 грн.код: 286286
код: 286292

код: 289763

код: 286282

код: 286288

код: 286289

код: 286290

код: 289183

Розмір: 110х105 мм.

Розмір: 150х200 мм. Розмір: 200х150 мм.

код: 342809
Ціна: 60 грн.
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Грайки

Гра Доміно 2в1

Книжечки для найменших

160 НАВЧАЛЬНИХ ІГOР, які сприяють розвитку мислення, концентрації 
уваги, вмінню порівнювати різні предмети, здійснювати «перетворення» 
та вибудовувати послідовність дій. У 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.

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.

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

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

код: 127920 код: 127921
Ціна:
75 грн.

Ціна: 50,00 грн.

Розмір: 93х170х10 мм.

Розмір: 215х150х40 мм.

Розмір: 100х100 мм.

Гра Доміно 2в1 для милих дівчат має два рівні гри: 
простий рівень гри допомагає розвинути увагу, 
логічне мислення, посидючість, а складний рівень 
гри у легкій формі вчить цифрам, лічбі, а ще – 
принципам гри у справжнє доміно! Гра буде ціка-
вою для всіх гравців, закоханих у чудову єдиноріж-
ку! Комплектація гри: ігрові картки-доміно 2 в 1 – 28 
штук; правила гри.

код: 302050 код: 302051 код: 302052 код: 305912 код: 305913 код: 410015 код: 410016
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У цій книзі зібрані різноманітні завдання, 
завдяки яким дитина зможе потренуватися 
у впізнаванні букв і читанні, попрацювати з 
числами й 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.

Серія «QUIZ»

Кмітливчики для малюків

QUIZ  Поміркуй  
та обери  

з дельфінчиком

QUIZ  Поміркуй 
та обери  

з папужкою

QUIZ  Поміркуй 
та обери  

з тигриком

QUIZ  Поміркуй  
та обери  

зі слоником

код: 311866 код: 311867 код: 31868

Ціна: 45,80 грн.
Розмір: 205х290 мм.

Серія «Фантазюйки»
Це справжня знахідка для 

юних фантазерів! На кожній 
сторінці - запрошення до 
нової гри: перед тим, як 
розфарбувати картинку, 
потрібно самому придумати 
або доповнити її сюжет. Дитина 
зможе сама вирішити, кого 
зустрів космонавт, що сниться 
коту, як виглядає робот або хто 
їде на морських котиках.

код: 286194

код: 343978

код: 286828

код: 343975

Ціна: 35 грн.

Ціна: 30 грн.

код: 286195

код: 343977

код: 286829

код: 343976

Quiz зі слоником, папужкою, тигриком та дельфінчиком –  
крута логічна забавка для малят!

Для маленьких допитливих розумників – Quiz – класний спосіб провести час із мамою чи 
татком! Запитання спрямують дитину до пізнання, міркування й розвитку зв’язного логічного 
мовлення, а розфарбовування милих, добрих картинок – чи не найулюбленіший і найлегший 
спосіб багатьох діток поринути у світ створення своєї реальності, а для батьків – найпростіший 
спосіб зайняти непосидька!

9

Мої перші прописи

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 українського та англійського 
алфавіту й цифри за допомогою 
малюнків. 16 стор.

код: 293605

код: 348666код: 348665

код: 293604 код: 293606 код: 293607

код: 293608 код: 293609 

Розмір: 145х210 мм.
Ціна: 10,70 грн.

Фотокниги

Ціна: 
55 грн.

Книги призначені для дітей 2–5 років та батьків, які приділяють особливу увагу ранньому розвитку 
дитини. На їхніх сторінках багато різних барвистих ілюстрацій, із якими можна грати, фантазувати 
та мислити. Фотокниги сподобаються будь-якому малюку: в них він знайде безліч найрізноманітні-
ших фотографій, зображення з яких стануть для дитини бажаним провідником у світ знань, розви-
ватимуть логіку, навчать розрізняти різні об’єкти, кольори, відрізняти велике від маленького.

Фотокнига.  
Колір та форма. 
Серія шукайчик.  
Тв.обкладинка  
код: 344305

Фотокнига.  
Пори року. 

