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PLIUS 1
Matematikos plakatų rinkinys 
1 kl.   

Rinkinį sudaro 15 spalvotų žaismingų plakatų, skirtų: 
•	 mokyti skaičių iki 20 numeracijos;
•	 mokyti sudėties ir atimties veiksmų;
•	 formuoti kelintinių, lyginių ir nelyginių skai-

čių sąvokas;
•	 supažindinti su geometrinėmis figūromis.

50×70 cm, įrištas spirale
Nr. 418 22,70 Eur

PLIUS 1. Kiek pridėti?
Matematikos plakatų rinkinys 1 kl.

Plakatuose pateiktos paprasčiausios lygtys – viena-
veiksmiai netiesioginiai pratimai, kuriuose nežinomas 
antrasis sudėties veiksmo komponentas. 
6 plakatai, 50×68 cm, įrištas spirale
Nr. 321 14,00 Eur

PLIUS 2
Matematikos plakatų rinkinys 2 kl.
Rinkinį sudaro: dviženklių skaičių sudėtis šimtalangėje, 
dviženklių skaičių atimtis šimtalangėje, skaičių iki 20 su-
dėties lentelė, skaičių iki 20 atimties lentelė. 
10 plakatų, 50×68 cm, įrištas spirale
Nr. 322 14,70 Eur 

Sprendžiame lygtis
Plakatų rinkinys

Rinkinį sudaro plakatai:  „Kaip rasti nežinomą dėme-
nį?“, „Kaip rasti nežinomą turinį?“, „Kaip rasti nežinomą 
atėminį?“, „Kaip rasti nežinomą dauginamąjį?“, „Kaip 
rasti nežinomą daliklį?“, „Kaip rasti nežinomą dalinį?“   
6 plakatai, sudėti į aplanką (A3), kartonas
Nr. 249 10,20 Eur

Matematikos sąvokos pradinukams
Plakatų rinkinys

Plakatuose vaizdžiai pateikti pagrindiniai aritmetikos 
veiksmai (sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba) bei juos 
sudarančių komponentų pavadinimai.   
8 plakatai, sudėti į aplanką (A3), kartonas
Nr. 248 Kiekis ribotas! 10,20 Eur

Skaičiai. Eiliuok ir skaičiuok!   
Spalvinga ugdomoji knyga supažindina vaikus su skaičiais 

nuo 1 iki 10. Žaismingos iliustracijos, lengvai įsimenami 
eilėraštukai ir pirmosios skaičiavimo užduotys padės greičiau 
išmokti skaičius, jų eilės tvarką ir kaimynus. Vaikai sužinos, 
kaip taisyklingai rašyti skaičius – knygoje pirštu ar pieštuku 
galės vesti užrašyto skaitmens liniją. Ši knyga puikiai tinka 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
32 p., 21×29,7 cm 
Nr. 5276 4,20 Eur 
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Domino
Didelėmis domino kortelėmis gali naudotis ir prieš-

mokyklinio amžiaus vaikai, ir pradinukai. Priešmokyk-
linukai žaisdami mokysis skaičiuoti, sutelkti dėmesį. 
Pradinių klasių mokiniams tai puiki demonstracinė 
priemonė skaičiaus sandarai pavaizduoti, dviženklių 
skaičių sudėties ir atimties veiksmams atlikti.   
55 kortelės, 16×8 cm
Nr. 247 10,30 Eur

Daugybos lentelė 
Daugybos lentelė stulpeliu nuo 1×1 iki 10×10 skirta 

pradinių klasių ir vyresniems mokiniams. Kortelės 
viršuje yra liniuotė.
140×90 mm
Nr. 133 0,75 Eur 

Daugybos lentelė
Daugybos lentelė nuo 1×1 iki 15×15 skirta 

pradinių klasių ir vyresniems mokiniams. Kortelės 
viršuje yra liniuotė. 
140×90 mm
Nr. 132 0,75 Eur 

Daugybos lentelė
Plakatas skirtas mokytis daugybos iš 1, 2, 3 ... ir iš 

9. Kitoje pusėje – nebylioji daugybos lentelė (nėra 
apskaičiuotos skaičių sandaugos), skirta mokinių 
žinioms tikrinti.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 652 9,30 Eur 
Nr. 194 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 653 su laikikliais  28,50 Eur

Trupmenos
Vaizdinė priemonė padės vaikams geriau suvokti 

trupmeninius skaičius. Plakate vaizdžiai parodyta, kaip, 
dalijant vienetą į lygias dalis, gaunamos trupmenos.

Ši priemonė skirta trupmenoms su vienodais 
skaitikliais palyginti.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 698 9,30 Eur
Nr. 190 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 699 su laikikliais   28,50 Eur

Erdvinės geometrinės figūros
Pažintinei veiklai skirta vaizdinė ugdymo priemonė.
Išspaudžiamosios kubo, stačiakampio gretasienio, 

piramidės ir ritinio išklotinės.
420×297 mm (perlenktas – A4), kartonas
Nr. 156 1,50 Eur

Skaičiuojame iki 20
Rinkinį sudaro kortelės su skaitmenimis nuo 0 iki 9 

ir skaičių nuo 10 iki 20 sandarą vaizduojančios kortelės 
su žaismingais piešinukais.
21 lapas, sudėtas į aplanką, 210×297 mm (A4), kartonas
Nr. 191 14,40 Eur

Pinigai „Euro plius“ 
Pažintinei veiklai skirta vaizdinė ugdymo priemonė.
Išspaudžiamųjų monetų ir iškerpamųjų bankno-

tų pavyzdžiai.
420×297 mm (perlenktas – A4), kartonas
Nr. 4481 2,40 Eur
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Plakatų serija 
Geometrinės figūros

Vaizdinės priemonės, skirtos naudoti per matematikos pamokas pradinių klasių 
mokiniams.

Kvadratas
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

kvadrato formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios figūros – kvadrato ir 
jo sudedamųjų dalių nagrinėjimo. Aiškinama, kaip 
apskaičiuojamas kvadrato perimetras ir plotas.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 238 9,30 Eur
Nr. 264 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 664 su laikikliais  28,50 Eur

Stačiakampis
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

stačiakampio formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios figūros – stačiakampio ir 
jo sudedamųjų dalių nagrinėjimo. Aiškinama, kaip 
apskaičiuojamas stačiakampio perimetras ir plotas.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 239 9,30 Eur
Nr. 265 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 694 su laikikliais   28,50 Eur

Trikampis
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

trikampio formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios figūros – trikampio ir 
jo sudedamųjų dalių nagrinėjimo. Aiškinama, kaip 
apskaičiuojamas trikampio perimetras.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 240 9,30 Eur
Nr. 266 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 700 su laikikliais  28,50 Eur

Apskritimas, skritulys
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

apskritimo bei skritulio formą primenantys daiktai. 
Laipsniškai pereinama prie abstrakčių figūrų – 
apskritimo bei skritulio ir jų sudedamųjų dalių 
pristatymo.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 241 9,30 Eur 
Nr. 267 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 647 su laikikliais   28,50 Eur 
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Plakatų serija
Erdviniai kūnai

Vaizdinės priemonės, skirtos naudoti per mate-
matikos pamokas pradinių klasių mokiniams.

Kubas 
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

kubo formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios erdvinės figūros – kubo 
ir jo sudedamųjų dalių nagrinėjimo. Aiškinama, kaip 
apskaičiuojamas kubo plotas bei tūris.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 242 9,30 Eur
Nr. 268 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 663 su laikikliais  28,50 Eur 

Stačiakampis gretasienis
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

stačiakampio gretasienio formą primenantys daiktai. 
Laipsniškai pereinama prie abstrakčios erdvinės 
figūros – stačiakampio gretasienio ir jo sudedamųjų 
dalių nagrinėjimo. Aiškinama, kaip apskaičiuojamas 
stačiakampio gretasienio plotas.    
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 243 9,30 Eur
Nr. 260 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 693 su laikikliais  28,50 Eur

Piramidė
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

piramidės formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios erdvinės figūros – 
piramidės ir jos sudedamųjų dalių nagrinėjimo.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 244 9,30 Eur 
Nr. 261 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 681 su laikikliais   28,50 Eur

Ritinys
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

ritinio formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčios erdvinės figūros – ritinio 
ir jo sudedamųjų dalių nagrinėjimo.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 245 9,30 Eur 
Nr. 262 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 689 su laikikliais   28,50 Eur 

Kūgis, rutulys
Plakate pateikiami iš vaiko artimiausios aplinkos 

kūgio ir rutulio formą primenantys daiktai. Laipsniškai 
pereinama prie abstrakčių erdvinių figūrų – kūgio bei 
rutulio ir jų sudedamųjų dalių nagrinėjimo.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 246 9,30 Eur
Nr. 263 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 662 su laikikliais   28,50 Eur
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Sudėties iki 20 lentelė  
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3266 6,80 Eur 

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4735 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4736 su laikikliais 28,50 Eur 

Atimties iki 20 lentelė 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3267 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4739 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4740 su laikikliais 28,50 Eur

Dviženklių skaičių sudėtis 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3268 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4737 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4738 su laikikliais 28,50 Eur 

Daugybos lentelė
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3270 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4743 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4744 su laikikliais 28,50 Eur

Dviženklių skaičių atimtis 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3269 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4741 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4742 su laikikliais 28,50 Eur

Matematikos plakatų serija 
Plakatuose pateiktos paprasčiausios lygtys – vienaveiksmiai netiesioginiai pratimai, 
kuriuose nežinomas antrasis sudėties veiksmo komponentas.

Dvipusiai plakatai
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Ženklai > ir < . Skaičius ir skaitmuo 5 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3271 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4745 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4746 su laikikliais 28,50 Eur

Kairė, dešinė. Skaičius ir skaitmuo 6 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3272 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4747 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4748 su laikikliais 28,50 Eur

Geometrinės figūros.  
Skaičius ir skaitmuo 7 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3273 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4749 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4750 su laikikliais 28,50 Eur 

Kalendorius. Skaičius ir skaitmuo 8 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3274 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4751 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4752 su laikikliais 28,50 Eur

Skaičių dvigubinimas.   
Skaičius ir skaitmuo 9 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas (dvipusis)
Nr. 3275 6,80 Eur 

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4753 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4754 su laikikliais 28,50 Eur 

Lyginiai, nelyginiai skaičiai. 
Skaičius ir skaitmuo 10 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas  (dvipusis)
Nr. 3276 6,80 Eur 

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4755 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4756 su laikikliais 28,50 Eur 

Kelintiniai skaičiai. Skaičių seka. 
Dešimtys ir vienetai 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas  (dvipusis)
Nr. 3277 6,80 Eur

Plakatas, 70×100 cm, (dvipusis)
Nr. 4757 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4758 su laikikliais 28,50 Eur

Dvipusiai plakatai

Matematikos plakatų serija 
Plakatai skirti: 
•	 mokyti skaičių iki 20 numeracijos;
•	 mokyti sudėties ir atimties veiksmų;
•	 formuoti kelintinių, lyginių ir nelyginių skaičių sąvokas;
•	 supažindinti su geometrinėmis figūromis.
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Sudėtis. Ženklas+. Atimtis. 
Ženklas – 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3278 5,40 Eur 

Plakatas, 70×100 cm 
Nr. 4759 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4760 su laikikliais 28,50 Eur

Kiek pridėti? Skaičius 9
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3283 5,40 Eur

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4769 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4770 su laikikliais 28,50 Eur

Kiek pridėti? Skaičius 8
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3282 5,40 Eur 

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4767 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4768 su laikikliais 28,50 Eur 

Kiek pridėti? Skaičius 7 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3281 5,40 Eur

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4765 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4766 su laikikliais 28,50 Eur

Kiek pridėti? Skaičius 6 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3280 5,40 Eur

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4763 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4764 su laikikliais 28,50 Eur

Kiek pridėti? Skaičius 5 
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3279 5,40 Eur

Plakatas, 70×100 cm 
Nr. 4761 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4762 su laikikliais 28,50 Eur
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Skaičiaus sudarymas
Supažindinama su skaičiaus sandara.    

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3305 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3306 su laikikliais  28,50 Eur 

Arabiški ir romėniški skaičiai
Arabiškų ir romėniškų skaičių skaitymas ir rašyba.    

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3303 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3304 su laikikliais 28,50 Eur

Matai
Plakate pateikiami ilgio, ploto, tūrio, masės bei 

laiko matai.  
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5083 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 5084 su laikikliais 28,50 Eur

Kiek pridėti?
Plakatas, 47×66 cm, laminuotas
Nr. 3284 5,40 Eur

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4771 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4772 su laikikliais 28,50 Eur 

Ūgio matuoklė
Žaisminga ūgio matuoklė bus 

puiki klasės puošmena. Galėsite 
stebėti augantį vaiką ilgą laiką, 
nes ūgio matuoklės skalė nuo 50  
iki 170 cm!  
Plakatas, 25×130 cm
Nr. 5071 laminuota                             10,70 Eur
Nr. 5133 lipnus popierius                 16,40 Eur
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Milžiniški labirintai.  
Ieškok, surask ir suskaičiuok!
Agnese Baruzzi 

Milžiniškuose labirintuose slepiasi gausybė gyvūnų. 
Tik patys atidžiausi mažieji skaitytojai, užklydę į 
knygelėje pateiktus spalvingus labirintus, ras išeitį 
ištrūkti. Knygelės skaitytojai turi surasti vienintelį 
įmanomą maršrutą, vedantį iš milžiniško labirinto, 
ir suskaičiuoti jame pasislėpusius gyvūnus. Leidinyje 
pateikiami užduočių atsakymai, kad mažieji skaitytojai 
galėtų įsitikinti, jog nepraleido nė vieno gyvūnėlio.
56 p., 24×32 cm 
Nr. 6351 7,30 Eur 

Pasislėpę gamtoje. 
Ieškok, surask ir suskaičiuok!
Agnese Baruzzi 

Nuo karštosios savanos iki Šiaurės ašigalio, nuo 
žaliųjų džiunglių iki vandenyno gelmių slepiasi šimtai 
gyvūnų – surask juos!

Spalvinguose knygelės puslapiuose slepiasi daugybė 
gyvūnų rūšių, bandančių pasprukti iš mažųjų skaitytojų 
akiračio. Iliustruotos knygelės skaitytojai turi atidžiai 
ieškoti ir suskaičiuoti visus skirtingų gyvūnų rūšių 
atstovus. Leidinyje pateikiami užduočių atsakymai, 
kad mažieji skaitytojai galėtų įsitikinti, jog nepraleido 
nė vieno gyvūnėlio.
48 p., 24×32 cm 
Nr. 6350 7,30 Eur 

Lygčių sprendimas
Plakate pateikiami pavyzdžiai, kaip surasti neži-

nomą lygties dėmenį, turinį, atėminį, dauginamąjį, 
daliklį, dalinį.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5087 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 5088 su laikikliais 28,50 Eur

Skaitmenų rašymas
Plakatas padeda mokytis taisyklingai rašyti 

skaitmenis.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4707 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4708 su laikikliais  28,50 Eur 
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Veiklos safaris 2. Įvairios užduotys
Antroje „Veiklos safario“ dalyje priešmokyklinukai 

ir pradinukai kviečiami leistis į džiungles, keliauti 
klaidžiais labirintais, atpainioti mago burtus, ieškoti 
skirtumų, su draugais pažaisti stalo žaidimą, sukurti 
pasakojimą ar išpainioti žodžių maišalynę.

Versk puslapį po puslapio ir leiskis vis į naują safarį!
32 p., 21×28 cm 
Nr. 6444 3,50 Eur 

100 užduočių berniukams
Tai gudriems berniukams skirta knyga, kurioje jie ras 

įvairiausios veiklos: spalvinimo, taškų, porų sujungimo 
užduočių, labirintų. Ir kiekviename puslapyje – įvairių 
transporto priemonių: mašinų, lėktuvų, traukinių, 
laivų. Užduotys padeda lavinti vaiko pastabumą.
48 p., 20,5×27,5 cm 
Nr. 6440 3,80 Eur 

Veiklos safaris 1. Įvairios užduotys
Pirmoje „Veiklos safario“ dalyje priešmokyklinukai ir 

pradinukai kviečiami leistis į paslėpto lobio ar pamesto 
katino paieškas, skaičiuoti, spalvinti, įveikti labirintą, 
žodžių maišalynę, ieškoti skirtumų, išspręsti kryžiažodį 
ar sujungti taškus. 

Versk puslapį po puslapio, leiskis vis į naują safarį ir 
už atliktą užduotį gauk įvertinimo lipduką!
32 p., 21×28 cm 
Nr. 6443 3,50 Eur 

100 užduočių mergaitėms
Tai sumanioms mergaitėms skirta knyga, kurioje 

jos ras įvairios veiklos: galės spalvinti, ieškoti porų, 
skirtumų, jungti daiktus, žodžius, keliauti labirintais, 
mokytis sudėties ir atminties. Užduotys padeda lavinti 
vaiko pastabumą.
48 p., 20,5×27,5 cm 
Nr. 6439 3,80 Eur 
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lietuvių kalba

Spalvinu ir mokausi
Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 2 kl. 
Laima Poz dnia ko vie nė, Birutė Sto nie nė, Valentina Lev čen kie nė

Mokiniams siūloma: atlikti užduotis ir nuspalvinti laukelius, 
iš pirmo užduočių piešinio „Vertybių medžio“ išrinkti savybes, 
kurias vaikas turi ar norėtų turėti, prisiminti jas ir palinkėti ra-
šant sveikinimus, su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių.
32 p., 200×260 mm
Nr. 420 3,20 Eur

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 
1 kl.
Jovita Ponomariovienė

Knygelėje pateiktos užduotys padės pažinti raides ir 
išmokti skaityti, atskirti ilguosius bei trumpuosius gar-
sus i ir y, u ir ū. Testais mokytojas galės patikrinti mo-
kinių pasiekimus, paįvairinti lietuvių kalbos pamokas.
32 p., 200×260 mm
Nr. 337 3,30 Eur

Lietuvių kalbos užduočių knygelė
2 kl.
Jovita Ponomariovienė

Knygelėje pateiktos užduotys padės išmokti ir įtvirtinti tai- 
sykles (kaip rašyti žodžius, kurie atsako į klausimus ką?, ko 
daug?, kokių?, kur?), veiksmažodžių rašybą, vardų, vieto-
vardžių, įsidėmėtinų žodžių bei žodžių su minkštumo žen-
klu rašybą.
32 p., 200×260 mm
Nr. 464 3,30 Eur

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 
3 kl.
Jovita Ponomariovienė

Knygelėje pateiktos užduotys padės išmokti ir įtvir-
tinti dialogo skyrybą, pažinti žodžio dalis, kalbos dalis, 
žodžių gimines, skaičių. Testais mokytojas galės patik-
rinti mokinių pasiekimus.
32 p., 200×260 mm
Nr. 481 3,30 Eur

Lietuvių kalbos užduočių knygelė 
4 kl.
Jovita Ponomariovienė

Knygelėje pateiktos užduotys padės pažinti sakinio dalis, 
veiksmažodžių bendratį. Padės atskirti sinonimus nuo antoni-
mų, išplėstinius sakinius nuo neišplėstinių. Padės išmokti daikta-
vardžių, būdvardžių linksniavimą, veiksmažodžių asmenavimą. 
32 p., 200×260 mm
Nr. 296 3,30 Eur

Lietuvių kalbos abėcėlė
32 raidžių rinkinys su žaismingais piešinukais.

32 lapai, sudėti į aplanką, 210×297 mm (A4), kartonas
Nr. 159 16,90 Eur 

Lietuvių kalbos abėcėlė 
Plakatas, 112×87 cm
Nr. 157  laminuotas 26,00 Eur  
Nr. 645  su laikikliais  38,00 Eur 

Lietuvių kalbos abėcėlė 
297×210 mm (A4), kartonas
Nr. 158 1,05 Eur
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Įsidėmėk šiuos žodžius   
Plakate pateikiami įsidėmėtinos rašybos žodžiai 

su nosinėmis ą, ę, į, ų žodžių šaknyse. Pavyzdžiai, 
padėsiantys įsisavinti ir įtvirtinti sudėtingų žodžių rašybą. 
Skirta pradiniam ugdymui.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2919 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 2920 su laikikliais  28,50 Eur 

Žodžio dalys
Nagrinėjamos žodžio „Pamokėlė“ dalys: priešdėlis, 

šaknis, priesaga, galūnė ir kamienas.    
Plakatas, 100×70 cm
Nr. 3301 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3302 su laikikliais 28,50 Eur

Balsiai ir priebalsiai
Plakate pateikiami lietuvių kalbos balsiai ir priebalsiai.   

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3478 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3479 su laikikliais 28,50 Eur

Lietuvių kalbos garsai
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5105 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5106 su laikikliais 28,50 Eur 

Literatūros rūšys ir žanrai
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5109 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5110 su laikikliais 28,50 Eur 

Veiksmažodis 
Plakate pateikiamas veiksmažodžio apibrėži-

mas, veiksmažodžio kaitymas asmenimis, laikais 
bei skaičiais.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4709 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4710 su laikikliais 28,50 Eur

Abėcėlė. Pažink raideles  
Ši spalvingai apipavidalinta knyga – puiki ugdo-

moji priemonė, kuri supažindins vaikus su lietuvių 
kalbos raidėmis. Nuotaikingos iliustracijos ir kiekvie-
nai raidelei skirti linksmi eilėraštukai padės greičiau 
įsiminti abėcėlės raides, susieti jas su įvairiais daiktais, 
gyvūnais ar situacijomis. Kiekvienai raidei skiriamas 
eilėraštis ir piešinys.
Nr. 4080 4,00 Eur
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Dvibalsiai 
Plakate pateikiami lietuvių kalbos dvibalsiai, 

juos iliustruojantys pavyzdžiai bei dažniausiai 
pasitaikančios dvibalsių rašybos klaidos. Skirta pradinių 
klasių mokiniams.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2917 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 2918 su laikikliais  28,50 Eur 

Mišrieji dvigarsiai 
Plakate pateikiami lietuvių kalbos mišrieji dvigarsiai 

ir juos iliustruojantys pavyzdžiai. Skirta pradinių klasių 
mokiniams.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2921 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 2922 su laikikliais  28,50 Eur

Kalbos dalys
Supažindinama su 6 kalbos dalimis: daiktavardžiu, 

būdvardžiu, veiksmažodžiu, skaitvardžiu, įvardžiu ir 
prieveiksmiu.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3297 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3298 su laikikliais 28,50 Eur

Daiktavardžių giminė  
ir skaičius

Pateiktas daiktavardžių kaitymas skaičiais. Medžia-
ga padės mokiniams pažinti daiktavardžių skaičius ir 
gimines, išmokti skirti vienaskaitinius bei daugiskai-
tinius žodžius.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4361 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4362 su laikikliais 28,50 Eur 

Linksniai ir daiktavardžių 
linksniavimas

Plakate pateikta linksnių sistema, linksniavimas ir 
daiktavardžių linksniuotės. Ši medžiaga padės išmokti 
linksnius bei įtvirtinti žodžių linksniavimą ir rašybą įvai-
rių linksnių galūnėse.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4363 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4364 su laikikliais 28,50 Eur

Sakinio dalys
Supažindinama su pagrindinėmis ir antrininkėmis 

sakinio dalimis.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3299 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3300 su laikikliais 28,50 Eur

Antonimai
Pateiktos priešingybės su iliustracijomis.   