Серія шукайчик. 
Тв.обкладинка 
код: 344306

Фотокнига.  
Транспорт. 

Серія шукайчик. 
Тв.обкладинка 
код: 344307

Фотокнига.  
Улюблена їжа. 

Серія шукайчик. 
Тв.обкладинка 
код: 344308

Фотокнига.  
Царство тварин. 
Серія шукайчик. 
Тв.обкладинка 
код: 344309

Весела абетка 3D
код: 306827
Розмір: 205х230 мм.

Ціна: 188 грн.

«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 
ґаджет! Навчання не може 
бути нудним – «Весела абетка 
у віршах» тому доказ! 34 стор.
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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.

Формат А6, 4 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.

Комплект плакатів

Шкільна документація

Зошити

Посібник з 
швидкочитання

Математика  
1 клас. Завдання 
для моніторингу 
навчальних  
досягнень

Математика  
2 клас. Завдання 
для моніторингу 
навчальних  
досягнень

Свідоцтво досягнень  
учня 1 клас

Свідоцтво досягнень  
учня 2 клас

Табель 2-4 кл. Табель 5-11 кл.

Зошит з каліграфії

код: 311880 Ціна: 21,50 грн.Ціна: 28,20 грн.

Ціна: 195 грн.

Ціна: 30 грн.

Ціна: 3,00 грн.
Ціна: 0,98 грн.

код: 301749

Розмір: 594х420 мм.

Розмір: 175х225 мм.

код: 306686 код: 346829
код: 286189 код: 286190

Формат А5, 4 стор.

код: 311879

код: 346659код: 346658

Математика 1 клас та 2 клас - це практичні завдання для діагностики предметних 
компетентностей та формувального оцінювання, які мають зручний формат для перевірки рівня 
розуміння дитиною кожної теми, що вивчаються у першому та другому класі за програмою 
НУШ. Вправи розміщені на картках, зміст яких відповідає чинним типовим освітнім програмам 
математичної освітньої галузі та всім підручникам із математики для 1 та 2 класу. Посібник можна 
використовувати як для опитування кожного учня, так і для діагностики окремих учнів класу.  
Має відривні картки.
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Мобілка - навчальний тренажер

Розмір: 95х160 мм.

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

Ціна: 15 грн.

код: 298578

код: 311873

код: 286331

код: 292713  

код: 286333

код: 298579 код: 311874 код: 311875

код: 306059

код: 286334

код: 292712

код: 306061

код: 292710

код: 306060

код: 286332

код: 298577 код: 292711

код: 306058
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Найшвидший спосіб вивчити

Дидактичний матеріал

295919298297 306057 286152 295920

код: 296551

код: код: код: код: код: 

Розмір: 80х145х30 мм.

Розмір: 105х205 мм.

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: 15,00 грн. Ціна: 15,00 грн. Ціна: 15,00 грн. Ціна: 15,00 грн.

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

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

ТренажериНавчальний 
годинник Пори року

Ціна: 27,00 грн.код: 286193 код: 286352

Розмір: 200х225 мм.
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Плакати

Картонки-підказки

код: 286383

код: 286378код: 286380

код: 343974

код: 286295

код: 286297

код: 286298
код: 286302

код: 286296

код: 303161

код: 286305

код: 286294

код: 286304 код: 286301

код: 286300 

код: 286293

код: 286303 

код: 286384 код: 286381 код: 295234

код: 346814 код: 346813

код: 346812код: 286385 код: 286382

Формат А2

Формат А1

Розмір: 200х150 мм. 2 стор.

Розмір: 200х150мм. 4 стор.

Ціна: 15 грн.

Ціна: 30 грн.

Ціна: 4,50 грн.

Ціна: 5,00 грн.

Ціна: 7,50 грн.
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Іграшкові будиночки

3D конструктори

Ігровий будиночок + комплект 
іграшкових меблів уже обклеєні 
барвистим декором і збираються 
за інструкцією. Використовуються 
для рольових ігор із маленькими 
іграшками. Всі деталі іграшок 
виготовлені з екологічно чистої 
сировини, кольорова інструкція для 
складання - зручна та зрозуміла. Один 
із будиночків має іграшковий ліфт. код: 346657 

код: 346656

Розмір: 310х210х70 мм.