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3346 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3347 su laikikliais 28,50 Eur

Sinonimai
Pateikti tokią pačią arba artimą reikšmę turintys žo-

džiai su iliustracijomis.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3348 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3349 su laikikliais 28,50 Eur
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Tautiška giesmė
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5113 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 5114 su laikikliais 28,50 Eur

Teksto sandara 
Informatyvus plakatas padės vaikams suprasti gar-

so, raidės, skiemens, žodžio, sakinio ir teksto santykį: 
tekstas sudarytas iš sakinių, sakinys iš žodžių, žodis iš 
skiemenų ir t. t.     
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4723 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4724 su laikikliais  28,50 Eur

Lietuvių kalbos raidžių 
rašymas  

Plakatas skirtas mokyti vaikus taisyklingai pradėti 
rašyti lietuvių kalbos abėcėlės raides ir taisyklingai 
vesti raidžių linijas.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4721 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4722 su laikikliais 28,50 Eur 

Būdvardžių linksniavimas  
Plakate pateiktas būdvardžių linksniavimas bei būd-

vardžio derinimas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir 
linksniu. Ši medžiaga padės išmokti linksnius bei įtvir-
tinti linksniavimą ir rašybą įvairių linksnių galūnėse.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4719 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4720 su laikikliais  28,50 Eur

Būdvardžių priesagos
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5101 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5102 su laikikliais 28,50 Eur 

Pasakojimo sandara
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5107 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5108 su laikikliais 28,50 Eur 
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Dalijamoji medžiaga 
Grupiniam darbui 3 kl.
Jolanta Banytė, Vilija Vyšniauskienė

Dalijamosios medžiagos grupiniam darbui 
komplekte siūlomos devynios temos. Kiekvienos 
temos pateikiami penki variantai (po vieną grupei). 
Tereikia paruošti tiek kopijų, kiek grupėje yra vaikų. 
Užduotys skirtos integruotai veiklai (maždaug 2–3 
standartinėms pamokoms).
90 p. (45 lapai + 1 kartonas), sudėti į aplanką, 210×297 mm (A4)
Nr. 438 10,40 Eur 

English Alphabet 
Anglų kalbos abėcėlė   

Plakatas, 87×115 cm
Nr. 3295 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3296 su laikikliais 28,50 Eur 

Prepositions (Prielinksniai)
Plakatas skirtas mokytis prielinksnių ir jų vartojimo 

anglų kalba. Pateikiami pavyzdžiai.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5115 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5116 su laikikliais 28,50 Eur 

What time is it? (Kiek valandų?)   
Plakate pateikiama išsami informacija apie laiko mo-

kymąsi anglų kalba. Pateikiami iliustruoti pavyzdžiai.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5119 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 5120 su laikikliais 28,50 Eur 

Minkštumo ženklas  
Moko pradinių klasių mokinius atpažinti bei taisyk-

lingai tarti minkštumo ženklą įvairiuose žodžiuose. 
Pateikiamos pagrindinės minkštumo ženklo tarimo 
bei rašymo taisyklės.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4775 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4776 su laikikliais  28,50 Eur

Dialogas 
Plakatas vaikus supažindina su dialogo sąvoka,  moko  

pagrindinių dialogo skyrybos ženklų. Pateikiamas  
dialogo pavyzdys.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4727 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4728 su laikikliais  28,50 Eur 
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Vaisių šventė
Gerda Muller  

Spalvingai iliustruota, daug žinių suteikianti knyga 
vaikams apie uogas ir vaisius – vietinius bei egzotinius, 
jų žiedus, sėklas, augimo ypatybes. 

Pagrindinė knygos veikėja – mieste gyvenanti Sofija. 
Kaime ji turi dėdę, tetą ir pusbrolį Mišelį, pas kuriuos 
mielai važiuoja vasaromis ir patiria įvairiausių nuotykių. 
Vieną vakarą Mišelis pasiūlo suorganizuoti vaisių 
šventę – priraško uogų, vaisių, švieselėmis išpuošia 
kiemą, pakviečia panašaus amžiaus čia vasarojančių 
vaikų, groja gitara ir kartu linksmai leidžia laiką.
40 p., 29,5×27,6 cm 
Nr. 6447 8,10 Eur 

Metai po didžiuoju ąžuolu
Gerda Muller  

Kai Ana ir Benžaminas atvyksta į kaimą aplankyti 
pusbrolio Robino, jis sumano parodyti miške augantį 
ypatingą medį – beveik trijų šimtų metų senumo ąžuolą. 
Keičiantis metų laikams keičiasi ir didysis ąžuolas. Rudenį 
šalia medžio radę šaunią vietelę, sumanūs vaikai iš šakų 
ir nukritusių lapų susirenčia slėptuvę. Žiemą sniego 
pilname miške mokosi slidinėti, o pavasario saulei 
nušvietus miško tankmę – imasi ieškoti gyvūnų ar jų 
paliktų pėdsakų. Vieną naktį didysis ąžuolas apsaugo 
Benžaminą, kai šis išvysta kai ką netikėto...
48 p., 23×30 cm 
Nr. 6951 7,70 Eur 

Kaip užauga tavo daržas?
Gerda Muller  

Sofija – maža mieste gyvenanti mergaitė, tačiau 
visas atostogas ji praleidžia kai-me pas senelius. Jie turi 
nuostabų daržą, kuriame augina įvairiausių daržovių ir 
kitokių gėrybių. Šiemet Sofija jau turi įrankių, tinkančių 
jai pagal ūgį, ir pirmą kartą pasisodins savo daržovių 
lysvelę. Seneliai ją moko, kaip geras sodininkas turi 
rūpintis daržu ir jį prižiūrėti. O pagalvoti reikia apie 
viską: pirmiausia suarti dirvą, pasodinti, tada nuolat 
ravėti, apsaugoti mažuosius padarėlius, kurie gali būti 
daržui naudingi, ir apsiginti nuo kopūstinių baltukų ar 
kolorado vabalų! Keičiantis metų laikams Sofija įmena 
augalų mįsles ir atskleidžia nenuspėjamas požeminio 
pasaulio paslaptis.
40 p., 29,5×27,6 cm 
Nr. 6664 8,10 Eur  
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Paslaptingas sodas
„Merė, stebėdama paukštelį, pamatė ant žemės kažką 

žybtelint. Pasilenkusi pasižiūrėti iš arčiau, išvydo iš žemės 
kyšantį kažkokį metalinį daiktą. Ji puolė rankomis rausti 
žemę aplink jį ir galiausiai ištraukė surūdijusį raktą. 
Nejaugi ji rado raktą nuo paslaptingojo sodo?“

Pagal garsios vaikų literatūros klasikės Frances 
Hodgson Burnett kūrinį „Paslaptingas sodas“. Iliustravo 
žinoma italų dailininkė Mariachiara Di Giorgio.
80 p., 25,5×33 cm 
Nr. 6824 10,60 Eur 

Kaip aš atsiradau?
Mick Manning ir Brita Granström

Tai šiltas ir draugiškas pasakojimas, supažindinantis 
mažuosius su faktais, susijusiais su naujos gyvybės 
atsiradimu nuo pastojimo akimirkos iki kūdikio 
gimimo. Žavios iliustracijos ir paprasti paaiškinimai 
jautriai pristato kiekvieną etapą, skatina pokalbius 
ir duoda atsakymus į visus klausimus. Smagi knyga 
skaityti su mažais vaikais.
32 p., 21,6×26,8 cm 
Nr. 6441 6,20 Eur 

Vandenyno tyrinėtojai.  
Gelmių paslaptys
Sabrina Weiss ir Giulia de Amicis

Ši knyga nepanaši į jokią kitą! Čia nerasite aprašymų, 
pateiktų ilgais, painiais sakiniais ir nesuprantamais 
žodžiais. Visą informaciją, kiekvieną mokslinį faktą 
galite surasti vos užmetę akį: tai padaryti padeda 
speciali komunikacijos priemonė INFOGRAFIKAS.

 Jūrų gelmių paslaptys ir slėpiniai čia pateikiami vos 
keliais žodžiais, juos papildo ir padeda lengvai suprasti 
grafikai ir spalvingos iliustracijos! 

AR JŪS PASIRENGĘ KELIAUTI? 
Įsitaisykite patogiai, tuojau nersime!

72 p., 24,5×34 cm 
Nr. 6442 7,70 Eur 

Šakniukų metai:  
žiema, pavasaris, vasara, ruduo
Sibylle von Olfers 

Tai žymiausia autorės ir iki šių dienų vis dar itin 
mėgstama, nuolat perleidžiama eiliuota knyga. Pirmą 
kartą ji išleista 1906 m. Subtilus Jugendo meno stilius 
(XX a. pr.) ir didžiulis dėmesys vaikų psichologijai bei 
pasaulėjautai yra svarbiausi šios knygos dėmenys. 
Tikroviška gamta ir jos metų ritmas atvaizduojami 
per vaikų pasaulį.
32 p., 22,5×29,3 cm 
Nr. 6603 7,00 Eur 
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100%. Gyvūnai visu dydžiu
Isabella Grott ir Rita Mabel Schiavo

Ši knyga – ypatinga. Ji padės sužinoti, kokie gyvūnai 
gamtoje yra iš tikrųjų, joje – tikslios, vieną mastelį 
atitinkančios iliustracijos su tikrais visų nupieštų 
gyvūnų ar jų dalių dydžiais. Versdami puslapius 
galėsite įsivaizduoti, kad sutikote patį mažiausią 
arba patį didžiausią kokios nors gyvūnų grupės narį, 
pavyzdžiui, vabzdžių arba katininių šeimos atstovą. 
Galėsite tarpusavyje palyginti jų kiaušinius, iltis, liežuvius, 
uodegas, pėdsakus ir akis, o drauge sužinoti apie juos 
labai įdomių dalykų.
40 p., 28,5×38 cm 
Nr. 6677 9,10 Eur 

Vėliavų atlasas
Federico Silvestri ir Rossella Trionfetti

Paskaitę apie pasaulio vėliavas, susipažinsite su šalies 
dvasia, o išsiaiškinę šalies vėliavoje slypinčias prasmes, 
sužinosite kur kas daugiau apie šalies istoriją ir kultūrą!

Versdami šios knygos puslapius, išmoksite vėliavų 
kalbos ir sužinosite daugybę įdomių faktų bei paslapčių... 
Netgi susipažinsite su vėliavų kūrimo taisyklėmis, tad 
galėsite susikurti nuosavą vėliavą!
96 p., 20,8×28 cm 
Nr. 6712 7,70 Eur 

Mėlynasis banginis.  
Neįtikėtina didžiausio visų laikų 
gyvūno istorija
Andreas Tjernshaugen 

Ar žinai, kad mėlynasis banginis yra didžiausias 
kada nors egzistavęs gyvūnas? Kad jis didesnis net už 
didžiausius dinozaurus? O, kad senovėje banginiai turėjo 
keturias kojas ir gyveno sausumoje? Knygoje „Mėlynasis 
banginis“ Andreas Tjernshaugenas kviečia pasižvalgyti 
po jūros gelmes. Galėsi paskaityti apie mėlynųjų 
banginių gyvenimą: kuo jie minta, kur plaukioja, kaip 
kvėpuoja pro nosį, esančią pačiame viršugalvyje. Taip 
pat sužinosi, kaip banginiai užaugo tokie dideli ir kaip 
mes, žmonės, vos (laimė, tik vos) neišnaikinome visų 
pasaulio banginių.
96 p., 21×26 cm 
Nr. 6926 9,30 Eur 

Maisto atlasas
Genny Gallo

Kuo žmonės minta Amazonės džiunglėse? Kaip 
Indijoje ruošiama vištiena? Kokius vabzdžius valgo 
Australijos aborigenai? Patogiai įsitaisykite ant sofos – 
vieni arba su mama ir tėčiu, taip, kaip mėgstate keliauti, 
– ir verskite šios knygos puslapius.

Patyrinėkite maisto atlaso žemėlapius, išsirinkite 
jus labiausiai sudominusio patiekalo paveikslėlį ir 
perskaitykite, kas apie jį parašyta. Tada pasikvieskite 
draugų ir kartu išbandykite mūsų jums parinktus 
paprastus skanių patiekalų receptus.
96 p., 20,8×28 cm 
Nr. 6713 7,70 Eur 
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Mokomųjų plakatų serija 
Pažink pasaulį

Mokomųjų plakatų serija pradinės 
mokyklos „Pasaulio pažinimo“ kursui ir 
pagrindinės mokyklos kursui „Gamta ir 
žmogus“. Kiekviename plakate pateikta 
po kelias dešimtis svarbiausių gyvosios 
gamtos objektų: gyvūnų, augalų, vaisių, 
daržovių. Šios patrauklios mokymo 
priemonės leidžia mokytojui papildyti 
nagrinėjamų temų medžiagą, naudingos 
smalsesniems moksleiviams, puošia 
klasę. Kaip pagalbinė priemonė tinka 
ikimokykliniam ugdymui.

Žemės ūkio augalai
Lietuvos žemės ūkyje auginamos kultūros.

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3318 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3319 su laikikliais 28,50 Eur

 
Gyvoji ir negyvoji gamta

Plakatas padės mokiniui suprasti gyvosios ir negy-
vosios gamtos skirtumus.
Plakatas, 100×70 cm
Nr. 3311 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3312 su laikikliais 28,50 Eur 

Transportas
Plakatas, supažindinantis vaikus su keleiviniu, kro-

vininiu ir specialiuoju transportu.   
Plakatas, 87×115 cm
Nr. 3293 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3294 su laikikliais 28,50 Eur 

Vabzdžiai
Kai kurie Lietuvoje aptinkami vabzdžiai.   

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3307 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 3308 su laikikliais 28,50 Eur 

Varliagyviai ir ropliai
Lietuvoje ir pasaulyje gyvenantys varliagyviai ir 

ropliai.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3309 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3310 su laikikliais 28,50 Eur

Religinės šventės
Pateikiamos kai kurios katalikiškos šventės. 

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3315 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3316 su laikikliais 28,50 Eur
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Įspėjamieji, pirmumo ir 
draudžiamieji kelio ženklai   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2244 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 2245 su laikikliais  28,50 Eur

KELIO ŽENKLAI

101
Pervaža su 

užtvaru

103 
Pakeliamasis 

tiltas

102
Pervaža be 

užtvaros

110
Šalutinis kelias 

iš kairės

109
Šalutinis kelias 

iš dešinės

108
Sankryža su 

šalutiniu keliu

107
Sankryža

106
Darbai kelyje

105
Vaikai

104
Krantinė

120
Nelygus kelias

119
Slidus kelias

116
Vingiai

117
Stati nuokalnė

118
Stati įkalnė

115
Vingiai

114
Vingis į kairę

113
Vingis į dešinę

112
Šviesoforas

111
Žiedinė sankryža

130
Gyvulių pergina

129
Dviračių takas

126
Dvipusis eismas

127
Pėsčiųjų perėja

128
Pėstieji

125
Susiaurėjimas iš 

kairės

124
Susiaurėjimas iš 

dešinės

123
Susiaurėjimas

122
Pavojingas 
kelkraštis

121
Žvyras

Artėjama prie pervažos

139
Daugiakelis 
geležinkelis

136
Daug eismo įvykių

137
Kiti pavojai

138
Vienkelis 

geležinkelis

135
Transporto 

grūstis

134
Lėktuvai

133
Šoninis vėjas

132
Krintantys 
akmenys

131
Laukiniai žvėrys

150
Provėžos

149
Nukreipiamoji 

gairė

146
Posūkio kryptis į 

dešinę

147
Posūkio kryptis į 

kairę

148
Eismo krypčių 

išsiskyrimas

III. DRAUDŽIAMIEJI ženklai

206
Pirmenybė priešpriešinio 

eismo atžvilgiu

205
Priešpriešinio eismo 

pirmenybė

202
Pagrindinio kelio 

pabaiga

203
Duoti kelią

204
Stop

201
Pagrindinis kelias

II. PIRMUMO ženklai

I. ĮSPĖJAMIEJI ženklai

310
Pėsčiųjų eismas 

draudžiamas

309
Dviračių eismas 

draudžiamas

306
Traktorių eismas 

draudžiamas

307
Važiuoti su 

priekabomis 
draudžiama

308
Vežimų eismas 
draudžiamas

305
Motociklų eismas 

draudžiamas

304
Krovininių 

automobilių eismas 
draudžiamas

303
Motorinių transporto 

priemonių eismas 
draudžiamas

302
Eismas 

draudžiamas

301
Įvažiuoti 

draudžiama

320
Muitinė

319
Ribotas atstumas

316
Ribotas aukštis

317
Ribotas plotis

318
Ribotas ilgis

315
Ribota ašies 

apkrova

314
Ribota masė

313
Nurodyto 

transporto eismas 
draudžiamas

312
Nurodyto 

transporto eismas 
draudžiamas

311
Transporto priemonių, vežančių 
pavojingus krovinius, kurioms 

numatytas specialus ženklinimas, 
eismas draudžiamas

330
Greičio ribojimo 

pabaiga

329
Ribotas greitis

326
Lenkimo draudimo 

pabaiga

327
Krovininiais 

automobiliais lenkti 
draudžiama

328
Lenkimo krovininiais 

automobiliais 
draudimo pabaiga

325
Lenkti 

draudžiama

324
Apsisukti 

draudžiama

323
Sukti į kairę 
draudžiama

322
Sukti į dešinę 
draudžiama

321
Kontrolė

339
Transporto priemonių, 
vežančių daugiau negu 

nustatyta medžiagų, galinčių 
užteršti vandenį, eismas 

draudžiamas

336
Apribojimų pabaiga

337
Mopedų eismas 

draudžiamas

338
Transporto priemonių, vežančių 

daugiau negu nustatyta 
sprogmenų ar lengvai 

užsiliepsnojančių medžiagų, 
eismas draudžiamas

335
Stovėti draudžiama 
lyginėmis dienomis

334
Stovėti draudžiama 

nelyginėmis 
dienomis

333
Stovėti 

draudžiama

332
Sustoti 

draudžiama

331
Naudoti garso signalą 

draudžiama

140 141 142 143 144 145
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Nukreipiamieji, nurodomieji ir 
informaciniai kelio ženklai   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2246 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 2247 su laikikliais  28,50 Eur 

Paslaugų kelio ženklai ir 
papildomos lentelės   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2248 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 2249 su laikikliais  28,50 Eur 

KELIO ŽENKLAI

701
Medicinos pagalba

703
Degalinė

702
Ligoninė

710
Stovyklavietė

709
Viešbutis

708
Kavinė

707
Valgykla

706
Telefonas

705
Plovykla

704
Dirbtuvės

716
Maudymosi vieta

717
Radijo stotis

718
Geriamasis vanduo

715
Tualetas

714
Policija

713
Poilsio vieta

712
Stovyklavietė su 

gyvenamųjų transporto 
priemonių stovėjimo 

vieta

711
Gyvenamųjų 

transporto 
priemonių 

stovėjimo vieta

810
Galiojimo zona į 

kairę

809
Galiojimo zona į 

dešinę

806 807
Galiojimo zona į 

priekį ir atgal

808
Galiojimo zonos 

pabaiga

805804
Atstumas iki 

sankryžos

803802801

819
Traktoriai

816
Transporto 

priemonės su 
priekaba

817
Lengvieji 

automobiliai

818
Autobusai

815
Krovininiai 

automobiliai

814
Galiojimo kryptis 

į abi puses

813
Galiojimo 

kryptis į kairę

812
Galiojimo 

kryptis į dešinę

811
Galiojimo zona į 

abi puses

827
Galiojimo 

laikas ne darbo 
dienomis

823
Darbo dienos

824
Savaitės dienos

830
Stovėjimo būdas

829
Galiojimo 

laikas savaitės 
dienomis

VIII. PAPILDOMOS lentelės

VII. PASLAUGŲ ženklai

822
Ne darbo dienos

821
Dviračiai

820
Motociklai

828
Galiojimo laikas 
darbo dienomis

719
Muitinė

720
Oro uostas

726
Žvejybos vieta

727
Golfo aikštelė

728
Žirgų sportas

725
Lankytina vieta

724
Kaimo turizmo 

sodyba

723
Jaunimo nakvynės 

namai

722
Informacijos 

centras

721
Internetas

729
Slidininkų keltuvas

730
Autobusų stotis

731
Geležinkelio stotis

732
Transporto priemonių 

keltas, uostas arba 
prieplauka

733
Transporto 

priemonių ir 
vairuotojų registras

734
Privalomosios 

techninės apžiūros 
stotis

825
Savaitės diena

826
Galiojimo laikas

837

833 834

830
Mokamos paslaugos

839
Stovėti išjungus 

variklį

832831

838

835 836

847
Išskyrus 

neįgaliuosius

843 844
Neregiai

850
Suskystintosios dujos

849
Gamtinės dujos

842841
Pavojingas 
kelkraštis

848
Apledėjęs kelias

845
Drėgna danga

846
Neįgalieji

851
Degalų rūšys

852
Mopedai

Atstumas iki objekto Galiojimo zona į priekį

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Pagrindinio kelio kryptis
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Daržovės 
Plakate pateikta beveik 30 Lietuvoje derančių ir 

atvežtinių daržovių.  
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 137 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 654 su laikikliais  28,50 Eur

Vaisiai 
Plakate pateikta per 30 Lietuvoje derančių ir eg-

zotiškų vaisių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 138 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 703 su laikikliais  28,50 Eur 

Uogos
Lietuvos soduose ir miškuose augančios uogos.   

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3289 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3290 su laikikliais 28,50 Eur

Gėlės
Lietuvoje dažniausiai aptinkamos lauko ir dekora-

tyvinės gėlės.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3291 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 3292 su laikikliais 28,50 Eur

KELIO ŽENKLAI

401
Važiuoti tiesiai

403
Važiuoti į kairę

402
Važiuoti į dešinę

410
Eismas ratu

409
Apvažiuoti iš 

dešinės arba kairės

408
Apvažiuoti iš 

kairės

407
Apvažiuoti iš 

dešinės

406
Važiuoti į dešinę 

arba į kairę

405
Važiuoti tiesiai 

arba į kairę

404
Važiuoti tiesiai 

arba į dešinę

416
Transporto priemonei 
su pavojingu kroviniu 

važiuoti tiesiai

417
Transporto priemonei 
su pavojingu kroviniu 

važiuoti į dešinę

418
Transporto priemonei 
su pavojingu kroviniu 

važiuoti į kairę

415
Minimalaus greičio 
apribojimo pabaiga

414
Ribotas minimalus 

greitis

413
Pėsčiųjų ir dviračių takas

412
Pėsčiųjų takas

411
Dviračių takas

510
Eismo kryptis 

sankryžoje į kairę

509
Eismo kryptis 

sankryžoje į dešinę

506
Įvažiavimas į 

vienpusio eismo kelią

507
Eismo kryptys 

sankryžoje

508
Eismo kryptis 

sankryžoje tiesiai

505
Įvažiavimas į vienpusio 

eismo kelią

504
Vienpusio 

eismo pabaiga

503
Vienpusis eismas

502
Automagistralės 

pabaiga

501
Automagistralė

519
Eismo kryptys 
eismo juostose

516
Kairės eismo 

juostos pabaiga

517
Eismo kryptys eismo 

juostose

518
Eismo kryptys eismo 

juostose

515
Dešinės eismo 

juostos pabaiga

514
Eismo juostos 

pradžia iš kairės

513
Eismo juostos 

pradžia iš dešinės

512
Eismo kryptis 

sankryžoje tiesiai ir 
į kairę

511
Eismo kryptis 

sankryžoje tiesiai ir 
į dešinę

527
Apsisukimo vieta

526523
Eismo juosta maršrutiniam 

transportui

524
Kelias su eismo juosta 

maršrutiniam transportui
Įvažiavimas į kelią su eismo 

juosta maršrutiniam transportui

VI. INFORMACINIAI ženklai

534533

530
Stovėjimo nurodytu 

laiku vieta

531
Rezervuota 

stovėjimo vieta

532
Stovėjimo vieta 

ir maršrutinis 
transportas

529
Stovėjimo ribotą 

laiką vieta

V. NURODOMIEJI ženklai

IV. NUKREIPIAMIEJI ženklai

549
Taksi stotelė

548
Stotelė

544
Stovėjimo zonos 

pabaiga

546
Tunelis

547
Tunelio pabaiga

543
Zonos, kurioje 

draudžiama stovėti, 
pabaiga

542
Riboto greičio 

zona

541
Stovėjimo zona

540
Zona, kurioje 

draudžiama stovėti

557
Iškili saugumo 

salelė

556
Automobilių 

kelio pabaiga

555
Automobilių 

kelias

554
„Stop“ linija

553
Gyvenamosios zonos

pabaiga

552
Gyvenamoji zona

610
Važiavimo 

kryptis tiesiai

609
Važiavimo schema

608
Krypčių rodyklė

607
Krypties rodyklė

606

605

618
Vandens telkinio 

pavadinimas

619
Objekto pavadinimas

617
Gyvenvietės pabaiga

616
Gyvenvietės pradžia

615
Aklakelis į 

kairę

614
Aklakelis į 

dešinę

613
Aklakelis 

tiesiai

522
Eismas juostose

521
Eismo juostos 

pradžia ir apribojimai

520
Eismo kryptys ir 

apribojimai

528
Stovėjimo vieta

537536535 538 539
Rekomenduojamas 

greitis

545
Riboto greičio 
zonos pabaiga

550
Gyvenvietės 

pradžia

551
Gyvenvietės 

pabaiga

604

Pėsčiųjų perėja
virš kelio

Požeminė pėsčiųjų
perėja

Pėsčiųjų perėja

603602601
Išankstinė  krypčių  rodyklė

611
Važiavimo 

kryptis į dešinę

612
Važiavimo 

kryptis į kairę

620
Gatvės pavadinimas

621
Gatvės pavadinimas

622
Atstumų rodyklė

623
Greičio ribojimo 

rodyklė

624
Kilometrų ženklas

625 626
Kelio arba dviračių 

trasos numeris

627
Kelio arba dviračių 

trasos numeris ir kryptis

628
Apylankos schema

629

630

631

632

633

634 635
Persirikiavimo 

rodyklė

636
Persirikiavimo 

rodyklė

637
Krypties rodyklė į lankytiną vietą

638
Lankytinos vietos pavadinimas

639
Krypties rodyklė į 

nacionalinius, regioninius 
parkus, valstybinius 

gamtinius rezervatus, 
valstybinius gamtinius ir 

kompleksinius draustinius

640
Nacionalinio, regioninio 

parko, valstybinio gamtinio 
rezervato, valstybinio 

gamtinio ar kompleksinio 
draustinio pradžia

641
Nacionalinio, regioninio 

parko, valstybinio gamtinio 
rezervato, valstybinio 

gamtinio ar kompleksinio 
draustinio pabaiga

642
Krypties rodyklė į istorinius 

nacionalinius, istorinius 
regioninius parkus, 

valstybinius kultūrinius 
rezervatus, muziejus

643
Istorinio nacionalinio, 

istorinio regioninio parko, 
valstybinio kultūrinio 
rezervato, muziejaus 

pavadinimas

644
Lietuvos 

Respublika

Apylankos kryptis

525

Išankstinė  krypčių  rodyklė
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645
Automatinė 

greičio kontrolė

 Kelių eismo taisyklės 
Patogaus A5 formato Kelių eismo taisyklės, patvir-

tintos LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu  
Nr. 1950 (LR Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo 
Nr. 768 redakcija) su naujausiais pakeitimais, įsigalio-
jusiais nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
A5 formatas
Nr.5024 2,80 Eur 
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Lietuvos grybai 
Plakate pateiktos 23 rūšys Lietuvoje augančių bei 

žinomiausių valgomųjų grybų ir 17 rūšių nuodingųjų.  
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 670 11,30 Eur 
Nr. 189 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 671 su laikikliais  28,50 Eur

Lietuvos medžiai 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 1471 laminuotas  20,60 Eur  
Nr. 1472 su laikikliais  28,50 Eur

Lietuvos paukščiai
Plakate pateikta beveik 50 Lietuvoje gyvenančių 

paukščių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 154 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 683 su laikikliais  28,50 Eur 

Lietuvos gėlavandenės ir praeivės 
žuvys 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 1477 laminuotas  20,60 Eur  
Nr. 1478 su laikikliais  28,50 Eur 

Pasaulio žinduoliai
Plakate pateikta per 30 žinomiausių pasaulio žin-

duolių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 686 11,30 Eur
Nr. 153 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 687 su laikikliais  28,50 Eur

Lietuvos žinduoliai
Plakate pateikta beveik 30 Lietuvoje sutinkamų 

žinduolių rūšių.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 152 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 709 su laikikliais  28,50 Eur 

Naminiai gyvūnai
Plakate pavaizduoti Lietuvoje dažniausiai augina-

mi naminiai gyvūnai, paukščiai bei naminiai gyvuliai.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 678 11,30 Eur 
Nr. 186 laminuotas  20,60 Eur 
Nr. 679 su laikikliais  28,50 Eur 
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Metų šventės 
Mokomasis plakatas ikimokyklinio amžiaus vaikams 

ir pradinukams. Piešiniais pavaizduotos Lietuvoje 
švenčiamos religinės bei valstybinės šventės.
Plakatas, 87×95 cm
Nr. 168 laminuotas  26,00 Eur
Nr. 607 su laikikliais  35,00 Eur 

Metų laikai 
Mokomasis plakatas ikimokyklinio amžiaus vaikams 

ir pradinukams. Patraukliais piešinukais vaizduojama 
ta pati vietovė skirtingais metų laikais.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 631  15,00 Eur
Nr. 167 laminuotas  26,00 Eur 
Nr. 606 su laikikliais  38,00 Eur  

Jūsų pageidavimu galime įrėminti 
žemėlapius ir plakatus aliuminio 

rėmeliais su kietu pagrindu!
1 ilginio metro kaina:

28,00 Eur
(kaina su PVM)

Saugaus eismo ABC 
Šios ugdymo priemonės tikslas – gilinti vaikų 

žinias apie pėsčiųjų, dviratininkų, motociklininkų 
ir automobilių vairuotojų elgesį gatvėje. Plakate 
vaizduojami dažniausiai pasitaikantys kelio ženklai, 
įvairios situacijos. Vienose iš jų eismo dalyviai elgiasi 
deramai ir yra saugūs, kitose dėl netinkamo elgesio 
gali pakliūti po mašina ar kitaip nukentėti. Mokytojas 
gali pasiūlyti mokiniams įsižiūrėti, kaip elgiasi plakate 
pavaizduoti vairuotojai ir pėstieji, paskui aptarti, kurie 
iš jų laikosi eismo taisyklių, o kurie elgiasi netinkamai. 
Naudojant šį plakatą, galima aptarti žmonių tarpusavio 
santykius.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 180 laminuotas  26,00 Eur 
Nr. 692 su laikikliais  38,00 Eur

Saugus kelias
Pratybų sąsiuviniai 1, 2 ir 3 kl. 
Antanas Čereška, Violeta Jonynienė

Papildomų mokymo priemonių serija „Pasaulio pa-
žinimo“ kursui. Užduotys, įtvirtinančios vaikų žinias, 
kaip elgtis gatvėje.   
16 p., 215×290 mm
Nr. 513 (1 klasei) 2,50 Eur 
Nr. 514 (2 klasei) 2,50 Eur 
Nr. 409 (3 klasei) 2,50 Eur
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Mūsų mokykla 
Šį plakatą siūlome naudoti 1 kl. per pasaulio 

pažinimo pamokas supažindinant vaikus su bendra 
mokyklos gyvenimo tvarka, jos patalpomis, aplinka, 
dirbančiais žmonėmis ir jų darbais.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 184 laminuotas  26,00 Eur  
Nr. 677 su laikikliais  38,00 Eur

Mūsų klasė 
Šią vaizdinę ugdymo priemonę siūlome naudoti 

1 kl. per pasaulio pažinimo pamokas aptariant 
vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, 
aiškinantis elgesio klasėje taisykles. Pavyzdžiai 
plakate padės vaikui suvokti save kaip klasės narį, 
kuris mokosi dirbti drauge, bendrauti: girdėti bei 
suprasti kitus. Plakatas skirtas ir kalbinei mokinių 
kompetencijai ugdyti.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 183 laminuotas  26,00 Eur  
Nr. 674 su laikikliais  38,00 Eur 

Mokyklos kiemas
Šią priemonę siūlome naudoti 1 kl. per matematikos 

pamokas. Plakate nupieštos įvairios situacijos. Pavyzdžiui, 
mokiniai skaičiuoja, kiek vaikų pavaizduota grupėje ir 
kiek daiktų jie turi. Lygina kitas daiktų grupes. Atsako į 
klausimus: ko yra daugiau?, ko mažiau?, ko yra po tiek pat?
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 193 laminuotas  26,00 Eur  
Nr. 676 su laikikliais  38,00 Eur 

Baltų dievai ir deivės  
Unikaliame plakate pateikiama informacija apie 

senovės baltų pasaulio suvokimą: dievų, žmonių ir 
mirusiųjų pasaulis, baltų dievai ir dievybės, jų globo-
jamos gyvenimo sritys. Šis mokomasis plakatas suteiks 
daug džiaugsmo vaikams. Konsultantas prof. L. Klimka.
Plakatas, 100×70 cm
Nr. 984 laminuotas 25,00 Eur 
Nr. 985 su laikikliais   37,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato plakatas.
50×34 cm
Nr. 1444 laminuotas   5,90 Eur 
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Pasaulio žemėlapis vaikams 
Pasaulio žemėlapyje vaizdžiai parodytas žemynų rel-

jefas, salos, jūros, upės, didžiausi miestai. Žaismingais 
piešinukais pavaizduoti svarbiausi Europos, Azijos, Ame-
rikos, Australijos gamtos bei žmonių veiklos objektai.
115×87 cm
Nr. 176 laminuotas  27,50 Eur
Nr. 616 su laikikliais   40,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
68×50 cm

Nr. 201 4,30 Eur
Nr. 202 laminuotas  7,70 Eur
Nr. 712 su laikikliais   16,70 Eur 

Lietuvos žemėlapis mažiesiems
Tautinį identitetą formuojanti ir ugdanti 
vaizdinė mokymo priemonė

Žemėlapyje vaizdžiai parodytas Lietuvos paviršius: 
aukštumos, žemumos, aukščiausios kalvos, miškai, di-
džiausios upės ir ežerai. Patraukliais piešinukais pavaiz-
duoti svarbiausi gamtos bei architektūros paminklai, 
taip pat pagrindinės automobilių magistralės, didžiausi 
miestai ir kiti objektai.  
110×87 cm
Nr. 442 laminuotas  27,50 Eur 
Nr. 600 su laikikliais   40,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
52×42 cm
Nr. 3934 3,70 Eur 
Nr. 3942 laminuotas  6,70 Eur 
Nr. 601 su laikikliais   15,90 Eur 

Europos žemėlapis vaikams 
Europos žemėlapyje vaizdžiai parodytas žemyno 

reljefas, upės, jūros, didžiausi miestai. Žaismingais 
piešinukais pavaizduoti svarbiausi Europos gamtos 
bei žmonių veiklos objektai.
115×115 cm
Nr. 555 laminuotas  27,50 Eur 
Nr. 556 su laikikliais   40,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
50×52 cm

Nr. 259 laminuotas  7,70 Eur
Nr. 557 su laikikliais  16,70 Eur

Dėlionė „Europos žemėlapis“
Dėlionė susideda iš 35 dalių. Pagaminta iš tvirto 

kartono. Detalės įdomių ir įvairių formų. Skirta vai-
kams nuo 3 m.
34×26 cm
Nr. 5126  9,80 Eur 

Dėlionė „Pasaulio žemėlapis“
Dėlionė susideda iš 35 dalių. Pagaminta iš tvirto 

kartono. Detalės įdomių ir įvairių formų. Skirta vai-
kams nuo 3 m.
34×26 cm
Nr. 5127  9,80 Eur 
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Lietuvos Respublikos 
administracinis suskirstymas
Mastelis 1 : 800 000, 64×47 cm

Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapis ski-
riamas ne tik tiems, kurie žemėlapius vertina dėl tikslu-
mo, bet ir tiems, kurie juose įžvelgia meno bei estetikos 
ypatybių. Čia rasite visų Lietuvos administracinių centrų 
herbus. Šis žemėlapis tikrai papuoš kiekvieno namus 
ar klasę, supažindins su mūsų valstybės heraldika.

Nr. 4161 laminuotas  7,20 Eur 
Nr. 604 su laikikliais  16,70 Eur 

Lietuvos etnografiniai regionai 
Plakate pateikiamas Lietuvos etnografinių regionų 

žemėlapis. Kiekvieną regioną papildomai iliustruoja 
jam būdingiausi dalykai: žmonių apdarai, jų 
gyvenamasis būstas, tarmės. Vaizduojama valstiečio 
sodyba, pateikiamas gyvenamojo namo planas.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2913 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 2914 su laikikliais   28,50 Eur

Pasaulio pažinimo atlasas 
pradinukams 

Šį atlasą, parengtą pagal Pradinio ugdymo 
programą, siūlome naudoti 1–4 kl. per pasaulio 
pažinimo pamokas. Tai pradinių klasių mokiniams 
pritaikytų geografijos ir istorijos žemėlapių rinkinys, 
papildytas gražiomis iliustracijomis, įdomiais tekstais 
ir užduotimis.
44 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 4928 9,80 Eur

Pagrindinės kompiuterio  
dalys

Plakatas, supažindinantis vaikus su pagrindinėmis 
kompiuterio dalimis bei išoriniais įrenginiais, jungia-
mais prie kompiuterio.   
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4373 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4374 su laikikliais 28,50 Eur 
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Saulės sistema 
Pažintiniame plakate vaizduojama Saulės sistema ir 

jos struktūra. Pateikti Saulės ir Saulės sistemos planetų 
piešiniai, kurie leidžia palyginti Saulės „šeimos“ narių 
dydį, padeda suvokti planetų skirtumus. Atskiruose 
piešiniuose pateikiami svarbiausi planetų paramet-
rai: apimtis, skersmuo, masė, sukimosi aplink Saulę 
periodas, palydovai bei kiti duomenys. Kad lengviau 
būtų įsivaizduoti, visos planetos lyginamos su Žemės 
planeta. Iškarpoje pavaizduota ir Saulės sistemos raida 
nuo Didžiojo sprogimo iki šių dienų.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 196 laminuotas   31,20 Eur 
Nr. 696 su laikikliais   43,50 Eur 

Pamokų tvarkaraštis
Pildomas tvarkaraštis pagal kiekvienos klasės 

poreikius. 
70×50 cm
Nr. 3313 laminuotas 9,00 Eur
Nr. 3314 laminuotas su laikikliais 15,60 Eur

Lietuvos valstybės simboliai  
Plakate vaizduojami Lietuvos valstybės simboliai. 

Pateikiami informatyvūs kiekvieno simbolio aprašymai. 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2909 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 2910 su laikikliais  28,50 Eur  

Lietuvos Respublikos prezidentai  
Visų Lietuvos prezidentų fotografijos, jų gyvenimo ir 

prezidentavimo metai. 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2915 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 2916 su laikikliais  28,50 Eur  

Lietuvos įsimintinos datos 
Plakate pateikiamas Lietuvos įsimintinų datų sąrašas. 

Plakatas, 70×100 cm
Nr. 2911 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 2912 su laikikliais   28,50 Eur  

Daiktų vietą nusakantys  
žodžiai  

Daiktų iliustracijos padės vaikams atskirti daiktų 
vietą nusakančius kasdienės kalbos žodžius: dešinėje, 
kairėje, virš, už, po, prieš, vidury, šalia.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4731 laminuotas 20,60 Eur 
Nr. 4732 su laikikliais 28,50 Eur 
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Muzikos instrumentai 
Plakatas tinka muzikos pamokoms, supažindinti vai-

kus su dažniausiai naudojamais muzikos instrumentais 
atliekant klasikinius ir kitus muzikos kūrinius.
Plakatas, 115×87 cm
Nr. 187 laminuotas  26,00 Eur 
Nr. 673 su laikikliais  38,00 Eur

Muzikos raštas   
Plakate pateikiama: garso aukštumo žymėjimas 

penklinėje, muzikos simboliai ir jų reikšmės, altera-
cijos ženklai.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 4733 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 4734 su laikikliais 28,50 Eur

Ritmas, taktas, metras
Plakate pateikiami ritmo, takto, metro apibūdini-

mai su pavyzdžiais. 
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 5089 laminuotas 20,60 Eur
Nr. 5090 su laikikliais 28,50 Eur

Padainuosim mes suėję
Dainynas – papildoma mokymo priemonė, pa-

dėsianti muzikos pamokose siekti meninio ugdymo 
tikslų: dainuoti, gebėti įsiklausyti, pajusti muzikos 
keliamus jausmus bei juos ugdyti, susipažinti su mu-
zikinės kultūros palikimu – dainyne yra ir pasakojimų 
apie dainas ir jų autorius, nuotraukų. Dainyne – keturi 
skyreliai: tautinės dainos ir giesmės; populiarios lietu-
vių liaudies dainos; lietuvių liaudies rateliai, žaidimai 
ir vaikų dainos; romansai, literatūrinės ir kitos dainos.
Patogus kišeninis formatas – 10×17 cm,  
192 p., kietas viršelis
Nr. 7119 3,90 Eur 
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„FunPlay“ skaičiavimo strypai
Skaičių santykis, skaičių palyginimas, daugybos sąvokos 
suvokimas. 74 strypų, 25 dvipusės aktyvumo kortelės. 
Padėkliuko matmenys: 250×250×25mm. 
Nr. 7023        26,90 Eur

Lytėjimo plokštelės skaičiavimui
(10 vnt.)
Matmenys: 13×16 cm.  
Nr. 7096        20,00 Eur

„FunPlay“ žetonai
Vaikai gali žaisti su šiais spalvingais žetonais ir kurti savo 
modelius. Puikiai tinka skaičių mokymuisi, skaičiavimui. 
Rinkinyje yra 144 vnt. 3 dydžių ir 6 spalvų žetonai ir 25  
dvipusės veiklos kortelės. 
Padėkliuko matmenys: 250×250×25mm. 
Nr. 7024        26,90 Eur

„FunPlay“ geo kaiščiai
Dvi lentos (apvali ir stačiakampė) paskatins vaikus kur-
ti skirtingus modelius. Moko sekos, rūšiuoti, derinti bei 
skaičiuoti. Rinkinyje: 2 lentos, 24 kaiščiai (3 formų ir  
4 spalvų), 25 dvipusės veiklos kortelės. 
Padėkliuko matmenys: 250×250×25mm. 
Nr. 7025        34,50 Eur

Plastikinis rinkinys „Base 10“
Priemonė skirta dešimtainei sistemai studijuoti plokštu-
moje ir erdvėje. Plastikinėje dėžėje yra 121 tarpusavyje 
besijungianti detalė.
•	 Kubeliai (matmenys 1×1×1 cm)  – 100 vnt.
•	 Lazdelės (matmenys 10×1×1 cm) – 10 vnt.
•	 Plokštumos (matmenys 10×10×1 cm) – 10 vnt.
•	 Kubas (matmenys 10×10×10 cm) – 1 vnt.
Nr. 1548        22,00 Eur