код: 351806 код: 351807

Ціна: 450 грн.

Ціна: 39 грн.

Ціна: 450 грн.

Ціна: 120 грн.

Конструктори Вілліс та Хаммер - це 
3Д пазли з ДВП із кольровим принтом у 
вигляді моделей джипів Вілліс та Хаммер. 
Збираються за інструкцією. Джип Вілліс 
складається із 40 елементів, має розмір 
готової машинки 160х70х70 мм, Джип 
Хаммер - із 42 елементів, розмір готової 
машинки - 190х70х80 мм. 

Розмальовка-конструктор 3Д у формі букета лілій, фіалок чи квіточок тюльпану та гіацинту 
обов’язково зацікавить дитину. У комплекті є фломастери та картонні заготовки. Розфарбовуючи 
та збираючи розмальовку, малюк отримає задоволення від творчого процесу та гарний сувенір, 
зроблений власноруч.

Джип Вілліс кольор. 
3Д конструктор 

Джип Хаммер кольор. 
3Д конструктор

Конструктор  
розмальовка 3Д. Гіацинт  

код: 378006
Конструктор  

розмальовка 3Д. Лілії   
код: 378007

Конструктор  
розмальовка 3Д. Тюльпан   

код: 378008

Конструктор  
розмальовка 3Д. Фіалки   

код: 378009

 Розмір готового виробу (140x185 мм) 130х210х20

Розмір коробок 165х125х40мм
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Скриньки для розпису

Листівка своїми руками

код: 286417 

код: 286418 Розмір готового виробу:
125х60х90 мм.
Розмір: 210х150х60 мм. 

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

Ціна: 135 грн.

Ціна: 15 грн.

Ціна: 36 грн.

Квіткова листівка своїми 
руками. Тюльпани  

код: 378003

Квіткова листівка своїми 
руками. Лютики  

код: 378002

Жива листівка.  
Єдиноріг принцеса  

код: 378004

Жива листівка. 
Слоники  

код: 378005

Вітальна листівка своїми 
руками. Ведмедик  

код: 378000

Вітальна листівка своїми 
руками. Єдиноріжка  

код: 378001

Листівка своїми руками – це частинка тепла і добра, зроблена самостійно. Для тих, хто любить 
створювати подарунки своїми руками, створити вітальну листівку буде легко, приємно і швидко, 
адже елементи легко виймаються з трафарету, всі частинки яскраві, барвисті, створені з любов’ю і 
розумінням бажань тих, хто буде робити листівку і кому її будуть дарувати, а як саме розміщувати 
елементи декору – це вибір і фантазія самої дитини! 

Жива листівка – це чудовий 
подарунок, який дитина зробить 
своїми рученятами, адже, на відміну 
від звичайних вітальних листівок, на 
живій є не лише місце для вітання 
та красива ілюстарція, але й місце, 
де проростуть живі рослинки! Вони 
подарують неперевершений аромат 
свіжості молодої зелені, а в дитині 
відкриють талант юного біолога! При чіткому  
і послідовному виконанні інструкції через день після садіння насінинки оживуть,  
а за тиждень ваша листівка буде радувати очі виглядом свіжої зелені! 

Фігурки, які містяться у комплекті, перетворять дослід у чудову гру! Набір 
складається з: об’ємної листівки, 3 картонних фігурок для декорування, контейнеру 
для садіння насінин, агрокилимка для вирощування рослин, насіння гірчиці, інструкції. 

Розміри 
16 х 8 х 3 см

Розмір упаковки: 195х240
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Маршрутні ігри

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.

Розмір: 215х155 мм.

Розмір: 390х230х40 мм

код: 286169

код: 352277 код: 352276 

код: 286168 

Монстрвіль та Всесвіт – фантазійний світ незвичай-
них героїв, що не дадуть сумувати компанії друзів! Ці 
ігри - типові маршрутні ігри, але круті герої зроблять 
їх найпривабливішими для дозвілля! Комплектація:

- 42 картки з рухливими завданнями;
- 10 карток вчених монстриків чи прибульців;
- гральне поле А2;
- 10 фігурок вчених монстриків чи прибульців  

для мандрів гральним полем;
- гральний кубик;
- правила гри.