Magnetinis rinkinys „Base 10“
Magnetinis rinkinys skirtas vaizdžiai demonstruoti 
dešimtainę skaičiavimo sistemą. Rinkinys suteiks ga-
limybę demonstruoti visai klasei. Skirtingi matemati-
niai dydžiai yra skirtingų apimčių, pagaminti imituojant 
trimatę erdvę bei ženklinti skirtingomis spalvomis. Su-
pakuota patogioje dėžutėje. Rinkinį sudaro: 25 viene-
tai, 12 vnt. dešimčių, 12 vnt. šimtų, 5 vnt. tūkstančių.
Nr. 1549        45,90 Eur
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Kortelės „Mokykis daugybos“
100 dvipusių kortelių, kurių vienoje pusėje mėlynas 
dauginamasis ir juodas daugiklis, o kitoje pusėje rau-
donas atsakymas. Skirtingos spalvos leidžia sugrupuoti 
korteles pagal daugybos lentelę.
Skirta 7 – 9 metų vaikams.  
Žaidimą sudaro: 100 dvipusių kortelių (3,5×6 cm).
Nr. 7063        22,00 Eur

N

Medinis matematinis žaidimas
Medinis matematinis žaidimas padės vaikams susipa-
žinti su sudėtimis ir atimtimi naudojant spalvotus ka-
roliukus. Rekomenduojamas amžius: 6+. 
Matmenys: 29×14,5×7,5 cm
Nr. 5632       21,80 Eur

Daugybos rinkinys 7+  
Medinis kortelių rinkinys mokytis daugybos veiksmo. 
Vienose kortelėse pateikti veiksmai, o kitose – skaičiai, 
kurie gali būti atsakymai. Iš viso 81 medinė kortelė.
Dėžutės matmenys: 19×12×3 cm
Nr. 5795       9,50 Eur

Sudėties ir atimties rinkinys 7+  
Medinių kortelių rinkinys mokytis sudėties ir atimties 
veiksmus. Vienose kortelėse pateikti veiksmai, o kitose 
kortelėse skaičiai, kurie gali būti atsakymai. Visos korte-
lės sudėtos į patogią dėžutę. Iš viso 81 medinė kortelė.
Dėžutės matmenys: 19×12×3 cm.
Nr. 5796       9,50 Eur

Mokomasis rinkinys skaičiavimui
Mokomasis rinkinys mokytis skaičiuoti. Rinkinyje – 
10 skirtingo dydžio ir spalvų lazdelių. Tinka vaikams 
nuo 3 metų.
Nr. 5644       23,00 Eur

Skaičių  žetonai 
(280 vnt.)
Minkštų putų, skirtingų sumų vertės žetonai nuo vie-
no iki milijono skaičių vertei suprasti. Kiekviena vertė 
pavaizduota skirtinga spalva, kad ją būtų lengviau at-
pažinti. 2,5 cm skersmens.
Nr. 6537        19,50 Eur
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Rinkinys „Kubeliai ir skaičiai“
Rinkinyje yra 3 spalvų susidedantys kubeliai (60 vnt.), 
kuriuos galima dėlioti ir skaičiuoti įvairiais metodais. 
Taip pat – 4 tipų kortelės po 8 vnt. Jų vienoje pusėje 
pavaizduoti skaičiai (skaitmenys, taškeliai, rankų pozi-
cijos ar kubeliai, kitoje pusėje – atitinkamos spalvos 
ir skaičiaus kubelių eilutė. Tinka vaikams nuo 4 metų.
Nr. 6170        39,70 Eur

Susijungiančių kupranugarių 
figūrėlės
(96 vnt.) 
3 dydžių: 5g, 10g, 15g. 6 spalvos. Tinka rūšiavimui ir 
skaičiavimui. 
Nr. 6135       24,00 Eur

Susijungiančių kupranugarių 
kortelės
20 vnt. laminuotų užduočių kortelių. 5 sudėtingumo 
lygiai. Kupranugariai parduodami atskirai. 
Nr. 6136       7,50 Eur

Pastatomi mediniai skaitikliai
Spalvoti mediniai skaitikliai.
Matmenys: 30,5×7,5×30,6 cm
Nr. 5627       22,50 Eur

Mokykliniai skaitikliai
Rėmelio dydis: 17×26 cm. Dviejų spalvų, 4 zonų.
Nr. 5425        15,50 Eur

Tri-domino žaidimas (iki 12)
Lavinamasis domino žaidimas. 30 vnt. domino kortelių 
(kartonas) su skaičiais nuo 1 iki 12.
Nr. 6583        21,00 Eur

Tri-domino žaidimas (iki 20)
Lavinamasis matematinis žaidimas domino. Atim-
ties ir sudėties veiksmai iki 20. 30 vnt. domino kor-
telių (kartonas).
Nr. 6584        21,00 Eur
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Žaidimas –  maxi antspaudas  
„Kiek dabar valandų?“
Pasidaryk antspaudą, mesk kauliukus ir pažymėk kiek 
dabar valandų! Tai puikus būdas vaikams mokytis 
įvardinti valandas analoginiu ir skaitmeniniu forma-
tu. Žaidimą sudaro didelis antspaudas su laikrodžiu ir 
2 kauliukai su 12 briaunų. Galima naudoti su bet ku-
rios rūšies rašalu.
Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams.
Rinkinį sudaro:
•	 Didelis medinis antspaudas (8,5 cm dydžio);
•	 Kauliukas, reiškiantis valandas (12-kos briaunų);
•	 Kauliukas, reiškiantis minutes (12-kos briaunų, 

padala – 5 min).
Nr. 7077        18,50 Eur

N

Veiklos rinkinys „Viskas apie laiką“
Padeda vaikams išmokti nustatyti laiką ir suprasti ana-
loginio ir skaitmeninio laiko ryšį. Komplektą sudaro 
šeši plastikiniai laikrodžiai, šeši nuvalomi laikrodžiai, 
ant kurių galima rašyti, 24 dvipusės veiklos kortelės, 
trys tvirti putplasčio kauliukai ir veiklos vadovas (EN).  
Laikrodžio aukštis 13 cm.
Nr. 6533        35,00 Eur

Žaidimas „Padalink valandą“
Didelis medinis laikrodis skirtas mokytis suskaidyti va-
landą į 5, 15 ir 30 minučių dalis. Žaidimas lavina laiko 
pažinimą, supažindina vaikus su pagrindinėmis laiko 
sąvokomis. Žaidimas sukurtas pagal Montessori me-
todiką. Žaidimas skirtas 3 – 6 metų vaikams.  
Rinkinį sudaro:
•	 Didelis medinis laikrodis (22,4 cm skersmens);
•	 12 medinių detalių (5 min);
•	 4 medinės detalės (15 min);
•	 2 medinės detalės (30 min);
•	 2 medinės rodyklės.
Nr. 6709       28,00 Eur

N

Magnetinis demonstracinis 
pažangus laikrodis
Šis magnetinis demonstracinis laikrodis puikiai tinka 
vaikus mokyti laiko suvokimo. Magnetai leidžia laikrodį 
lengvai pritvirtinti prie magnetinės lentos. Nuimamos 
laikrodžio juostelės naudojamos norint parodyti vai-
kams kaip apskaičiuoti laiko intervalus. Trys skirtingi 
laikrodžių stiliai moko vaikus pažinti laikrodžius, kuriuos 
mato realiame pasaulyje. Dėl magnetų laikrodį lengva 
pritvirtinti prie magnetinės lentos. Nuimamos laikro-
džio juostelės tampa skaičių grandinėle, todėl vaikai gali 
naudoti skaičių arba laiko formatą. Naudojant skaičių 
grandinėlę ir rodykles, galima mokyti tokių sąvokų kaip 
laiko intervalai ar praėjęs laikas. Teisingai įdėtos rody-
klės parodo valandų ir minučių santykį. Laikrodyje yra 
3 skirtingi analoginio laikrodžio dizaino stiliai. Rinkinį 
sudaro magnetinis demonstracinis laikrodis ir veiklos 
vadovas skirtingomis kalbomis.
 Amžius: 7-11 metų. 
36×33 cm.
Nr. 6520       72,00 Eur
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Veiklos rinkinys „Laikas“
Padeda vaikams išmokti nustatyti laiką ir suprasti ana-
loginio ir skaitmeninio laiko ryšį. Komplektą sudaro vie-
nas plastikinis laikrodis, vienas nuvalomas laikrodis ant 
kurio galima rašyti, 24 dvipusės veiklos kortelės / dėlio-
nės, 12 dvipusių kasdienio aktyvumo kortelių (laiko ir 
kasdieninės veiklos ryšiui parodyti), trys tvirti putplas-
čio kauliukai (skaitmeniniam laikui iliustruoti) ir veiklos 
vadovas (EN). Laikrodžio aukštis 13 cm.
Nr. 6534        27,00 Eur

Veiksmų laikrodis su kortelėmis
Rinkinį sudaro medinis laikrodis ir užduočių kortelės 
(su įprastais dienos metu atliekamų veiksmų vaizdais), 
kurias galima uždėti ant laiktordžio viršaus. Vaikai galės 
nustatyti laikrodžio rodykles pagal laiką, kuriuo metu 
vaikai įprastai atlieka kortelėse parodytus veiksmus.
Tinka vaikams nuo 4 metų. 
Matmenys: 20,7×9×24,5 cm
Nr. 5357        45,00 Eur

Demo magnetinis klasės laikrodis
Aukštis: 41 cm.
Nr. 1536        26,00 Eur

Mažas laikrodukas su stovu
Mažas laikrodis  (ø 13 cm) su stovu.
Nr. 1537        5,50 Eur

Medinis laikrodis-dėlionė
Medinis mokomasis laikrodis padės vaikams pažinti 
valandas ir minutes. Laikroduko detalės su valandomis 
išsiima, todėl galima mokytis jas dėlioti. 
Matmenys: Ø 22×4 cm.
Nr. 5628       26,00 Eur

Magnetinė priemonė „Laikrodis“ 
    Rinkinyje yra 13 elementų. Pasukamos rodyklės, tvir-
tinamos centre, ir 13 skrituliukų su valandų skaitinėmis 
reikšmėmis. Minučių rodyklės dydis – 6×27 cm, skri-
tuliukų skersmuo – apie 10 cm.
Nr. 4119        40,00 Eur 
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Magnetinė procentinė juosta
Rinkinį sudaro pagrindas ir spalvotos procentų juostelės: 
2× 50%, 4 × 25%, 5 × 20%, 10× 10%, 10 × 5%. 
Nr. 6521       30,00 Eur

Magnetinė skaičių linija (0–20)
Magnetinių skaičių linija 0–20 padeda vaikams orien-
tuotis skaičių 0–20 diapazone. Skaičių linijos ilgis – 165 
cm, plotis – 21 cm. Tvirtinimui yra kilpelės, varžtai ir 
kaiščiai. Rinkinyje 22 dvispalvių (raudona / mėlyna) 
magnetinių blynelių (Ø 5 cm), 22 dvipusiai magnetiniai 
žiedai (raudoni / mėlyni) Ø 5,5 cm, 4 dvipusės magne-
tinės juostos, 10 vnt. magnetinių simbolių. 
Nr. 7104       80,00 Eur

Magnetinių skaičių eilutė -  
Kiekiai ir skaičiai (iki 10)
Komplektą sudaro 2 lentos (30 × 47 cm), kurias kilpo-
mis galima pritvirtinti prie sienos. 10 × 7 įvairių spal-
vingų magnetinių skaičių kortelių (7 × 7 cm). 
Nr. 6582       31,00 Eur

Laikrodžių pora magnetinei lentai
Puikiai tinka laikui skaičiuoti, analoginis ir skaitmeni-
nis laikas. 2 dideli laikrodžiai, skaitmeninio laikrodžio 
magnetinių numerių rinkinį (57 vnt.). Matmenys: 
30×36 cm.
Nr. 1547        37,00 Eur

N

Magnetinė juosta skaičiuoti 0–100
Mokymo priemonė matavimams atlikti ir parody-
ti būdą, kaip rasti sprendimą. Sudaro: magnetinė 
juosta (3 m ilgio), 39 magnetinės rodyklės. Viena 
pusė su raudonomis rodyklėmis atimti, kita pusė su 
juodomis rodyklėmis sudėti, 38 magnetai žymėti  
(30× Ø 20 mm, 8× Ø 30 mm).
Nr. 1541        99,50 Eur

Magnetinių  paveikslėlių rinkinys 
skaičiavimui 
(196 vnt.)
•	 140 magnetinių nuotraukų (po 10 vnt. obuolių, 

kriaušių, bananų, karvių, arklių, šunų, kačių, balio-
nų, automobilių, dviračių, laivų, lėktuvų, mergaičių 
ir berniukų), dydis apie 13 cm; 

•	 42 magnetiniai skaičiai (kiekvienas 2× skaičius nuo 
0 iki 20), dydis 5,3×5,3 cm; 

•	 14 magnetinių aritmetinių simbolių (kiekvienas 
2×), dydis 5,3×5,3 cm.

Nr. 1540        79,90 Eur

Magnetinių trupmenų rinkinys
    Spalvingas magnetinių trupmenų rinkinys. Rinki-
nyje yra 51 dalis (1/2 – 2 vnt., 1/4 – 4 vnt., 1/5 – 
 5 vnt., 1/6 – 6 vnt., 1/8 – 8 vnt., 1/10 – 10 vnt., 1/12 –  
12 vnt.). Iš atskirų dalių galima sudėti 1 m ilgio juostą. 
Juostos plotis 4,25 cm.
Nr. 5439        55,00 Eur



 35PRADINIS UGDYMAS  
 

m
ok

ym
o 

pr
ie

m
on

ės
 • 

m
at

em
at

ik
a

Magnetinė priemonė lentai 
„Skaičių 1–10 sandara“
Rinkinyje – 12 magnetinių kortelių su raudonais ar 
mėlynais taškais. Kortelės skirtingų konfigūracijų, di-
džiausių matmenys 27 cm. Sudėję jas į taisyklingus 
stačiakampius, vaizdžiai pademonstruosite skaičiaus 
10 sandarą.
Nr. 5441        47,00 Eur

Magnetinės tangramų figūros
Tangramų figūros leis vaizdžiai pademonstruoti visai 
klasei figūrų sudarymo principą, patikrinti mokinių 
žinias. Rinkinyje – 3 spalvų figūrėlės 3 tangramų fi-
gūroms sudėti.
Nr. 5442        24,60 Eur

Magnetinis rinkinys  
„Monstriukas – daugiau ar mažiau“
Matematika gali būti linksma! Priemonė padės vai-
kams lengviau suvokti matematinius simbolius: >, 
<, = . Rinkinyje yra 6 monstriuko figūros: 4 figūrų 
(daugiau arba mažiau) vaizdas pateiktas iš abiejų pu-
sių, 2 figūrų (lygu) vaizdas – iš vienos pusės; 2 didesni 
ir 2 mažesni keksai. 
Matmenys: monstriukų 15×16 cm, dviejų didesnių keksų 7×8 cm, 
dviejų mažesnių keksų 4×4,5 cm
Nr. 5780       19,50 Eur

Tangramos
Tangramų dėliojimo rinkinyje – 288 plastikinės 

detalės.
Nr. 2081 32,00 Eur

Tangramų dėlionė
Minkštų putų tangramų rinkinys – patrauklus būdas 

pradėti mažiesiems mokytis geometrijos. Ugdo kriti-
nio, loginio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius. 
Rinkinį sudaro 16 spalvotų dvipusių kortelių ir septynių 
dalių putplasčio tangramų rinkinys.
Nr. 6551 23,00 Eur

Magnetinių euro pinigų rinkinys
Magnetinių euro pinigų rinkinys (117 vnt.): 
•	 euro banknotai : 2× 500 €, 5× 200 €, 10× 100 €, 

5× 50 €, 5× 20 €, 10× 10 €, 5× 5 € 
•	 euro monetos: 5× 2 €, 10× 1 € 
•	 centų monetos: × 50 ct, 5× 20 ct, 10× 10 ct,  

5× 5 ct, 5× 2 ct, 10× 1 ct 
•	 kortelės su aritmetiniais ženklais : 2× ∙, 2× :, 2× 

×, 4× +, 4× -, 6x =.
Nr. 1545        76,00 Eur
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Eurų monetų komplektas
     Žaislinių pinigų komplekte 100 vnt. eurų monetų (5 
monetos po 2 eurus, 10 monetų po 1 eurą, 10 mone-
tų po 50 euro centų, 10 monetų po 20 euro centų, 20 
monetų po 10 euro centų, 20 monetų po 5 euro cen-
tus, 5 monetos po 2 euro centus, 20 monetų po 1 euro 
centą). Pagaminta iš plastiko.
Nr. 4478       9,50 Eur 

Eurų rinkinys
    Žaislinės eurų monetos ir banknotai, skirti eurams 
pažinti ir skaičiavimo įgūdžiams lavinti. Šiame rinkinyje 
rasite: 160 plastikinių eurų monetų, 130 realaus dizai-
no popierinių eurų banknotų, padėklą su skyreliais ir 
dangčiu pinigams susidėti (47 cm ilgio).
Nr. 5440        33,00 Eur

Žaidimas „Euro–Domino“
    Tai smagus būdas mokytis pažinti euro banknotus 
ir monetas. Didelės domino detalės padeda vaikams 
susipažinti su pinigų skaičiavimo principais. 
Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams.  
Žaidimą sudaro:
•	 28 dvipusės kortelės (13×6,5 cm dydžio);
•	 15 žvaigždučių – monetų (4 cm skersmens).
Nr. 6710        26,00 Eur

Eurų banknotų rinkinys
Rinkinyje 60 vnt. popierinių natūralaus dydžio 
banknotų. 
Nr. 5781       7,50 Eur

N

Mažosios geometrinės formos (40 vnt.)
    Geometrinių formų komplekte yra 40 ryškiaspalvių 
plastiko formų (4 skirtingų spalvų, 10 vienos spalvos 
skirtingų formų). Didelis mažų formų rinkinys rūšiuoti 
pagal formą, spalvą, susipažinti su geometrine forma. 
Mažosios geometrinės formos aukštis 2,5 cm.
Nr. 5030        15,00 Eur

Mažosios geometrinės formos 
matuoti 
Dydis apie 6 cm. Skaidraus plastiko 17 mažų skirtingų 
formų su dangteliais.
Nr. 3886        45,00 Eur 
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Medinių geometrinių figūrų 
rinkinys 

Rinkinyje yra 12 natūralaus medžio formų: kū-
gis, rutulys, pusrutulis, kubas, cilindrų, įvairių pira-
midžių, prizmių, stačiakampių. Figūrų aukštis – iki 
7,5 cm, skersmuo – iki 5 cm. Supakuota plastikinia-
me maišelyje.
Nr. 2110 18,00 Eur

Kubų rinkinys
Šis universalus  rinkinys padės mokytis matematikos, 

modeliavimo ir sekos, rūšiavimo ir grupavimo, dydžio, 
spalvų, matavimo. Rinkinyje – 15 dvipusių aktyvumo 
kortelių, 100 vnt. matematinių kubų.
Nr. 6554 27,90 Eur

Mokomasis trupmenų rinkinys 
klasei

Rinkinyje 11 trupmenų komplektų patogioje plas-
tikinėje dėžėje.
Nr. 6530 257,00 Eur

Kampų apskritimai (6 grupėms)
Tvirto plastiko kampų apskritimai (6 kompl. × 36 

dalys). Padeda vaikams suprasti kampų sąvokas.
Nr. 6515 72,50 Eur

Kampų apskritimai 
Kampų apskritimai (36 dalys). Padeda vaikams su-

prasti kampų sąvokas. 
Nr. 6519 14,00 Eur

Trupmenų plytelės
Plastikinėje dėžutėje. 
Nr. 6140        13,90 Eur
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Magnetinė priemonė  
„Kampų apskritimai“

Komplekte: 36 plastikiniai segmentai magnetinėms 
lentoms. 19 cm skersmens.
Nr. 6516 49,50 Eur

Susijungiantys trupmenų kubeliai 
+ aktyvumo kortelės

Į komplektą įeina kubeliai ir 12 dvipusių aktyvu-
mo kortelių. 
Nr. 6529 42,00 Eur

Sulankstomos geometrinės figūros
Geometrinių formų ir išklotinių rinkinys. Rinkinyje 12 
skaidraus plastiko formos – korpusai (8 cm) ir 6 spalvų 
lankstomos išklotinės. 
Nr. 4646 51,50 Eur

Magnetinių skritulio dalių rinkinys 
Rinkinį sudaro du negraduoti diskai, 15 skritulių (su-

graduotų dalimis nuo 1, 1/2, 1/3…iki 1/20) ir 135  
dalys, iš kurių patys galite sudaryti 15  skritulių (atitin-
kančių graduotuosius). Lankstaus plastiko magnetinės 
detalės yra įvairių ryškių spalvų, todėl gali būti naudo-
jamos ir kaip demonstravimo priemonė. Rinkinyje – 
152 magnetinės detalės.  Skritulio skersmuo – 22 cm.
Nr. 2097 49,50 Eur

Rinkinys „Suprasti kiekio dalį“
Rinkinys, leidžiantis vaikams rasti tam tikro kiekio dalį, 
pvz., 2/5 iš 20. Rinkinyje: formos (putplastis), kaiščiai, 
kauliukai, kortelės. 
Nr. 6141        33,50 Eur

Trupmenų-skritulio dalių rinkinys
(51 dalis)
Skersmuo – 87 mm. Plastikinėje dėžutėje. 
Nr. 6139        13,50 Eur
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Trupmenų-skritulio dalių rinkinys 
Rinkinyje – 60 plastikinių detalių. 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 
1/8; 1/12; 1/24 skritulio dalys. Elementų storis – 3 mm. 
Apskritimo skersmuo – 10 cm. Detalės sudėtos į pato-
gią plastikinę dėžutę.
Nr. 2995 13,50 Eur 

Susijungiantys trupmenų kubeliai
Susijungiantys kubeliai iš plastiko – puiki vaizdinė prie-
monė, padedanti vaikams konstruoti paprastus stati-
nius iš spalvotų kaladėlių, mokytis trupmenų. Rinkinyje 
yra 51 atitinkamai pažymėta kaladėlė (1, 1/2 , 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12). Vieno surinkto stulpe-
lio aukštis 12 cm. Rekomenduojama vaikams nuo 6 m.
Nr. 5031        21,00 Eur

Žaidimas „Vaisiai-trupmenos“ 
 „Vaisiai-trupmenos“ – lavinamasis žaislas su įmon-
tuotais magnetais. Priemonė padės vaikams mokytis 
skaičiuoti, tyrinėti vieno sveikojo dalis ir suvokti pa-
grindines trupmenų sąvokas. 
Nr. 4280        45,00 Eur

Daugiafunkciniai trupmenų  
kauliukai
(16 vnt.)

16 putplasčio kauliukų, kuriuose pavaizduotos  
trupmenos, yra išreikštos 4 skirtingais būdais. Kauliu-
ko matmuo 4,5 cm. 
Nr. 6517 34,00 Eur

Minkšti žaidimo kauliukai
(3 vnt.)
5×5×5 cm. 
Nr. 7090 8,00 Eur

Kauliukai indelyje
(4 vnt.)
4 kauliukų indelių rinkinys puikiai tinka skaičiavimo 
žaidimams. Kiekviename indelyje po keturis kauliukus. 
Skaičiai nuo 1 iki 6, aritmetiniai ženklai. Pagaminta iš 
tvirto plastiko. 
Nr. 7102 16,00 Eur

Daugiafunkciniai 
ekvivalentiškumo kauliukai
(16 vnt.)

16 vnt.  putplasčio kauliukų, kurių pagalba mokiniai 
gali pamatyti ryšį tarp trupmenų, dešimtainių skaičių, 
procentų. Kauliuko matmuo 4,5 cm. 
Nr. 6518 34,00 Eur

N N
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Kauliukai „Istorijų sudarymas“
Ridenkite kauliukus ir išlaisvinkite savo fantaziją! Kurkite 
istorijas apie personažus, gyvūnus, daiktus ir veiksmus, 
kuriuos matote ant kauliuko.
Skirta 3 – 8 metų vaikams.  
Žaidimą sudaro:
•	 10 didelių kauliukų (briaunos ilgis 3,5 cm);
•	 72 lipnios piktogramos.
Nr. 7061       36,00 Eur

Kauliukai „Klasikinės pasakos“
Žaidimas skirtas mokytis sudaryti sakinius naudojant iki 
90 simbolių iš klasikinių vaikiškų pasakų. Su 15 kauliu-
kų, kurių spalvos atspindi skirtingas sakinio dalis, gali-
ma sukurti daugybę sakinių.
Skirta 4 – 8 metų vaikams. 
Žaidimą sudaro:
•	 15 didelių kauliukų (briaunos ilgis 3,5 cm);
•	 90 lipnių piktogramų;
•	 10 apvalių žetonų.
Paveiksiukai pagal 6 klasikines pasakas:
•	 „Trys paršiukai“;
•	 „Tomas nykštys“;
•	 „Vėžlys ir kiškis“;
•	 „Batuotas katinas“;
•	 „Pelenė“;
•	 „Pinokis“. 
Nr. 7062       37,00 Eur

N N

Simbolių rinkinys kalbos dalims 
žymėti
Kalbos dalių simboliai padės vaikams  lengviau su-
vokti sakinio struktūrą ir sužinoti, iš kokių kalbos da-
lių jis sudarytas. 
Nr. 6581       24,00 Eur

„Sentence building dominoes“
(anglų k.)

Žaidimas skirtas sakinio sudarymo įgūdžiams formuoti. 
Priemonė tiks  grupei vaikų tobulinti savo kalbinius gebėji-
mus. Žaidimą sudaro 114 dvipusių spalvotų domino kala-
dėlių (2×4,5 cm) su žodžiais: 56 veiksmažodžiai (oranžinė 
spalva), 46 daiktavardžiai (mėlyna spalva), 38 būdvardžiai 
(geltona spalva), 28 įvardžiai (žydra spalva), 20 prieveiksmių 
(žalia spalva), 18 prielinksnių (violetinė spalva), 10 jung-
tukų (raudona spalva), 12 skyrybos ženklų (balta spalva). 
Supakuota užsukamame plastikiniame inde su rankena.
Nr. 5046 34,00 Eur
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Magnetinių skyrybos ženklų 
rinkinys 
(36 vnt.)
Spalvotų skyrybos ženklų rinkinys magnetinei lentai. 
Didžiausio ženklo matmenys – 11 cm.
Nr. 6550       22,90 Eur

Žaidimas „Žodžių mūšis“
Žaidžiu ir mokausi anglų kalbos. Rinkinį sudaro 105 dvi-
pusės kortelės. Kortelėse su mėlynais kraštais pateiktos 
naudingos frazės, kurios gali būti vartojamos žaidimo 
metu; kortelėse su žaliais kraštais pateiktas žodynėlis su 
tekstu po piešiniais; dviejose kortelėse su raudonais ir 
oranžiniais kraštais pateiktas žodžių, sugrupuotų pagal 
temas, sąrašas, o likusios kortelės su raudonais ir oran-
žiniais kraštais – tai užduočių kortelės.
Žaidimo esmė – keliose kortelėse rasti vienodus pa-
veikslėlius ir juos įvardinti, arba rasti vienodus žodžius 
ir juos perskaityti, arba rasti paveikslėlį ir jį atitinkantį 
žodį. Pavyzdžiui, tai gali būti dvi kortelės, kuriose pa-
vaizduotas dviratis, arba dviračio piešinys ir užrašas bike, 
arba du užrašai bike.
Žaisdami šį smagų stalo žaidimą ne tik puikiai pralei-
site laiką, bet ir išmoksite naujų angliškų žodžių. Visi 
žodžiai ir frazės suskirstyti į du lygius – pradedantie-
siems ir pažengusiems. Žaisk šį žaidimą namuose, ke-
lionėje, mokykloje!
Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 7+. 
Žaidėjų skaičius: 2–8.
Nr. 6984       10,50 Eur

Geometrinių formų konstruktorius
Lavinantis geometrinių formų konstruktorius, sudarytas 
iš tiesių skirtingo ilgio lazdelių ir rutuliukų. 104 vnt. skir-
tingų spalvų jungčių, 40 vnt. jungiamųjų kamuoliukų 
(2 spl.), 20 vnt. dvipusių uždučių kortelių.
Nr. 6558       31,50 Eur

Skaidrus diskų konstruktorius
Šešių skirtingų spalvų, dviejų dydžių skaidrių diskų 
konstruktorius. 510 vnt.
Nr. 6565       42,50 Eur

Skaidrių statybinių blokelių 
konstruktorius, (1000 vnt.)
Skatinamas abstraktus mąstymas ir kūrybiškumas, 
smulkiosios motorikos lavinimas, formos ir spalvos 
pažinimas. 
Didžiausios detalės matmenys: 1,2×1,6×3,2 cm. 
Nr. 7093       60,00 Eur

Konstruktorius „SNAP-X starterių 
rinkinys“, (100 vnt.)
Išradingas statybos žaidimas su 100 spalvingų deta-
lių statiniams statyti. Lavina vaizduotę, kūrybiškumą, 
motorinius įgūdžius:
•	 paprasta paspaudimų sistema, 
•	 tvirtas ir patvarus. 
Nr. 1561       30,00 Eur
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„Plus Plus“ konstruktorius  
„Mini 600“ (pastelinės)
Dydis – mini (detalė 20 mm); spalvos – pastelinės (6 
spalvos); detalių kiekis – 600 vnt.; pagaminta Danijoje;
amžius (rekomenduojamas gamintojo) – nuo 3 iki 
12 metų.
Nr. 6050       26,00 Eur

Originalūs, vaizduotę lavinantys ir kūrybiškumą 
skatinantys konstruktoriai. Įtraukiantys, atpalai-
duojantys, stiprinantys motorikos įgūdžius. Eduka-
cinis įrankis, skirtas palengvinti ugdymosi procesą. 

„Plus Plus“ konstruktorius  
„Mini 600“ (neoninės)
Dydis – mini (detalė 20 mm); spalvos – neoninės (6 
spalvos); detalių kiekis – 600 vnt.; pagaminta Danijoje;
amžius (rekomenduojamas gamintojo) – nuo 3 iki 
12 metų.
Nr. 6051       26,00 Eur

„Plus Plus“ konstruktorius  
„Maxi 100“ (bazinis)
Dydis – didelės (50 mm); spalvos -– pagrindinės (8 
spalvos); detalių kiekis -– 100 vnt.; pagaminta Danijoje;
 Rekomenduojamas amžius nuo 1 iki 6 metų.
Nr. 6053       26,00 Eur

Magnetinis konstruktorius 
„PowerClix Frames 48“  

Rinkinyje yra 48 magnetinės detalės ir pavyzdi-
nių konstrukcijų knygelė. Konstruktorius tinka vai-
kams nuo 4 m.
Nr. 5801        67,00 Eur

Magnetinis konstruktorius 
„PowerClix Organics 26“  

Rinkinyje yra 26 magnetinės detalės ir pavyzdi-
nių konstrukcijų knygelė. Konstruktorius tinka vai-
kams nuo 5 m.
Nr. 5802       39,00 Eur

Magnetinis konstruktorius 
„PowerClix Solids 44“

Rinkinyje yra 44 magnetinės detalės ir pavyzdi-
nių konstrukcijų knygelė. Konstruktorius tinka vai-
kams nuo 4 m.
Nr. 5803      67,00 Eur
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Mobilus šiltnamis  
Šiltnamis padės vaikams susipažinti su botanikos 

pasauliu ir tapti sodininkais. Jie galės auginti gėles, 
prieskonius, daržoves ar kitus augalus. Vaikai susipažins 
su nuostabiu augmenijos stebuklu, kai iš sėklos išauga 
augalas. Mažieji sodininkai išmoks prisiimti atsakomy-
bę už augalus, jais rūpintis. Šiltnamis taip pat bus puiki 
priemonė mokinant vaikus ekologijos ir darnaus vysty-
mosi pagrindų. Mobilus šiltnamis gali būti naudojamas 
tiek viduje, tiek lauke. Šiltnamis lengvai transportuo-
jamas į reikalingą vietą, kadangi turi du didelius ratu-
kus. Skaidrus apdangalas lengvai atsidaro (susisuka) 
ir užsidaro (užsisega su užtrauktuku). 

Pagaminta iš tvirto metalinio rėmo, vientisos me-
dienos lentų. 
Išmatavimai: 60×109×115 (h) cm.
Nr. 7010       350,00 Eur

N

Žmogaus torsas
Modelis 27 cm
8 dalių.
Nr. 7021 38,90 Eur

N

Skriemulių ir dinamometrų 
rinkinys
Mechaniniams bandymams atlikti. 

Sudėtis: 12 skriemulių, 6 dinamometrai 250 g, 500 g, 
1000 g, 2000 g, 3000 g, 5000 g.
Nr. 6075 79,00 Eur

 Mobili eksperimentų laboratorija 
(249 dalys)

8 stalčių konteineris. Dideliame medžiagų konteineryje 
yra viskas, ko jums reikia, kad galėtumėte atlikti įdo-
mius eksperimentus su savo vaikais. Gali dirbti iki 16 
vaikų grupė. Lengvai transportuojamas. 
•	 16 akinių 
•	 16 lupų
•	 32 matavimo puodeliai 
•	 24 miltelių spalvos eksperimentams
•	 32 mėgintuvėliai 
•	 8 stoveliai mėgintuvėliams
•	 8 pipetės
•	 24 buteliukai milteliams
•	 8 matavimo šaukštai 
•	 24 trijų dalių petri lėkštelės 
•	 8 termometrai 
•	 8 lašintuvai
•	 8 purkštuvai
•	 24 dėžės su dangčiu
•	 8 lupos 7×. 
Nr. 6076 435,00 Eur



 44 PRADINIS UGDYMAS

m
okym

o priem
onės • gam

ta Balansinių svarstyklių rinkinys 
(4 vnt.)

Lengvai naudojamos, trimis paprastais žingsniais 
surenkamos svarstyklės puikiai tinka naudoti klasėje. 
Vaikams tyrinėjant svorius, matus ir tūrius, 500 ml 
talpos svarstyklių indeliai gali būti užpildomi skysčiais 
arba kietomis medžiagomis. Nenaudojant svarstyklės 
lengvai išardomos ir patogiai laikomos. 
Matmenys: 14×15×36 cm. 
Nr. 7045 124,00 Eur

N

Magnetinė sveiko maisto piramidė 
Priemonė skirta vaikų sveikos mitybos įgūdžiams for-
muoti.  Didelis magnetinis lentos modelis su daug 
vietos rūšiuoti. Komplektą sudaro 9 dalių piramidė ir  
maisto rinkinys (48 vnt.). 
Piramidės dydis: 90×90 cm 
Nr. 3113        66,00 Eur 

Saulės sistemos modelis  
„Geo safari“

Motorizuotas Saulės sitemos modelis. Užden-
kite Saulę žvaigždyno kupolu, kad sukurtumėte 
planetariumą.

Pažymėti pagrindiniai žvaigždynai. Reikalingos AA 
baterijos (nepridėta).
Nr. 6524 59,50 Eur

Trijų funkcijų talpa su didinamuoju 
stiklu Buggy 

Talpa su trejomis angomis stebėjimui – 10 arba 20 
kartų padidintas vaizdas iš viršaus, 3 kartus padidintas 
vaizdas iš šono ir 3 kartus padidintas vaizdas iš apačios.

Rekomenduojamas amžius – nuo 5 metų. 
Techninės savybės:

•	 optika – 7 elementai; 
•	 10 ir 20 kartų didinantis mikroskopas viršuje;
•	 didžiojo lęšio skersmuo – 45 mm;
•	 mažojo lęšio skersmuo – 32 mm;
•	 didinimas – 3 kartus;
•	 veidrodžiai pagaminti iš nedūžtančios medžiagos;
•	 spalva – žalia.
Matmenys – 9×8×18 cm.
Nr. 6711        18,00 Eur

Komplektas K- Discovery trijų 
angų talpa su didinamuoju stiklu / 
mikroskopas / didinamasis stiklas

Priemonių komplektą, skirtą gamtos stebėjimui ir 
tyrinėjimui sudaro trijų angų talpa su didinamuoju 
stiklu Triple Bug Viewer, mikroskopas Zoom ir didina-
masis stiklas Mega.

Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų. 
Spalvos – geltona, žalia.

Matmenys – 32×22,5×7,5 cm.
Nr. 7054        46,50 Eur

N

N
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Komplektas K- Explorer  
teleskopas / periskopas / 
daugiafunkcinis optinis priedas

Komplektas, skirtas nuotykiams ir atradimams, kurį 
sudaro 15 kartų didinantis teleskopas, periskopas su 
prailginimu ir optinis priedas, turintis net 10 funkcijų. 
Rekomenduojamas amžius – nuo 6 metų. 

Spalvos – raudona, geltona.
Matmenys – 26×26×6 cm.
Nr. 7056        46,00 Eur

Memo tipo žaidimas „Visata“
Žaidimas su didelio formato kortelėmis, kuriose vaiz-

duojami visatos vaizdai. Skirtas atminties lavinimui, 
dėmesio sutelkimo įgūdžiams gerinti ir susipažinimui 
su visatos stebuklais. Tai skatina stebėjimo ir susikau-
pimo vystymąsi. Dėmesio dėka pagerėja vaizdinė ir 
erdvinė atmintis.

Rinkinyje: 34 kortelės (9×9 cm). 
Nr. 7078        22,00 Eur

Spalvotų pincetų rinkinys 
(6 vnt.)
Pagamintas iš tvirto plastiko, 15 cm ilgio, 5 cm pločio. 
Nr. 7095        12,00 Eur

N

N

N

Žaidimas „Daugialypio intelekto 
iššūkiai“

Keletas įdomių iššūkių išsiugdyti kelių tipų intelektą ir 
suprasti kiekvieno žmogaus stipriąsias puses. Vieniems 
žmonėms tam tikrose srityse geriau sekasi nei kitose ir 
pagal tai jie skiriasi tarpusavyje. Žaidimas yra įkvėptas 
Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos ir 
leidžia naudotis aštuoniais jo modelio siūlomais inte-
lekto tipais, taip pat padeda nustatyti, koks intelektas 
vyrauja kiekviename asmenyje. 

Rinkinyje:
•	 64 kor telės su skir tingais intelekto tipais  

(9,2× 9,2 cm)
•	 8 gabumų dėlionės

Toliau pateikiamos aštuonios intelekto rūšys su jų 
raiškos pavyzdžiais. Atliekant gyvenime įvairias rea-
lias užduotis dažniausiai yra derinamos kelios intelekto 
rūšys tarpusavyje.

8 intelekto tipai (gabumai):
•	 loginis - matematinis;
•	 muzikinis;
•	 verbalinis - kalbinis;
•	 natūralistinis - gamtinis;
•	 intrapersonalinis;
•	 kūno - kinestetinis;
•	 vaizdinis - erdvinis;
•	 tarpasmeninis. 

Amžius: 5-10 m.  
Nr. 7079        36,00 Eur

N

Rinkinys mažajam tyrinėtojui
Rinkinys: 6× didinamieji stiklai , 6× indeliai su didi-
namuoju stiklu, 6× žnyplės.
Nr. 6132       62,00 Eur
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Žaidimas „Dienos ritmas“
Pakabinkite arba padėkite veiklos korteles vaikams 

matomame ir patogiame aukštyje. Pirmos kortelės 
spalva nurodo veiklos pradžią. Sekančios kortelės rodo 
veiklas, kurios vyksta dienos eigoje. Kai veikla baigta, 
kortelė yra apverčiama ir tampa pilkos spalvos. Tokiu 
būdu vaikai iš karto mato kuri veikla pasibaigė ir kuri 
veikla bus sekanti. Dienos pabaigoje visos kortelės 
apverčiamos ir kartu su vaikais galima įvertinti dieną.   
Nr. 7080        165,00 Eur

N

Magnetinės emocijų/elgsenos-orų 
kortelės su vardų žymomis
3 oro magnetiniai elementai (saulė, lietaus debe-
sis ir audros debesys), 36 magnetinės kortelės var-
dams žymėti.
Nr. 6116       25,00 Eur

Magnetinės klasės darbų kortelės 
su vardų žymomis
Klasės darbų organizavimas niekada nebuvo toks len-
gvas! Magnetinės darbų kortelės padės jums paskirs-
tyti  klasės užduotis. 30 tuščių kortelių vaikų vardams  
(3×10 cm), 20 magnetinių užduočių kor telių  
(10×10 cm).
Nr. 6117       19,50 Eur

Spalvotų matavimo indelių 
rinkinys
(4 vnt.)
Matavimo indeliai yra smagus 3D būdas padėti vaikams 
mokytis apie trupmenas, tūrį ir talpą. Šį 4 patvarių ma-
tavimo indelių rinkinį sudaro pilnos, pusės, trečdalio 
ir ketvirtadalio dalys. Kiekviena dalis yra su spalvotu 
pagrindu, kuris padeda vaikams nustatyti santykį ir 
skaidria puse, kad vaikai galėtų matyti vidų užpildę 
formą vandeniu, ryžiais ar kitomis medžiagomis. Ne-
naudojant indelius galima laikyti tvarkingai sudėtus į 
laikymo pakuotę.
Šis spalvingas 4 indelių rinkinys puikiai tinka 3D prakti-
niam mokymui apie trupmenas, tūrį ir talpą. 
Veiklų vadove keliomis kalbomis pateikiamos praktinės 
trupmenų ir talpos mokymo idėjos.
Nenaudojant indeliai gali būti patogiai laikomi stove.
Pilnos dalies puodelio skersmuo 9 cm. 
Amžius: 3-7 metai. 
Nr. 7046       19,00 Eur

Didinamieji stiklai su stoveliu 
(12 vnt.)
•	 Ypač dideli didinamieji stiklai labai patogūs ma-

žoms vaikų rankoms;
•	 4,5× didinimas;
•	 puikiai tinka augalų, gyvūnų ar vabzdžių stebėjimui;
•	 integruotas stovelis leidžia naudotis stiklais nelai-

kant jų rankomis;
•	 pradiniam ugdymui skirto didinamojo stiklo dy-

dis 20 cm;
•	 rinkinį sudaro 12 vnt.  
Nr. 7053       79,00 Eur

N

N
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Didinamasis stiklas 2x
Didinamasis stiklas su dviem didinamaisiais stiklais.  
Didelis stiklas (Ø 5,5 cm) didina 2×, mažas stiklas (Ø 
1,5 cm) didina 8 ×.
Nr. 6079       6,50 Eur

Indelių su didinamuoju stiklu 
rinkinys 
(6 vnt.)
Dydis: 60×80 mm. Objektyvo skersmuo 60 mm.  
Didina 3×.
Nr. 6133       32,00 Eur

Indelių su padidinimo stiklu ir 
dididamųjų stiklų rinkinys
(35 vnt.)
2 didinamieji stiklai 5 × ( 24 × 35 mm);
5 didinamieji stiklai (dvigubi) 4× ir 6× (5 × 50mm); 
24 didinamieji stiklai 3,5 × (2 × 63 mm); 
4 indeliai su didinamuoju 3,5× (4 × 70 mm). 
Nr. 7032       59,50 Eur

N

Indelis su didinamuoju stiklu 
Didinama 2× iki 4×. Su įmontuotomis oro angomis ir 
matavimo tinkleliu.
Matmenys: aukštis 7 cm, skersmuo 6,5 cm.
Nr. 5375 5,00 Eur

Didinamasis stiklas/pincetas 
(rinkinys)
Didinamojo stiklo ø 11 cm. Didina 4,5 karto. Pincetas 
15 cm ilgio. Rinkinio spalvos gali skirtis.
Nr. 6531 13,00 Eur

Didinimo stiklų rinkinys
(6 vnt.)
Didinimo stiklų rinkinys – 6 ryškių skirtingų spalvų. 20 
cm ilgio, 11,5 cm skersmens. Didinimas 4,5×.  
Nr. 7094       25,00 Eur

N
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Magnetinės lazdelės (2 vnt.) ir 
spalvoti metaliniai diskeliai  
(100 vnt.)
Magnetinių lazdelių (2 vnt.) ir spalvotų metalinių dis-
kelių (100 vnt.) rinkinys. Skaidrūs spalvoti diskeliai 
metaliniais krašteliais paįvairins žaidimus, tiks rūšiuo-
ti, skaičiuoti, eksperimentuoti, dėlioti ant šviesos sta-
lo. Idealiai tinka naudoti su magnetais. Lazdelės ilgis  
19 cm, diskelio skersmuo 2 cm. 
Nr. 6145       17,00 Eur