Ціна 210 грн.

Ціна 39 грн.

Ігри

«Шусть» та «Шустрик» - це ігри на швидку ре-
акцію, в яких усі учасники грають одночасно. 
Вони чудово й у простій формі розвивають спосте-
режливість, задіюють не лише рухову активність, 
мислення, а й мовлення гравців. Варіант гри для 
маленьких гравців – це «Шустрик» із літерами, 
цифрами, знаками та геометричними фігурами.

Комплектація ігор: 
-55 карток із зображеннями;
-правила гри. 

код: 346651

Ціна: 87 грн.

Ціна: 120 грн.

Крута настільна гра для всіх, хто вчить 
таблицю множення чи хоче її повторити! 
Допомагає розвинути увагу, пам’ять, логічне 
та асоціативне мислення. Чудова гра як для 
сімейного відпочинку, так і для друзів та 
однокласників, завдання якої – допомогти 
завчити та повторити таблицю множення й 
ділення в легкій та цікавій формі, довести це 
знання до автоматизму, а також тренувати 
кмітливість й уважність гравців!

Комплектація гри: 
- 60 карток та правила 
гри;
- картонка-підказка 
для тих, хто вчить 
табличку множення чи 
потребує її повтонення.

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

- по 32 картки для передачі зображеного за допомогою 
руху, звуку, опису;
- пісочний годинник та інструкція з проведення гри 
українською мовою. 

Розмір: 165х125x40 мм.

код: 309710 
Ціна: 96 грн.
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Кольорові пазли цифри-
фігури, українська та 
англійська абетки (еко-
планшет) – це яскраві пазли, 
які допоможуть  дитині вивчити літери українського та англійського алфавіту, цифри, 
фігури, знаки, повторити кольори, потренувати увагу, логічне мислення та дрібну моторику, 
можуть застосовуватися для складання простих слів та перших прикладів!

Шнурівочки

Дерев’яні пазли

Оригінальні двосторонні розвиваючі іграшки-шнурівки 
для малюків у вигляді акваріума-тераріума та піци-пирога – 
це по 2 іграшки в 1 пакуванні! Маленький шеф-повар змо-
же «приготувати» піцу або пиріг, граючись і прикрашаючи 
основу яскравими елементами за допомогою шнурівок, а 
маленький зоолог - розселити мешканців у акваріум або 
тераріум. Іграшки розвивають дрібну моторику, логіку та 
фантазію. Складаються з двобічної основи, 8 додаткових 
деталей фруктів та овочів чи тваринок та 2 шнурівок. 

код: 400594

код: 400592код: 400591

код: 400593

Геоборд

код: 311878

код: 341777 код: 341775 код: 341780

Розмір: 160х160х35 мм.

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 із 3 років, 
дошкільнят і молодших школярів.

Ціна: 135 грн.

Ціна: 159 грн. 

Розвиваючі іграшки-шнурівки 
«Заплети єдиноріжку» та «Прикрась дракончика» – це 
круті іграшки не лише для малюків, які розвиватимуть дрібну 
моторику та логіку, а й для діток старшого дошкільного віку. 
Окрім зазначеного вище, вони розвиватимуть фантазію під час 
створення шикарних зачісок чи прикрашання улюбленого героя 
і зв’язне мовлення, коли дитина буде придумувати та розповідати 
історії про них, – а це цікава гра для будь-якої дитини!

Головоломка «Танграм» - це квадрат, який поділений на 
8 частин, - 2 великі трикутники, 4 маленькі трикутники, 
квадрат і паралелограм. Із його допомогою дитина 
розвиватиме логіку, просторове мислення та уяву. 

 Розмір: 16*16см. 

код: 286191 
Розмір: 160х160 мм.

Ціна: 54 грн.

Ціна: 87 грн.

Ціна: 42 грн.