Rinkinys „Orų stebėjimas“
Stebėk orus eksperimentuodamas su vėju, lietumi, 
debesimis, temperatūra, garavimu, slėgiu ir kt. Tinka 
vaikams nuo 5 metų. Instrukcija (EN).
Nr. 5388 22,00 Eur

Tyrinėtojo rinkinys
Augalams ir gyvūnams stebėti. Rinkinyje: ventiliuoja-
mas indelis su didinamuoju stiklu, tinklelis, pincetas, 
didinamasis stiklas.
Nr. 5949       33,00 Eur

Veiklos rinkinys „Magnetai“
STEM veiklos rinkinys „Magnetai“ skirtas 5–9 metų 
vaikams. Priemonė formuoja pradinį supratimą apie 
magnetizmą, supažindina su sąvokomis: poliarišku-
mas, trauka, stūma. Vaikai atlieka praktinius tyrimus, 
įrašo duomenis, įvertina situaciją, priima sprendimus. 
Rinkinys skirtas individualiems užsiėmimams ir dirb-
ti mažose grupėse. Rinkinį sudaro: 1 pasagos formos 
magnetas, magnetinis postas, labirintas (28×21,5× 
1 cm), 4 spalvoti žiediniai magnetai, 2 spalvoti juos-
tiniai magnetai (žiedinių ir juostinių magnetų šiaurės 
ir pietų poliai yra spalvoti), 2 plastikinės magnetinės 
boružės, 2 žaisliniai automobiliai, 10 veiklos kortelių, 
žaidimo instrukcija.
STEM – nuo idėjos per žaidimą į kūrybą. Šie rinkiniai 
skirti per žaidimą skatinti vaikus domėtis mokslu, tech-
nologijomis, nuo mažens ugdyti smalsumą.
Nr. 5960       45,90 Eur

Veiklos rinkinys  
„Paprastieji mechanizmai“
Veiklos rinkinys „Paprastieji mechanizmai“ skirtas 5– 
9 metų vaikams. Priemonė formuoja pradinį fizikinių 
sąvokų apie paprastuosius mechanizmus supratimą, 
supažindina su 6 paprastaisiais mechanizmais. Vaikai 
atlieka praktinius tyrimus, įrašo duomenis, įvertina si-
tuaciją, priima sprendimus. Rinkinys skirtas individu-
aliems užsiėmimams ir dirbti mažose grupėse. Rinkinį 
sudaro: 6 plastikiniai paprastieji mechanizmai, 10 vei-
klos kortelių, žaidimo instrukcija.
STEM – nuo idėjos per žaidimą į kūrybą. Šie rinkiniai 
skirti per žaidimą skatinti vaikus domėtis mokslu, tech-
nologijomis, nuo mažens ugdyti smalsumą.
Nr. 5961       41,00 Eur
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Veiklos rinkinys 
„Skęsta ar plaukia?“
STEM veiklos rinkinys „Skęsta ar plaukia“ skirtas 6–10 
metų vaikams. Žaidimas supažindina su pagrindinėmis 
fizikos sąvokomis: plūdrumas, gravitacija, tankis. Vaikai 
atlieka praktinius tyrimus, įrašo duomenis, įvertina si-
tuaciją, priima sprendimus. Rinkinys skirtas individu-
aliems užsiėmimams ir dirbti mažose grupėse. Rinkinį 
sudaro: plastikinis povandeninis laivas (15x9 cm), 15 
spalvotų svorių, 2 rutuliai, 2 žvaigždės, 10 veiklos kor-
telių, žaidimo instrukcija.
STEM – nuo idėjos per žaidimą į kūrybą. Šie rinkiniai 
skirti per žaidimą skatinti vaikus domėtis mokslu, tech-
nologijomis, nuo mažens ugdyti smalsumą.
Nr. 5962       41,00 Eur

Veiklos rinkinys „Jėga ir judesys“
STEM veiklos rinkinys skirtas 5–9 metų vaikams. Žaidi-
mas supažindina su pagrindinėmis fizikos sąvokomis: 
gravitacija, inercija, trintis, stumk ir trauk. Vaikai atlieka 
praktinius tyrimus, įrašo duomenis, įvertina situaciją, 
priima sprendimus. Rinkinį sudaro: švytuoklė su rėme-
liu, rėmas, 2 plastikiniai takeliai su skirtingomis tekstū-
romis, 2 miniatiūriniai automobiliai, 2 svorio blokai, 10 
veiklos kortelių, žaidimo instrukcija.
Matmenys: rėmo aukštis 23,5 cm, kelių tako ilgis 30 
cm, automobiliuko ilgis 7 cm.
STEM – nuo idėjos per žaidimą į kūrybą. Šie rinkiniai 
skirti per žaidimą skatinti vaikus domėtis mokslu, tech-
nologijomis, nuo mažens ugdyti smalsumą.
Nr. 5963       41,00 Eur

Medinės vaisių ir daržovių poros
(28 vnt.)
14 porų medinių kvadratinių plytelių su tikrų vaisių ir 
daržovių fotografiniais vaizdais. Žaisti galima keliais bū-
dais: rasti vaisiaus/daržovės perpjautą atitikmenį, kaip 
atminties žaidimą, rūšiuoti pagal spalvą, su sėklomis/
be sėklų, saldus/rūgštus. Idealiai tinka diskusijoms apie 
sveiką mitybą, kaip auginami vaisiai ir daržovės, kokia-
me klimate jie geriausiai auga. Dydis 70 × 70 × 10 mm.
Nr. 6568      28,00 Eur

Medinės figūros  
„Naminiai gyvūnai“
(28 vnt.)
Stambios naminių gyvūnų figūros iš bukmedžio su 
fotografijomis, vaizduojančiomis tikrus naminius gy-
vūnus ir jų jauniklius. Idealiai tinka diskusijoms apie 
tai, kur gyvūnai gyvena, ką jie ėda, padiskutuoti, kuo 
suaugę gyvūnai skiriasi nuo savo jauniklių. Matmenys 
70 × 70 × 10 mm.
Nr. 6569      28,00 Eur

Oro termometras 
 Vidaus/lauko.

Matmenys: 38 cm
Nr. 2117 20,00 Eur
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Medinės figūros  
„Laukiniai gyvūnai“
(28 vnt.)
Stambios laukinių gyvūnų figūros iš bukmedžio su 
fotografijomis, vaizduojančiomis tikrus laukinius gy-
vūnus ir jų jauniklius. Idealiai tinka diskusijoms apie 
tai, kur gyvūnai gyvena, ką jie ėda, padiskutuoti, kuo 
suaugę gyvūnai skiriasi nuo savo jauniklių. Matmenys 
70 × 70 × 10 mm.
Nr. 6570      28,00 Eur

Medinės vabzdžių/šliužų figūros
(33 vnt.)
Stambios medinės (beržo) figūros. 108 × 85 × 20 mm. 
Nr. 6571      62,50 Eur

Vabzdžių zvimbimo studija
Ne tik pamatyti, bet ir išgirsti.  Aiškiai girdimas šliau-
žimas, bakstelėjimas, trynimas, spragtelėjimas ir 
čirškimas. Indas su dvigubu didinamuoju stiklu, elek-
troniniu triukšmo stiprintuvu vabzdžių skleidžiamiems 
garsams išgirsti.  8,5 × 9 cm (AAA / mikroelementai 
nepridedami). 
Nr. 6589      12,00 Eur

Veiklų kilimėlis „Švarios rankytės“
Rinkinyje 30 vardinių kortelių, 30 rankų plovimo kor-
telių ir 30 stalo valymo kortelių, skatinančių sveikus 
įpročius grupėje, klasėje. 
Matmenys: 55,8×76,2 cm.   
Nr. 7049        31,00 Eur 

Rinkinys „Gyvūnų karalystė“ 
8 rinkinukai po 8 vnt. didelių dvipusių kortelių su nuo-
traukomis, skirtingomis temomis iš gyvūnų gyveni-
mo: išvaizda, pojūčiai, judėjimas, vystymąsis, mityba, 
sveikata, higiena.
Vienoje kortelės pusėje pavaizduota visa nuotrauka, 
kitoje – vienas padidintas nuotraukos fragmentas.
Rinkinyje 64 dvipusės kortelės.
Kortelė: 21×28,7 cm.
Nr. 6638 56,00 Eur

N

Magnetinė priemonė  
„Drugelio gyvenimo ciklas“
Magnetinių figūrų rinkinys vaizduoja drugelio gyveni-
mo ciklą. Matmenys: 20 × 20 cm.
Nr. 6540 34,50 Eur
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Rinkinys „Augalų karalystė“ 
5 rinkinukai po 8 vnt. didelių dvipusių kortelių su nuo-
traukomis, skirtingomis temomis iš augalų gyvavimo 
ciklo: formos, sezoniškumas, šaknys, augimas ir repro-
dukcija, maistinės medžiagos ir sveikata.
Vienoje kortelės pusėje pavaizduota visa nuotrauka, 
kitoje – vienas padidintas nuotraukos fragmentas.
Rinkinyje 40 dvipusių kortelių.
Kortelė: 21×28,7 cm.
Nr. 6639 51,00 Eur

Magnetinė priemonė  
„Vandens ciklas“
6 simboliai: žemė, vanduo, saulė, 3 debesys, lietus ir 
sniegas. 5 rodyklės ir 14 žodinių kortelių anglų kalba.
Nr. 6086 42,50 Eur

Vandens ciklo simuliatorius        
Šis maketas padeda iliustruoti uždarą vandens ciklą 
natūralioje gamtoje.  Aiškinama, kaip vandens garai, 
atšalę aukštai debesyse, o vėliau veikiami saulės, vėl 
virsta vandeniu ir teka žemyn upeliais pagal žemės 
reljefą virš jūros lygio sudarydami ežerėlius.
Maketą sudaro 4 dalys (stalinės lempos rinkinyje nėra).
Dydis: 51×31×12 cm. 
Nr. 3877 57,00 Eur

Vandens filtravimo įrenginys
 Vandens filtravimo sistema demonstruoja, kaip naudo-
jant įvairių filtrų sluoksnius (žvyro, smėlio, aktyvuotos 
anglies, popieriaus) išvalomas vanduo. Stebėkite van-
dens kokybės pokyčius po kiekvieno filtro sluoksnio. 
Komplekte rasite filtrus: 3 žvyro (po 65 g), 3 smėlio 
(po 65 g), 3 aktyvuotos anglies (po 90 g), 12 popie-
riaus (po 60 mm). Taip pat rasite filtravimo komplek-
tą, 1 matavimo indelį (50 ml), 1 apsauginius akinius. 
Rekomenduojama vaikams nuo 8 metų.  
Nr. 5041        26,60 Eur 

Magnetinė priemonė  
„Gyvenimo ciklas“
Rinkinyje – viščiuko (5 vnt.), varlės (5 vnt.), sraigės 
(5 vnt.), bitės (5 vnt.) ir drugelio (5 vnt.) gyvenimo 
ciklas ir 5 vnt. magnetų, skirtų ciklo žingsniams žy-
mėti ar numeruoti.
Nr. 6590 70,00 Eur

Magnetų rinkinys
Eksperimentuoti bus dar smagiau naudojant šiuos 
spalvingus ir įvairių rūšių magnetus. Vaikai susipažins 
su stūmimo/traukimo jėga. Didelis pasagos formos 
magnetas, 3 mažesni pasagos magnetai, 4 magnetinės 
lazdelės, 14 mažų magnetinių rutuliukų, 40 spalvotų 
metalinių diskelių.
Nr. 6587 27,00 Eur
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Gamtos  ir aplinkos tyrimų rinkinys  
4–7 metų vaikams

Daugiau nei 30 gamtos tyrimo eksperimentų, kurie at-
skleidžia sąveiką tarp gyvosios ir negyvosios gamtos bei 
kaip žmonės daro įtaką aplinkai ir gali prisidėti prie jos sau-
gojimo. Eksperimentų metu atliekami gamtos stebėjimo 
tyrimai, mokslinės užduotys pagal amžių. Eksperimentų 
temos: augalai auga iš sėklų; augalai ir šviesa; gyvūnai gy-
vena visur; gamtos ciklai; žemės sandara; vanduo ir vėjas ir t.t.
Nr. 5235 317,50 Eur

Lavinamoji priemonė-rinkinys 
„Elektra ir magnetizmas“  

Vaikai galės atlikti 62 fizikos eksperimentus su 
elektros srove ir magnetiniais prietaisais. Eksperi-
mentų metu vaikai susipažins su elektros srove bei 
magnetizmu, sužinos, kad šie du reiškiniai yra labai 
glaudžiai susiję.

 Vaikai, vyresni nei 8 metų, lengvai ir saugiai atliks 
bandymus su elektros srove ir magnetiniais laukais. 
Eksperimentuose bus naudojamos spalvotos elektros 
grandinės jungtys.

 Eksperimentuose galės būti naudojami nuoseklus 
arba lygiagretus elektros grandinės jungimo būdai, 
lemputės, jungikliai, elektrinis motoriukas, magnetai.

 Eksperimentuodami vaikai sužinos, kurios medžia-
gos magnetinės, kurios – ne; susipažins su magneto 
jėga ir magnetiniais poliais; įmagnetins metalą; nau-
dodami geležies drožles, magnetinius laukus pavers 
matomais; magnetiniu svareliu ištirs magneto jėgą ir 
kryptį; sužinos, kaip veikia kompasas, ir susipažins su 
žemės magnetiniais laukais; atliks daug eksperimentų 
su elektromagnetais. 

Tinka vaikams nuo 8 metų.
Nr. 5667        76,00 Eur

Eksperimentų rinkinys 4–7 metų 
vaikams

Svirtis, skriemulys ir magnetas – kažkas judančio! 
Šis rinkinys susijęs su jėgomis, su kuriomis vaikai su-
siduria kasdieniame gyvenime. Jie nustebs atradę, kur 
paslėptas svertas, kaip sukasi skriemulys  ir koks yra 
magnetinių jėgų poveikis. Į rinkinį įeina: 15 eksperi-
mentų aprašas, mokytojo vadovas, instrukcijų kortelės.
Nr. 5236 317,50 Eur

Vandens ir oro eksperimentų 
rinkinys 4–7 metų vaikams

Vanduo ir oras – tai ypatinga! Vaikai taps mažaisiais 
mokslininkais. Rinkinys skirtas sužinoti viską apie van-
denį, orą bei su jais susijusius reiškinius. Daugiau nei 30 
įdomių eksperimentų leis vaikams suprasti, kad oras ir 
vanduo turi daug savybių ir yra labai svarbūs! Rinkinyje: 
mokytojo vadovas, instrukcinės kortelės, eksperimentų 
aprašai, priemonių kortelės. 
Nr. 5237 317,50 Eur

Elektros eksperimentų rinkinys   
5–7 metų vaikams

Elektra – tikrai įspūdinga! Atlikus eksperimentus vai-
kams taps aišku, kad elektra naudojama beveik visose 
gyvenimo srityse. Žaisdami vaikai patirs, kaip sukuriamas 
elektrostatinis krūvis, bei išmoks sujungti elektros grandi-
nę. Taip pat galės sužinoti, kaip veikia Morzės telegrafas 
arba paprasta signalizacija. Rinkinyje – 10 eksperimentų 
aprašas, mokytojo vadovas, instrukcinės kortelės. 
Nr. 5238 237,00 Eur
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Elektros grandinės konstruktorius
Puikus rinkinys jaunesniojo amžiaus vaikams – sudo-
minsite, paaiškinsite elektrinių grandinių jungimo, vei-
kimo principus. Rinkinyje – 31 detalė: 4 sujungiamos 
montavimo plokštės, 2 baterijų laikikliai, 2 jungtukai, 1 
varikliukas, 10 laidų su antgaliais, 2 lempučių laikikliai 
su lemputėmis, diskelis, instrukcija.
Nr. 5447 51,00 Eur

Elektros eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte daug įvairių pagalbinių priemonių, 
pvz.: akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų ir t. t.
Rinkinyje yra 11 eksperimentų aprašai įvairiomis su 
elektra susijusiomis temomis. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm 
Nr. 5239 222,00 Eur

Garso eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus eksperimentų vadovas ir len-
gvai naudojama įranga, pvz.: garso dėžė, kamertonas, 
mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, spyruo-
klinio plieno juostelės ir kt., su kuriais vaikai galės atlikti  
8 pagrindinius akustikos ir garso eksperimentus. Kas 
yra garsas?Ar galima pamatyti garsą? Kaip garsas per-
duodamas? Aukšti ir žemi tonai; skambantis oras ir kiti.
Nr. 5240 81,50 Eur

Biologijos eksperimentų mini 
rinkinys
(2–8 klasei)

Puikus rinkinys biologijos eksperimentams atlikti. 
Naudodamiesi rinkiniu vaikai išmoks tyrinėti auga-
liją ir gyvūniją, patys daryti herbariumus ir skaidres 
mikroskopui.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5249 90,00 Eur

Mechanikos eksperimentų mini 
rinkinys
(2–8 klasei)
Rinkinį sudaro išsamus vadovas ir 17 įvairių priemonių 
mechanikos eksperimentams atlikti, pvz.: dinamome-
tras, skriemulys, svoriai su kabliukais ir t. t. bei išsamūs 
15 eksperimentų aprašymai. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5241 179,00 Eur

Magnetizmo/elektrostatikos 
eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Magnetizmo/elektrostatikos rinkinį sudaro išsamus va-
dovas ir 24 įvairiems eksperimentams atlikti reikalingos 
priemonės, pvz.: kompasas, kortelės, magnetinės adatos, 
magnetai, geležies drožlės, maži automobiliai, zondų 
rinkinys, švytuoklės, trinties lazdelė. 17 eksperimentų 
aprašai, pvz.: magnetinės jėgos, ar magnetas gali plaukti, 
magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir t. t. 
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5242 120,00 Eur
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Šilumos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šilumos eksperimentų rinkinį sudaro išsamus vadovas 
ir 22 įvairios priemonės, pvz.: degiklis, žvakės, termo-
metras, bimetalinės juostelės, dažai, kapiliarai, stiklo 
vamzdeliai, guminiai kamščiai, Erlenmejerio kolbos 
ir kt. Rinkinyje yra išsamūs 10 eksperimentų aprašai:
kas yra termometras ir kaip jis veikia, šilumos sklidi-
mas, metalo deformacija veikiant šilumai, kondensacija 
ir garavimas, šilumos laidumas ir kiti.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5245 157,00 Eur

Oro ir vandens tyrimų mini rinkinys
(2–8 klasei)
Šis vandens ir oro rinkinys yra patogi priemonė oro ir van-
dens eksperimentams atlikti. Lagamine rasite 27 eksperi-
mentų aprašus. Keletas eksperimentų pavyzdžių: vanduo 
gali išstumti orą, vanduo prieš orą, vandens kilimas, hi-
draulinis cilindro principas, vandens lygis, vanduo turi 
jėgos, U formos manometro principas ir t. t.
Nr. 5243 124,50 Eur

Optikos eksperimentų mini rinkinys
(2–8 klasei)

Rinkinį sudaro išsamus 15 eksperimentų vadovas ir 19 
skirtingų priemonių optikos eksperimentams atlikti, 
pvz.: optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, 
diafragma, išgaubti lęšiai ir t. t.
Komplekto dydis: 270×210×50 mm
Nr. 5244 176,00 Eur

Oras ir dujos aplink mus, 
eksperimentų rinkinys
(2–8 klasei)
Mes nuolat įkvepiame ir iškvepiame. Oro slėgis veikia 
mus visus. Tačiau vaikai dažniausiai galvoja, kad oras yra 
„nematomas“. Naudodamiesi šiuo rinkiniu vaikai galės 
mokytis apie orą ir suprasti, kad oras yra apčiuopiamas 
ir turi daug skirtingų savybių. Rinkinys taip pat yra puiki 
demonstracinė priemonė.
Komplektą sudaro: mokytojo vadovas, eksperimentų 
aprašai ir medžiaga 31 darbo vietai.
Nr. 5247 679,50 Eur

Elektronikos rinkinys
Rinkinyje – 42 detalės. Su šio rinkinio elementais gali-
ma atlikti net 350 elektronikos eksperimentų. Detalės 
lengvai jungiamos tarpusavyje. Pakuotė: kartoninė dėžė.
Nr. 4305 43,00 Eur

Elektros prietaisų rinkinys
•	 10 saulės elementų SM330;
•	 10 saulės variklių RF-300 (0.4 voltai-25mA);
•	 48 kabeliai su aligatoriaus spaustukais;
•	 10 elektroninių garsiakalbių;
•	 30 lempučių 2,5 voltų, 0,3 ampero;
•	 10 lizdų lemputėms;
•	 10 išsikrovusių baterijų;
•	 laikymo dėžutė. 
128 dalių rinkinys
Nr. 7106 149,00 Eur

N
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Vandens tiekimo ir valymo 
eksperimentų rinkinys
(2–6 klasei)
Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei 
mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams su-
prasti vandens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs, kaip jis 
pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl su-
grįžta atgal į ciklą.
Eksperimentų temos:
Vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai 
vandens valymui, užteršto vandens poveikis augalijai, 
mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.
Rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6620 480,00 Eur

Gamtos mokslų eksperimentų 
rinkinys
(2–8 klasei)
Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvai-
rius gamtos mokslų eksperimentus.
Eksperimentų temos:
•	 Oro jėgos ir tūris
•	 Vandens išgavimas
•	 Vandens užterštumas
•	 Elektra
•	 Šiluma
•	 Magnetai ir kompasai
•	 Garsas
•	 Chemija
•	 Šviesa ir šešėliai
•	 Balansas
•	 Biologija, zoologija, botanika
•	 Žmogaus biologija ir kt.
Rinkinyje: priemonės 2–3 darbo grupėms ir 77 eks-
perimentų aprašai lietuvių kalba.
Nr. 6618 710,00 Eur