код: 410019код: 410020
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Мило, бомбочки

Чарівний аромат

Гіпсові розмальовки на магнітах + ГРА

Бомбочки для ванн - дійсно чудова 
річ! Потрапивши у воду, вони вирують 
і шиплять, створюючи ефект джакузі, 
повільно випускають свої натуральні 
ароматичні компоненти і наповнюють 
ванну фантастичними ароматами. 
Особливо ці маленькі «шипучки» 
подобаються дітям, і, навіть якщо раніше 
ваш малюк не любив водні процедури, 
будьте впевнені: з бомбами для ванн 

він просто 
закохається 
в купання! У 
наборі все є для 
створення 4х 
бомбочок!

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 із 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:

Набори 
призначені для 
тих дітей, які хочуть освоїти захоплююче мистецтво 
миловаріння і створювати яскраве запашне мило. 
Набори містять: мильну основу (білу та прозору), 
ароматизовану олію, барвники, пластикові фігурні 
формочки та допоміжний інвентар. 

код: 286185
код: 286183

код: 286344

Розмір: 210х150х60 мм.

Розмір: 210х150х60 мм.

Розмір: 210х150х60 мм.

код: 286186

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

Ціна: 90 грн.

Ціна: 108 грн.

Ціна: 72 грн.
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Книги призначені для дітей 7–10 років. Основна 
їх мета — в ігровій формі забезпечити планомірний 
і послідовний розвиток інтелекту, логічного та 
креативного мислення дитини.

У книгах представлені лабіринти, кросворди, 
анаграми, математичні завдання, піраміди та 
ланцюжки, шифри й коди, ребуси, вікторини та 
інші ігри, які ненав’язливо сприятимуть розвитку 
ерудиції та інтелекту школяра.

Кожна сторінка містить одне або два завдання в 
ігровій формі. За складністю завдання поділено на 
три розділи. У кінці книг подано відповіді до завдань.

Посібники стимулюють інтелектуальний розвиток 
дитини, забезпечують розширення її кругозору і 
закріплення знань з англійської та української мов, 
математики і навколишнього світу.

Мізколамки

Креативні ігри  
для винахідливих 
код: 400329

Логічні ігри  
для допитливих 
код: 400330

Ціна: 55 грн.

Серія «Історія світу»

Історія світу – це завжди цікаво, бо в ній 
ми знаходимо відповіді на багато питань, 
пояснень, вчимося робити висновки й 
шукаємо своє місце у світі, де цивілізації 
змінювали одна одну, а народи зникали, 
асимілювалися чи ставали лідерами! 
Чотири книжечки серії «Історія світу» 
допоможуть сформувати розуміння 
багатогранності нашого світу в дитини, 
яка починає переходити від пізнання 
простого до більш складного. Вони 
яскраві, мають чудові ілюстрації від 
художника, який створив образ Скубі-Ду, 
легку форму викладу матеріалу. Історія 
не може бути нудною разом із серією 
«Історія світу»!

Історія світу. Перші міста та 
імперії. 10 000 до н.е. - 476 н.е.  

код: 346655

Історія світу. Завоювання  
і династії. 476-1500 роки  

код: 346653

Історія світу. Дослідження і 
революція. 1500 - 1900 роки 

код: 346652

Історія світу. Останнє століття. 
1900 - 2000 роки  

код: 346654

Серія «Скетчбук»

Ціна: 55 грн.

Скетчбук  
бешкетника  

зелений.  
Креативний  

тренажер  
код: 314404 

Скетчбук  
бешкетника  

рожевий.  
Креативний  

тренажер  
код: 314407

Скетчбук  
бешкетника  

помаранчевий.  
Креативний  

тренажер  
код: 314408

Скетчбуки призначені для дітей 7–10 
років. Кожна сторінка книги – окрема 
гра: лабіринт, морський бій, хрестики-
нолики, абетник, гра в «Ерудит» і в 
«Долоньки» тощо. Сучасний дизайн 
«Скетчбука бешкетника» нагадує 
бестселер «Щоденник слабака». 
Пізнавальні завдання з математики, 
української мови, природознавства 
ненав’язливо інтегровані в ігри для 
дітей 7–10 років. 138х200 мм, 96 стор.
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Декор класу НУШ

Ранкові зустрічі

Декор кабінету НУШ – це яскраві, веселі герої – повітряний 
змій, веселка, сонечко, хмарка й вітальний плакат «З Днем 
народження!». Вони створять комфортне середовище для 
навчання, прикрасять кабінет, нагадають дітям про правила 
поведінки у школі, способи вирішення конфліктів, ввічливі 
слова й спілкування. Сонечко – це творче нагадування, якою 
саме має бути дитина у школі й повсякденному житті, а 
вітальний плакат не дасть забути про важливу дату життя 
кожного школярика!