Chemijos rinkinys 6 darbo grupėms
(1–6 klasei)
Kodėl cukrus ištirpsta pamaišius arbatą? Kodėl grie-
tinės riebalai plūduriuoja sriubos paviršiuje, o ma-
karonai nusėda ant dugno? Kodėl šerbertas, įdėtas į 
vandenį, burbuliuoja?
Maišydami vandenį su įvairiomis medžiagomis ir atlik-
dami eksperimentus skirtingomis sąlygomis mokiniai 
galės ištirti, kaip šios medžiagos kinta. 
Temos: 
•	 Tirpumas vandenyje
•	 Vandenyje tirpios ir netirpios medžiagos
•	 Atbulinės eigos tirpinimo procesas per kristalizaciją
•	 Pokyčių ir klampumo tyrimai tirpinant skirtingas 

medžiagas
•	 Dujų susiformavimo procesas vandenyje ir t. t.
Rinkinys skirtas darbui net su 6 grupėmis.
Į komplektą įeina mokytojo vadovas lietuvių kalba. 
Nr. 5257 887,50 Eur

Šviesos ir garso eksperimentų 
rinkinys 4–7 metų vaikams
Šviesa ir garsas – tikrai įdomu! Šis rinkinys leis vaikams 
tyrinėti ir sužinoti viską apie šviesą ir garsą. Jie patirs, 
kad šviesa yra spalvota, ir nustebs, jog garsas gali būti 
ne tik girdimas, bet ir matomas.
Eksperimentų temos:
šviesa ir šešėliai, šviesos spalvos, spalvų maišymas, 
garsą galima išgirsti ir pamatyti, žemi ir aukšti tonai, 
vibracijų garsas ir kt.
Rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, 
instrukcijų kortelės lietuvių kalba.
Nr. 6624 317,50 Eur
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Universalus gamtos mokslų rinkinys
(2–8 klasei)
Šis rinkinys leidžia dviem ar trims vaikų  grupėms atlikti 
paprastus gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  
gali naudoti jį demonstracijai. Rinkinyje yra 101 eks-
perimento aprašai šiomis temomis: jėga / energija, 
vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, 
šviesa, šiluma, augalija.
Nr. 5252  625,00 Eur

Lavinamoji priemonė „Papasakok 
man. Nelaimingi atsitikimai“

Nelaimingas atsitikimas plaukiojant baseine ar važiuojant 
dviračiu gali atsitikti akimirksniu. Kartais parduotuvėje, kur 
daug žmonių, galime pasimesti minioje. Ką gi daryti tokiose 
situacijose? Žaidimą sudaro 30 kortelių (150×150×1 
mm, 6 temos (kiekvienoje po 5 korteles). Žaidimas 
skirtas vaikams nuo 4 m. Gali žaisti 1 ir daugiau dalyvių.
Dėžutės matmenys: 280×200×50 mm
Nr. 4989 41,90 Eur

Mini kelio žeklai ir šviesoforas 
 Rinkinyje atrasime pagrindinius kelio ženklus ir 

šviesoforą. Juos galės vaikai naudoti savo žaidimuose.
Priemonę galima naudoti mokant vaikus pagrindinių 

saugaus eismo taisyklių. Tinka vaikams nuo 3 metų.
Pagaminti iš medienos. Ženklo išmatavimai:  

2,4 × 6 cm.
Nr. 6650 21,50 Eur

Lavinamoji priemonė  
„Papasakok man. Atsakomybė“

Prisiimti atsakomybę už save ir kitos temos, su ku-
riomis vaikai susiduria kasdieniame gyvenime. Ką rei-
kia atlikti ryte? Ar reikia padėti senutei panešti sunkų 
pirkinių krepšį? Ar turi imtis veiksmų, jei matai, kad 
kažkas erzina ar užgaulioja kitą vaiką? Žaidimą sudaro 
30 kortelių (150×150×1 mm, 6 temos (kiekvienoje 
po 5 korteles). Žaidimas skirtas vaikams nuo 4 m. Gali 
žaisti 1 ir daugiau dalyvių.
Dėžutės matmenys: 280×200×50 mm
Nr. 4990 41,90 Eur

Lavinamoji priemonė  
„Mūsų penki jausmai ir aplinka“  

Nesvarbu, ar su priemone žaisime loto, ar atminties 
lavinimo žaidimą, ar mesime kauliuką – tai padės la-
vinti elementarius pojūčius.

Žaidimą sudaro 1 dėžutė su slenkančiu dangteliu 
(194×148×89 mm), 48 medinės kortelės, 2 kauliukai 
su simboliais. Žaisti gali 1–6 žaidėjai. Žaidimas skirtas 
vaikams nuo 4 metų.
Nr. 5397 56,90 Eur



 57PRADINIS UGDYMAS  
 

m
ok

ym
o 

pr
ie

m
on

ės
 • 

ga
m

ta

Magnetinė dvipusė figūra 
„Žmogus“

 Puiki mokymo priemonė magnetinei lentai. Dvipusė 
spauda – vienoje pusėje žmogaus skeleto vaizdas, kito-
je – raumenyno, vidaus organų ir kraujotakos sistemos 
vaizdas. Puiki priemonė biologijos ar gamtos pažinimo 
pamokose pradinėse klasėse. Figūrą sudaro 17 elemen-
tų. Sudėtos figūros dydis apie 90 cm.
Nr. 4120        39,00 Eur 

Magnetinė priemonė  
„Augalo gyvenimo ciklas“

 Magnetinių figūrų rinkinys vaizduoja pupelės  
ir obels gyvenimo ciklus. Figūrose atspindėti  
6 augalų gyvenimo etapai. Didžiausios figūros  
matmenys – 22×17 cm.
Nr. 4121        34,50 Eur 

Magnetinė priemonė  
„Saulės sistema“

 Magnetinė priemonė skirta mokytis pažinti Saulės 
sistemą, planetas. Pritvirtinama prie magnetinės len-
tos. Ryškios ir realios spalvos atkreips vaikų dėmesį ir 
priemonę padarys dar įdomesnę. Rinkinį sudaro 8 pla-
netų (Plutonis, Saulė, Žemė, Mėnulis ir kt.) magnetai, 
asteroidų juosta ir užduočių knygutė anglų kalba (ver-
timas lietuvių kalba pridedamas). Didžiausio magneto 
(Saulės) skersmuo 25 cm.
Nr. 4122        34,50 Eur 

Magnetų rinkinys „Rūkymo žala“ 
(didelėms lentoms)

 Rinkinį „Rūkymo žala“ sudaro 36 skirtingi magnetai 
ir 30 tekstinių aprašymų (lietuvių kalba).  
Nr. 4334        117,00 Eur 

Magnetų rinkinys „Emocijos“ 
(mažoms lentoms)

 Rinkinį sudaro 93 skirtingi magnetai. Rinkinys adap-
tuotas lietuvių kalbai.  
Nr. 4335       95,00 Eur 

Rinkinys magnetinėms savybėms 
tirti
Magnetizmo tyrimo rinkinyje yra 20 uždarų indelių su 
ne/magnetiniais objektais bei 2 tyrėjo lazdelės. Jomis 
tiriamos nurodytų objektų magnetinės savybės.
Dėžės matmenys: 220×330×50 mm 
Nr. 5042 38,90 Eur
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Atminties lavinimo žaidimas 
„Profesijos“
Šio modernaus atminties lavinimo žaidimo tikslas yra 
sudaryti poras iš vienodų moteriškų ir vyriškų profesijų.
Tai smagus būdas lavinti atmintį ir dėmesį bei formuo-
ti vertybes. Atminties lavinimo žaidimą sudaro didelės 
kortelės su tikroviškais paveikslėliais. Tad pagalvok, kuo 
norėtum būti užaugęs?
Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams. 
Žaidimą sudaro 34 kortelės (9×9 cm dydžio).
Nr. 6704       25,00 Eur

Sekos žaidimas  
„Kodėl reikia rūšiuoti?“
Sekomis pagrįstas žaidimas padeda vaikams suvokti 
atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą.
Sužinok, kokios medžiagos yra perdirbamos ir suprask 
perdirbimo proceso žingsnius. Didelio formato kortelės!
Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams.
Žaidimą sudaro 20 kortelių (11,5×11,5 cm dydžio).
Nr. 6706       26,00 Eur

Žaidimas „Surask klaidą“
Tai 54 nuotraukos, kuriose reikia rasti logines klaidas.
Skirta 3 – 8 metų vaikams.
Žaidimą sudaro:
•	 54 nuotraukos (16,6×11,6 cm);
•	 1 nuotraukos stovelis.
Nr. 7069       37,00 Eur

N

N

Žaidimas „Rūpinkis planeta – 
taupyk vandenį“
Žaidimą sudaro šešios linksmos istorijos susijusios su 
brolio ir sesers nuotykiais mokantis paprastais metodais 
taupyti vandenį. Skirta 4 – 7 metų vaikams.
Žaidimą sudaro:
•	 30 kortų (13,65×16,5 cm);
•	 5 kortų stoveliai.
Nr. 7068      40,00 Eur

Žaidimas „Energijos balansas“ – 
fizinė veikla ir mityba
Šis smagus žaidimas moko suprasti, kiek energijos gau-
name iš maisto ir kiek energijos išeikvojame užsiimdami 
skirtinga fizine veikla. Sužinok, kiek energijos reikia tau!
Svarstyklių pagalba nustatomas ryšys tarp energijos, 
gaunamos su maistu ir energijos, kuri sunaudojama 
atliekant fizinius veiksmus. Taip pat sužinosite, kad ne 
visų maisto produktų teikiama energija yra vienoda.
Žaidimas skirtas 4 – 10 metų vaikams. 
Žaidimą sudaro:
•	 medinės balansinės svarstyklės;
•	 40 medinių žetonų;
•	 36 maisto produktų kortelės;
•	 12 fizinės veiklos kortelių.
Nr. 6705       60,00 Eur
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Žaidimų kortelės „Identifikuokime 
ir valdykime emocijas“
Emocijų apibūdinimo žaidimas yra pirmasis žingsnis 
siekiant ugdyti emocinį sąmoningumą, pasiekti didesnę 
savikontrolę ir tinkamai kontroliuoti emocijas. 35 apva-
lios kortelės (9 cm skersmens) dėžutėje. Skrta 2–8 m.,  
tinka spec. poreikių vaikams.
Nr. 5945       40,00 Eur

Žaidimas „Mokomės išvengti 
patyčių“
Penkių skirtingų epizodų kortelių komplektas, skirtas 
mokyti vaikus, kaip užbėgti patyčioms už akių, ko-
kias pritaikyti elgesio strategijas, skirtas joms spręsti. 
Kortelės matmenys: 11,5×11,5 cm. Dėžutėje. Skirta 
4–8 m. vaikams.
Nr. 5951       25,00 Eur

Žaidimų kortelės  
„Tinkamas elgesys mokykloje“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir blogą elgesį skirtingose kasdie-
nėse mokyklos situacijose. 34 kortelės (9×9 cm) dėžu-
tėje. Tinka 3–8 m. spec. poreikių vaikams.
Nr. 5955       25,00 Eur

Žaidimas  
„Kaip jaustumeisi mano vietoje?“
Aptarkite skirtingų situacijų korteles – kaip jaučiasi 
kiekvienas iš personažų jose. Tai skatina emocinį są-
moningumą, lavina socialinius įgūdžius, tokius kaip 
empatija, emocijų nustatymas. 31 cm pločio stovelis 
su atverčiamomis kortelėmis: 10 situacijų, 15 perso-
nažų , 10 emocijų. Dėžutėje. Skirta 3–8 m., tinka spec. 
poreikių vaikams.
Nr. 5950       42,00 Eur

Žaidimų kortelės  
„Tinkamas elgesys: aplinka“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdie-
nėse situacijose. 34 kortelės (9×9 cm) dėžutėje. Skirta  
3–8 m.; tinka spec. poreikių vaikams.
Nr. 5957       25,00 Eur

Žaidimų kortelės  
„Tinkamas elgesys namuose“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdienėse 
situacijose namuose. 34 kortelės (9×9 cm) dėžutėje. 
Skirta 3–8 m.; tinka spec.poreikių vaikams.
Nr. 5956       25,00 Eur
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elgesys: prevencija ir sauga“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korte-
les, parodančias tinkamą ir netinkamą elgesį įvairiose 
kasdienėse situacijose. 34 kortelės (9×9 cm) dėžutėje. 
Skirta 3–8 m.; tinka spec. poreikių vaikams.
Nr. 5958       25,00 Eur

Žaidimas „Subalansuota mityba“
Spalvingas, su kokybiškomis patiekalų ar produktų 

nuotraukomis – puikus prancūzų įmonės „Nathan“ 
žaidimas. Galimi 3 skirtingi žaidimo būdai: kalbai ug-
dyti; sveikos mitybos įgūdžiams formuoti atrenkant 
pagal 5 maisto produktų grupes; žaisti loto pagal vie-
nos maisto grupės produktus. Nagrinėjant kortelėje 
pateiktą vaizdą aptariamas patiekalas ar produktas, jo 
pateikimas, kilmė, diskutuojama, kokiai maisto pro-
duktų grupei priklauso, kaip  atitinka sveikos mitybos 
principus. Žaidimą sudaro: 35 didelės kortelės (24×18 
cm) su nuotraukomis, 5 dvipusės spaudos loto lentelės 
(24×18 cm), 5 produktų grupę iliustruojantys diskeliai 
(skersmuo –  6 cm), 25 kortelės (8×7 cm) su nuotrau-
komis, žaidimo instrukcija pedagogui. Kortelės ir len-
telės pagamintos iš kokybiško storo kartono. Žaidimas 
rekomenduojamas vaikams nuo 4 metų.
Nr. 5413 40,00 Eur

Mitybos kamuolys
Su šiuo pripučiamu kamuoliu maistinės vertės moky-
masis tampa kaip niekada smagus. Ant kamuolio yra 
35 skirtingi maisto produktai/gaminiai. Gali būti nau-
dojamas siekiant padėti atpažinti maisto produktų/
gaminių paveiksliukus, jų grupes, mokyti, kurie maisto 
produktai/gaminiai tinka sveikai mitybai. Rinkinyje yra 
instrukcijos su skirtingomis užduotimis ir atsakymais.
Skersmuo – 41 cm.
Nr. 5959       25,00 Eur

Balansinės svarstyklės, 1000 ml
Balansinės svarstyklės skysčiams ir kietoms medžiagoms 
sverti, matuoti. Du permatomi nuimami matavimo indai 
(1 l) iš skaidraus plastiko yra graduoti, juos lengva paimti. 
Matmenys: 470×130×170 mm.
Nr. 4698 27,00 Eur

Daugiafunkcinės svarstyklės
Svarstyklės su dvejais peršviečiamais indais su tūrio 
skalėmis. Sveria 1 g tikslumu. Rinkinyje: 
•	 plastikiniai svoriai – 8 × 5 g, 4 × 10 g, 2 × 20 g; 
•	 metaliniai  svoriai – 2 × 1g, 2 × 2 g, 2 × 5 g,  

2 × 10 g, 2 × 20 g, 1 × 50 g.
Nr. 7107 39,00 Eur

Didysis kompasas
 Skersmuo – 100 mm
Nr. 4291       9,00 Eur 

N
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Gaublys
Skersmuo – 32 cm

Gamtinis-politinis gaublys su apšvietimu, lietuvių 
kalba, su plastikiniu stovu.
Nr. 5165         40,00 Eur

Skersmuo – 20 cm
Mastelis 1:64 000 000. Gamtinis-politinis gaublys su 

apšvietimu, lietuvių kalba, su plastikiniu stovu.
Nr. 5166         28,80 Eur

Pripučiamas gaublys-kamuolys 
„Pasaulis“, 50 cm

Žaisdami vaikai susipažįsta su pasauliu. Išmoksta že-
mynų, valstybių ir sostinių pavadinimus. Pavadinimai 
anglų kalba, todėl tobulinsite ir anglų kalbą. Pagamin-
tas iš aukštos kokybės plastiko. Patogus naudoti, kai at-
sibosta, galima išleisti orą ir patogiai supakuoti. Skirtas 
žaisti ir mokytis.

Rekomenduojamas amžius 4+.
Pakuotės dydis: 21×22×2,6 cm.
Nr.7003          14,00 Eur

Gaublys su spalvotais žemynais
Ø 16 cm gaublys ant medinio pagrindo, nuo kurio gali 

būti nuimamas. Vaikai gali ne tik pažvelgti į Žemės rutulį, 
bet ir palietę jausti žemynų kontūrus.
Nr.7105          32,00 Eur

Pripučiamas gaublys-kamuolys 
„Pasaulio gyvūnai”, 50 cm

Žaisdami vaikai išmoks atskirti žemynus ir susieti gy-
vūnus su jų gyvenamąja vieta. Pavadinimai anglų kalba, 
todėl tobulinsite ir anglų kalbą. Pagamintas iš aukštos 
kokybės plastiko. Patogus naudoti, kai atsibosta, galima 
išleisti orą ir patogiai supakuoti. Skirtas žaisti ir mokytis.

Rekomenduojamas amžius 4+.
Yra smulkių detalių.

Pakuotės dydis: 21×22×2,6 cm.
Nr.7004          14,00 Eur

N

N

N

Kontūrinis gaublys
Kontūrinis gaublys puikiai pritaikomas pasaulio paži-

nimo, geografijos, istorijos bei politologijos pamokose. 
Priemonė gali būti naudojama demonstravimui arba 
atliekant individualias užduotis. 

Galima žymėti šalis ar kitus geografinius objektus ir 
tokiu būdu tikrinti moksleivių žinias. Atlikus užduotis, 
spalvinis žymėjimas nuvalomas. Užrašai anglų kalba. 
Rinkinyje yra keturi skirtingų spalvų nuvalomi raši-
kliai, lipdukai. 
28 cm
Nr.6636          43,00 Eur
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Ritminių instrumentų rinkinys 
(30 vnt.)
Dėžės matmenys: 20×48×38 cm.
Nr. 6087       140,00 Eur

Magnetinė penklinė natoms
Magnetinės penklinės matmenys: 1,95 m×27 cm, ats-
tumas tarp linijų: 2,5 cm. Galima rašyti rašikliais skirtais 
baltoms magnetinėms lentoms.
Nr. 6089       58,50 Eur

Trikampis
(1 vnt.)
Su mušekliu ir juostele pakabinti; dydis – 20 cm.
Nr. 6591       10,50 Eur

Magnetinis muzikos natų ir ženklų 
rinkinys juoda/raudona
(240 vnt.)
Natos ir ženklai yra pagaminti iš tvirto plastiko, tinka 
magnetinėms lentoms. 
Nr. 6090       65,00 Eur

Garsų loto „Muzikos instrumentai“ 
+ CD

57 minučių trukmės CD, 6 žaidimo lentelės (po 6 
nuotraukas), 40 plastikinių žetonų.

36 skirtingų muzikos instrumentų (styginiai, pučia-
mieji ir mušamieji) garsai įrašyti į CD. Loto žaidimo len-
telių nuotraukose vaizduojami muzikos instrumentai 
arba jais grojantys muzikantai. Muzikos instrumentų 
pavadinimų ir jų garsų siejimo žaidimas leis varžytis 
tarpusavyje, plės akiratį, turtins žodyną.
Nr. 5056       46,00 Eur 

Garso vamzdžiai 
(8 vnt.)
8 specialaus plastiko apvalūs garsiniai vamzdžiai su 
garso plokštelėmis. Kiekvienas tonas su savo spalva 
c1-c2. Vamzdžiai ~ 5 cm skersmens ir ~ 6,5 cm ilgio. 
Ilgis priklauso nuo atitinkamo tono. 
Nr. 6088       85,00 Eur

Lietaus garso lazdelė (1 vnt.)
Matmenys: 30 cm ilgio.
Nr. 3881 18,00 Eur
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Perkusinių instrumentų rinkinys
(10 vnt.)

Instrumentų rinkinys patogioje, skaidrioje plasti-
kinėje dėžutėje. 
Nr. 4655      42,00 Eur 

Bongai
(2 vnt.)

Pagaminti iš natūralių, kruopščiai atrinktų medžiagų.
Matmenys: ø 19cm/16 cm.  

Nr. 7097      49,00 Eur 

Marakų/barškučių rinkinys
(28 vnt.)

Mediniai. 
Nr. 7098      120,00 Eur 

Marakai
(2 vnt.)

Medinių marakų pora. 15 cm. 
Nr. 7099      17,00 Eur 

Mušamieji vamzdžiai 
(8 vnt.) 
Ant vamzdžių pažymėtos natos.
Nr. 2998         36,00 Eur

Barškučiai-kiaušiniai 
(2 vnt.) 
•	 Mediniai;
•	 ilgis – 8,5 cm.
Nr. 3097         11,00 Eur

Tambūras (1 vnt.)
•	 Su mušekliu;
•	 skersmuo – 20 cm.
Nr. 3096         19,00 Eur

Tambūrinas (1 vnt.)
Skersmuo – 20 cm.
Nr. 3095         8,50 Eur

N

N

N
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Žaidimas „Deep Dive“
Įtraukiantis žaidimas visai šeimai.
Įkvėpkite oro ir nerkite į jūros gelmes. Jose ieškokite 

gražiausių kriauklių su spindinčiais baltais perlais. Kuo 
ilgiau nardysite, tuo daugiau kriauklių rasite ir, žinoma, 
surinksite perlų. Tačiau nepamirškite, kad vandenyje 
pilna pavojų! Jei atplauks ryklys, teks visas surinktas 
kriaukles mesti ir gelbėtis patiems. Kam pavyks su-
rinkti daugiausiai baltų perlų? 

Žaidimo ypatumai:
•	 moko atidumo;
•	 supažindina su rizikos vertinimu;
•	 lavina smulkiąją motoriką, spalvotyrą, skaičiavi-

mo įgūdžius.  
Nuo 5 metų. 

Nr. 6992      18,00 Eur 

Žaidimas „Tree Hotel“
Linksmas, įvykių kupinas žaidimas su atminties la-

vinimo elementais. Kiekvienas žaidėjas stengiasi pir-
masis apgyvendinti savo viešbutį turistais gyvūnais. 
Jeigu gyventojai patys į jo viešbutį neužsuka, galima 
juos prisivilioti raudonomis uogomis. Tačiau žaidėjui 
gali pakenkti besotis meškėnas ir nukniaukti uogas. 
Būkite budrūs, nes baisusis rudasis lokys gali iš vieš-
bučio išvyti pavienius svečius!