Ранкові смаколики.  
Картки-запитання для ранкових 
зустрічей НУШ 
код: 347307  Ціна: 57 грн. 

Комплект містить 24 цукерки-запитання для гарного 
початку дня, позитивного настрою, пізнання себе та інших, 
навколишнього світу, формування дружніх відносин і розуміння 
різноманітності й різнобарвності життя! Питання на картках – 
практичні, покликані розвивати фантазію, уяву, мовлення, 
увагу, розуміння свого емоційного стану і вміння його виразити 
словами, – а це прямий шлях до формування психічно зрілої 
особистості, здатної протидіяти булінгу та випробуванням.

Декор класу хма-
ринка. Вирішення 
конфліктів НУШ 

код: 347306 

Декор класу 
повітряний змій. 

Ввічливі слова НУШ 
код: 347304 

Декор класу сонечко.  
Поради учням НУШ 

код: 347305 Декор класу веселка.  
Правила поведінки НУШ

код: 347300 

Декор класу Вітаємо з днем 
народження НУШ

код: 347301 Ціна: 18 грн.

Ціна: 33 грн.

Планери

Плануй, пиши, стирай 
для дівчинки 
код: 351803

Розмір: 230 х 170 мм.

Плануй, пиши, стирай  
для хлопчика 
код: 351805

Ціна: 4,50 грн. 

Планер «Плануй-пиши-стирай» 
призначений для того, щоб можна було 
планувати, корегувати плани, стираючи 
написи та додаючи нові, й не забувати 
про всі важливі моменти життя й нічого 
не пропускати. Має відповідне покриття, 
по якому можна писати маркером чи 
фломастером. Стирати написане можна 
сухим шматком тканини, губкою чи 

серветкою. 
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Закладка 
читай  

Єдиноріг 
код: 

341355

Закладка 
Космос 

код: 
341356

Закладка 
Котик 
код: 

341357

Закладка 
Париж 
код: 

341358

Закладка  
читай Перо 

код: 
341359

Закладка 
Англ  

абетка 
код: 

286251

Закладка 
Укр абетка 

код: 
286256

Закладка 
Таблиця 

множення 
код: 

286255

Дипломи про закінчення навчання у дитячо-
му садку, першому класі чи молодшій школі 
адресовані тим, хто хоче привітати дітей та 
залишити на згадку про цей день красивий 
документ та яскраві спогади!

Дипломи

Закладки

Закладка. Розклад занять 
блакитний 

код: 374810

Закладка. Розклад занять 
рожевий 

код: 374814
Ціна: 2,10 грн.

Закладка Непра-
вильні дієслова 
код: 294818 

Ціна: 2,10 грн.

Розклад занять – це традиційний планер для дитини (й не лише дитини), 
який має мати перед очима школярик, щоб не забути якісь важливі 
моменти шкільного життя, чи його мама, яка допомагатиме збирати 
шкільний наплічник! Має зручний формат, його можна застосовувати як 
закладку, прикріпити за допомогою магнітів на холодильник, розмістити 
у зручному місці на столі або там, де він має 100 % бути. 

Ціна: 1,20 грн.

Закладка  
Сонячна система 
код: 294817

Закладка 
Лінійка 
код: 286253

Розмір: 170 х100 мм.

Диплом про закінчення 
садка. Потяг. Має 4 стор.

код: 312841 
Ціна: 9,60 грн.

Диплом про закінчення 
садка. Повітряна куля. 

Має 2 стор.
код: 312842 

Ціна: 6,60 грн. 
Диплом  

про закінчення  
дитячого садка 
код: 312840 

Диплом  
про закінчення  
першого класу 
код: 312843

Диплом  
про закінчення  

початкової 
школи 

код: 312844 
Ціна: 3,60 грн. 
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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

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.

* Ціни дійсні на 1 травня 2020 року й можуть бути змінені