Žaidimo ypatumai:
•	 lavina dėmesį;
•	 ugdo loginį ir strateginį mąstymą;
•	 pažindina su medžių svarba ekosistemai. 

Nuo 7 metų. 
Nr. 6993      19,00 Eur 

Žaidimas „Ufo Boom“
Smagus taktinis žaidimas visai šeimai.
Šiandien mūsų galaktikoje sumaištis. Ufonautai 

lėkė, skubėjo į svarbų susitikimą ir… laivas sugedo. 
Ufonautai pabiro iš laivo, nežino, ką daryti. Jiems labai 
svarbu susitikti su kitais kosmoso gyventojais. Padė-
kite! Reikės pasistengti išvengti kliūčių ir kuo greičiau 
atlikti užduotis.

Žaidimo ypatumai:
•	 lavina taktinį mąstymą;
•	 moko susikaupti;
•	 moko iki galo atlikti užduotį. 

Nuo 6 metų. 
Nr. 6994      20,00 Eur 

N

N N

Žaidimas „Tūpk ir stok“
Rinkinį sudaro: dėlionės (4 vnt.), užduočių kortos 

(110 vnt.), žaidimo lenta, smėlio laikrodis, loštukai  
(4 vnt.), žaidimo kauliukas, žaidimo taisyklės.

Žaidėjai taškus pelno už teisingai atliktus fizinius 
pratimus. Tačiau šiame žaidime svarbi ne tik fizinė 
jėga ir ištvermė, bet ir proto galia. Žaidėjui trumpam 
parodoma korta ir jam reikia įsidėmėti, kokius pratimus, 
kokia seka ir kiek kartų jis turi atlikti. Nugalėtoju tam-
pa žaidėjas, pirmasis surinkęs visas pratimų dėlionės 
dalis. Užduočių sudėtingumo lygis parenkamas pagal 
žaidėjų amžių ir gebėjimus.

Sveiki atvykę į mūsų sporto klubą!
Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 7+. 
Žaidėjų skaičius: 2–4.

Nr. 6983      12,00 Eur 

N
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Žaidimas „Jump Bean Bag“
Lavina rankų, akių koordinaciją, stambiąją motoriką.  

Platformos ilgis 70 cm. Komplekte du pupelių maišeliai 
gaudymui. Gali žaisti du žaidėjai.
Nr. 7022      32,90 Eur 

Žaidimas „Kirmėliūkščiai“
Rinkinį sudaro: 96 žaidimo kortelės (50×50 mm), 

bloknotas rezultatams žymėti, žaidimo taisyklių 
knygelė.

Žaidėjai iš kortelių dėlioja kirmėliūkščių raizgalynę, 
stengdamiesi sudėti kuo daugiau ilgų kirmėliukų. Kor-
teles galima pridėti tik taip, kad jungiamose kraštinėse 
būtų nupieštas tos pačios spalvos kirmėliukas. Kieno 
bus ilgiausias? O kas turės jų daugiausiai? Užduotis iš-
ties ne iš lengvųjų, reikalauja ir sumanumo, ir loginio 
mąstymo. Žaidimą laimės žaidėjas, kuris surinks dau-
giausiai taškų už savo kirmėliukus. Tik nepamirškite – 
kiekvienas kirmėliūkštis privalo turėti galvą ir uodegą!

Kviečiame žaisti visą šeimą!
Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 5+
Žaidėjų skaičius: 2–4.

Nr. 6985      9,50 Eur 

Žaidimas „Tip top tup“
Greitos reakcijos žaidimas.
Rinkinį sudaro: žaidimo kauliukai (8 vnt.), žetonai 

(100 vnt.), žaidimo taisyklės.
Universalus žaidimas, tinkantis žaisti visur ir visada. 

Įdėmiai stebėk užrašus ant ridenamų žaidimo kauliukų 
ir reaguok žaibiškai. Turi nuolat žinoti, kiek taškų tave 
skiria nuo pergalės, ir čiupti tą kauliuką, kuris tave prie 
jos dar labiau priartins. Žaidimą laimės sumanus, grei-
čiausiai skaičiuojantis ir reaguojantis žaidėjas!

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 5+. 
Žaidėjų skaičius: 3–8.

Nr. 6988      9,00 Eur 

Žaidimas „Varlės ir krabai“
Atlikdami daugybos veiksmus iki 100 žaidėjai pil-

do žaidimo lentą kortelėmis su varlėmis arba krabais. 
Žaidimą laimi tas, kuris pirmasis pievelėje arba van-
denyje sudeda pergalingą gyvūnų derinį vertikaliai, 
horizontaliai arba įstrižai.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 7+.
Žaidėjų skaičius: 2–4.

Nr. 6986      10,50 Eur 

N N

N

N

Kūrybinis domino
Unikalus domino žaidimas skirtas spalvų pažinimui 

ir skirtingų figūrų kūrimui.
Žaidimas lavina kūrybiškumą ir erdvinį intelektą. 

Žaidimas sukurtas pagal Valdorfo metodiką.
Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams.
Žaidimą sudaro 35 kortelės (9×9 cm dydžio).

Nr. 7076      24,00 Eur 

N
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Žaidimas „Zoologijos sode“
Kviečiame į zoologijos sodą!
Rinkinį sudaro: 80 žaidimo kortelių (40 porų), žai-

dimo taisyklių knygelė.
Kortelėse pavaizduoti gyvūnai, gyvenantys zoo-

logijos sode. Žaidimo taisyklių knygelėje pateikti 4 
žaidimo variantai: „Rask poras“, „Atspėk gyvūną“, „Kas 
pasislėpė?“, „Užduotėlės“. Žaidžiant lavėja atmintis, 
pastabumas, reakcija.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 5+. 
Žaidėjų skaičius: 1–4.

Nr. 6987      9,50 Eur 

Žaidimas „Peliukai ir sūris“
Žaidimą laimės žaidėjas, kurio peliukai išvengs pa-

vojų ir surinks daugiausiai sūrio.
Rinkinį sudaro: 96 žaidimo kortelės (50×50 mm), 

žaidimo taisyklių knygelė.
Gudrieji peliukai bando slapta pačiupti kuo daugiau 

sūrio. Tik ar jiems pavyks? Juk čia pat jų tyko klastingos 
katės, pavojų kelia grėsmingi pelėkautai. Ar sugebėsi  
padėti savo peliukams saugiai surinkti kuo daugiau 
jų pamėgto skanėsto? Žaidimą laimės žaidėjas, kurio 
peliukai išvengs pavojų ir surinks daugiausiai sūrio.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 6+. 
Žaidėjų skaičius: 2–4.

Nr. 6989      9,70 Eur 

Žaidimas „Užprogramuok robotą“
Programavimas be kompiuterio? Tai geriausias būdas 

pradėti! Pasuk rodyklę ir pastatyk robotą ant žaidimo 
lentos. Sužinok daugiau apie koordinates ir gauk pir-
mąsias programavimo sąvokas.

Bet kokia užduotis gali būti išskaidyta į mažesnius 
žingsnius. Kartu su draugais sukurk judėjimo seką ir 
suprask, kad tas pats tikslas gali būti pasiektas skir-
tingais būdais.
•	 Koordinačių nustatymas;
•	 veiksmų seka;
•	 loginis mąstymas;
•	 problemos sprendimas;
•	 komandinis mokymasis.

Žaidimas skirtas 4 – 8 metų vaikams. 
Rinkinį sudaro: žaidimo lenta (31,5 cm dydžio), 57 

kvadratinės kortelės (4,6 cm dydžio), 12 kortelių su 
rodyklėmis, 2 apvalios lentelės su rodyklėmis sukimui 
(10,5 cm skersmens), 4 robotai su stoveliais.
Nr. 6708      30,00 Eur 

N N

N
Magnetų dėliojimo žaidimas

Stebėjimo ir valdymo žaidimas, leidžiantis vaikams 
atrasti magnetizmo savybes, kartojant kortelėse pa-
vaizduotas magnetinių žiedų uždėjimo variacijas.

Rinkinyje:
•	 2 magnetinės atramos (10,5 cm);
•	 8 magnetiniai žiedai;
•	 35 dvipusės kortelės (13,5×7 cm);
•	 4 mediniai laikikliai. 
Nr. 7057      36,00 Eur 

N

Žaidimas „Surask skirtumus“
Tai 54 nuotraukos (27 poros), kuriose reikia ras-

ti skirtumus.
Skirta 3 – 8 metų vaikams.  

•	 54 nuotraukos (27 poros, 16,6×11,6 cm);
•	 2 nuotraukų stoveliai. 
Nr. 7070      37,00 Eur 

N
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Žaidimas „Nuotykių vėjas“
Įveik kliūtis, nukreipk kamuoliuką ir pasiek savo tiks-

lą! Dvi smagios žaidimo variacijos, padedančios lavinti 
susikaupimą, dėmesingumą ir optimizuojančios kvė-
pavimą. Žaidimą galima žaisti vienam arba dviese.

Žaidimas skirtas 3 – 8 metų vaikams. Tinka spec.
poreikių vaikams.  

Žaidimą sudaro:
•	 dvi žaidimo aikštelės;
•	 12 vnt. kliūčių;
•	 8 vnt. kamuoliukų (3 cm skersmens). 
Nr. 7059      32,00 Eur 

Žaidimas „Atspėk kas aš esu?“
Ridenk kauliuką ir pasiimk atitinkamos spalvos 

kortelę. Niekam jos nerodyk, apversk smėlio laikrodį 
ir pradėk vaidinti. Kuris žaidėjas nepasibaigus laikui 
atspės kas esi, tam atiteks kortelė. Laimi daugiausia 
kortelių surinkęs žaidėjas.

Skirta 3 – 8 metų vaikams.  
Žaidimą sudaro:

•	 40 kortelių (9×7,9 cm );
•	 1 didelis kauliukas (3,5 cm briauna);
•	 1 smėlio laikrodis. 
Nr. 7066      32,00 Eur 

Atminties žaidimas „Ūkis“
Tai grupinis atminties žaidimas, kurio metu vaikai 

žaidžia kartu siekdami, kad gyvūnai patektų į fermą 
kol nepasirodė vilkas.

Skirta 3 – 7 metų vaikams.  
Žaidimą sudaro:

•	 1 žaidimo lenta (32×23 cm);
•	 20 kortų (4,8×4,8 cm);
•	 1 didelis kauliukas (3,5 cm briauna);
•	 1 kortos stovelis. 
Nr. 7060      26,00 Eur 

Žaidimas „Dienos rutinos seka“
Penkių labai paprastų keturių žingsnių sekų rinkinys 

su didelio formato nuotraukomis leidžia vaikams su-
žinoti apie pagrindinius kasdienius įpročius: higieną, 
savarankiškumą ir bendradarbiavimą atliekant namų 
ruošą. Tai ypač rekomenduojama vaikams, turintiems 
specialiųjų mokymosi poreikių. Tai padeda skatinti di-
desnį savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, savigarbą.

Rinkinyje 20 kortelių (11,5×11,5 cm).  
Nr. 7058      23,00 Eur 

NN

N

N

Žaidimas „Eilutė“
Rinkinyje 1 žaidimo rėmelis 1×1 m, 10 žaidimo 

kortelių (23 cm). 
Nr. 7088     50,00 Eur 

N

Veiklos rinkinys „Pentomino“
Veiklos rinkinį sudaro 60 plastiko figūrėlių ir 15 tvirtų, 

dvipusių plastikinių kortelių. Kiekvienoje iš 15  kortelių 
rasite 30 pratimų su įvairiais sunkumų lygiais.
Nr. 5444        31,00 Eur
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Žaidimas  
„Sužvejok žuveles nuo 1 iki 30“

Žaidimą sudaro – 30 žuvelių su skaičiais nuo 1 iki 30, 
2 meškerės. Skirta amžiui – nuo 2 metų.
•	 Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
•	 Kompaktiškos žuvelės gali būti dedamos ant sta-

lo, smėlyje ar vandenyje. Tai smagi ankstyvoji 
matematika!

•	 Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
•	 Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordi-

naciją ir skaičiavimą nuo 1 iki 30.
•	 30 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi meškerės.
•	 Tinklinis maišelis žuvelėms sudėti.
•	 Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, 

žuvelės ilgis – 10 cm.
•	 Meškerių ilgis – 51 cm.
Pakuotės matmenys – 56 x 15 x 8 cm

Svoris – 0,57 kg
Nr. 7081      59,00 Eur 

Žaidimas  
„Sužvejok žuveles nuo 1 iki 20“

Žaidimą sudaro – 20 didelių žuvų, 2 meškerės, sau-
gojimo krepšys. Skirta amžiui – nuo 2 metų
•	 Žaidimas tinka žaisti patalpoje ir lauke.
•	 Vaikai žvejoja žuveles su kabliukais ant meškerių.
•	 Lavina smulkiąją motoriką, akies – rankos koordi-

naciją ir skaičiavimą nuo 1 iki 20.
•	 20 spalvingų žuvelių su skaičiais ir dvi plastiko 

meškerės.
•	 Tinklinis saugojimo krepšys.
•	 Žuvelės pagamintos iš patvaraus termoplastiko, 

žuvelės ilgis – 23 cm.
•	 Meškerių ilgis – 72 cm.
•	 Galima naudoti vandenyje.
Pakuotės matmenys – 75 x 30 x 14 cm

Svoris – 1,4 kg
Nr. 7082      96,00 Eur 

N N

Žaidimas „Smiginis“
Smiginio lenta  ø 65 cm, 3 velcro kamuoliukai ø 6 cm.  

Nr. 7100     25,00 Eur 

Tirolio ruletė
Medinė ruletė. Žaidimo tikslas - surinkti kuo dau-

giau taškų. Ø 22 cm. 
Nr. 7101     25,00 Eur 

N

N

Žaidimas „Pilna vištidė“
Linksmas žaidimas tiek mažiems, tiek dideliems.
Nr. 6462        8,50 Eur

Trupmenų domino
36 dalių trupmenų žaidimas/domino.
Nr. 6552        13,60 Eur
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Žaidimas „Laikrodis“
Žaidimas puikiai tinka atminčiai, pastabumui, loginiam 
mąstymui lavinti bei vaikų bendradarbiavimui ugdyti. 
Žaidimas tinkamiausias ikimokyklinio ir pradinio mo-
kyklinio amžiaus vaikams.
Nr. 6460        8,50 Eur

Garsų loto „Kasdieniai garsai“
Loto žaidimas su kasdieną girdimais garsais. Vaikas, iš-
girdęs garsą, turi padėti plastikinį blynelį ant atitinka-
mo paveikslėlio.  Rinkinyje 12 lentelių (25×9,5 cm) su 
trimis paveikslėliais, 40 plastikinių blynelių (3,5 cm), 1 
CD (36 min.) su 36 skirtingais garsais. Garsai pakartoti 
4 kartus - skirtingu eiliškumu.
Nr. 6643        46,00 Eur

Žaidimas „Greitas zebras“
Zebras ragina gyvūnus susirinkti! Visi skuba, kad ne-
praleistų susitikimo. Kaip sudėti gyvūnus, kad visi 
galėtų dalyvauti susirinkime? Dėžutės dydis 240 × 
240 × 65 mm.
Nr. 6657        21,50 Eur

Žaidimas „Pasaulio vaikai“
Vaikai iš skirtingų žemynų keliauja aplink pasaulį no-
rėdami pažinti kitus žemynus ir šalis. Kiekvienas vai-
kas su savim turi atvirukus, vaizduojančius savo šalies 
kraštovaizdžius, gyvūnus ar pastatus, ir dovanoja juos 
po vieną kito žemyno vaikui susitikęs.
Lydėkite vaikus šioje įdomioje kelionėje! Dėžutės dydis 
520 × 520 × 60 mm.
Nr. 6658        66,00 Eur

Žaidimas „Sugauk skaičių“
Kas pirmas surinks pakankamai taškų laimėti skaičių 
lenktynes? Būk pirmas, surinkęs tikslinį skaičių, bet  
būk atsargus! Neleisk kaimynui vogti tavo skaičių! Dė-
žutės dydis 240 × 240 × 65 mm.
Nr. 6659        30,00 Eur

Žaidimas  
„Šokinėjančios  kepurėlės“
Linksmas taiklumo žaidimas ir mažiems, ir dideliems!
Nr. 6458        7,00 Eur
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Žaidimas „Skanaus“
Šis žaidimas žadina kulinarinę vaizduotę, skatina kalbė-
ti apie sveiką mitybą ir kartu suteikia galimybę patirti 
džiaugsmą ruošiantis gaminti ir gaminant įvairius pa-
tiekalus. Žaisdami vaikai sužino, iš ko gaminami skir-
tingi patiekalai, kaip vadinamos jų sudedamosios dalys.
Nr. 6461        8,50 Eur

Žaidimas „Rifo link“
Linksmas, kupinas įtampos žaidimas su mažomis bei 

didelėmis žuvimis 2–4 žaidėjams nuo 5 metų. Rinki-
nyje: 1 žaidimo lenta, 2 spalvoti kauliukai, 6 plėšrios 
žuvys (po 2 įvairaus dydžio: vieno, dviejų ir keturių 
laukelių), 16 mažų žuvelių (po 4 geltonos, raudonos, 
žalios ir mėlynos spalvos). 
Nr. 5733        18,00 Eur

Psichologinis žaidimas  
„Jausmų pasaulis”  

Psichologinis lavinantis žaidimas „Jausmų pa- 
saulis“ – tai žaidimas 6–14 m. vaikams, skirtas pa-
dėti geriau pažinti savo ir aplinkinių žmonių jaus-
mus, išmokti juos tiksliau įvardyti, bandyti pamatyti 
situacijas kitaip.
Nr. 3663        18,10 Eur

Minkštas domino „Jumbo“
Lengvų minkštų putų domino individualiai ar grupinei 
veiklai bei žaidimams. 28 vnt., 6 ryškių spalvų. Matme-
nys 12,5 × 7,5 cm.
Nr. 6541        30,50 Eur

Laiko domino
37 dalių laiko žaidimas/domino.
Nr. 6553        13,60 Eur

Žaidimas „Dygliuotas“
Vienas paskui kitą vaikai traukia drakoniukus iš maiše-
lio. Kiekvienas drakoniukas ant savo nugaros turi skir-
tingą skaičių dygliukų (nuo vieno iki penkių). Išmestas 
kauliukas parodo, kokį drakoniuką (su kiek dygliukų) 
vaikas turi ištraukti iš maišelio. Sėkmingai ištraukus 
vaikas gauna „brangakmenį“. Naudodamas visą savo 
susikaupimą ir pirštų jautrumą tu gali būti tas, kuris pir-
masis surinks penkis „brangakmenius“. Žaidimą sudaro: 
5 skirtingi mediniai drakoniukai, 20 „brangakmenių“, 
1 kauliukas su skaičiais 1–5 ir simboliu, medžiaginis 
maišelis, dėžutė 280×200×50 mm. Žaisti gali 2–4 
asmenys. Žaidimas skirtas vaikams nuo 4 m.
Nr. 4963        20,30 Eur
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Žaidimas „Pyjama-drama“
Žaidimo rinkinyje yra: 5 lovos, 1 antklodė, 50 kortelių, 

36 auksinės monetos, 6 džiokerio žetonai, taisyklės. 
Karališkoji šeima ruošiasi miegoti, bet yra nedidelė 

problema – jie niekaip neišsirenka naktinių rūbų 
spalvos. Šeimos nariams bekeičiant naktinius rūbus ir 
renkantis, kurioje lovoje kuris miegos, pasirodo pilies 
vaiduoklis ir visi pasislepia po antklode. Kurioje lovoje 
dabar yra karalius? Kur princesė? O kas buvo apsirengęs 
mėlynai? Tai pastabumą ir reakciją lavinantis žaidimas. 
Nr. 6150        20,00 Eur

Žaidimas „Fix“
Žaidimo rinkinyje yra: 10 kauliukų, 36 žaidimo taškai, 

1 diskas, turų žymeklis, taisyklės. 
Smagus žaidimas reakcijai lavinti. Jį žaidžiant nie-

kam nereikia laukti savo eilės ir tik greitis padeda 
laimėti. Kas pagriebs kauliuką pirmas, tas ir surinks 
daugiausia taškų. 
Nr. 6151        16,50 Eur

Žaidimas „Sugedęs dantukas“
Žaidimo rinkinyje yra: 1 žaidimo lenta,32 žetonai, 

8 sugedę dantukai, 4 žaidimo figūrėlės, 1 kauliu-
kas, taisyklės. 

Žaidimas apie saldumynus, dantukų valymą ir sveiką 
maistą. Žaidimo takas panašus į dantukus, kuriais ke-
liauja žaidėjų figūrėlės ir renka sveiko maisto produktus 
(žetonus), o valgydami saldumynus patenka pas dan-
tų gydytoją. Žaidimo tikslas – pirmam ant savo lente-
lės surinkti 8 žetonus ir neturėti sugedusių dantukų.
Nr. 6152        18,00 Eur

Žaidimas „Zuikių miestas“
Tai interaktyvus stalo žaidimas, lavinantis vaikų 

emocinį intelektą. Šis žaidimas apie Zuikį, kurį mama 
išsiuntė į miestą parnešti grybų šeimos pietums, kelio-
nėje jam nutinka daug keistų dalykų. Žaisdami vaikai 
padės zuikiui atsakydami į klausimus ir mokysis emo-
cijų atpažinimo ir verbalizavimo, mandagaus elgesio, 
bendravimo taisyklių, problemų sprendimo strategijų, 
lavins kūrybinį mąstymą, atliks koordinaciją ir pusiaus-
vyrą lavinančius pratimus. Amžius: 4–12 m.
Nr. 5991        25,70 Eur
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Žaidimas „O buvo taip...“
Žaidimo rinkinyje yra: 1 kauliukas, 1 katino figūrėlė, 

80 kortelių su paveikslėliais, 1 dėžutė-žaidimo lenta, 
žaidimo taisyklės. Visi žaidėjai padeda katinui Murkliui 
nukeliauti į jo svajonių pilį, kur sūriais lyja, kur pieno 
upės teka, kur siūlų kamuoliai ridinėjasi, o saulės ši-
luma taip kviečia snausti. Gyvenimas pilyje – katinų 
rojus ir tik išrinktieji kviečiami ten atvykti. Bet ir iš jų 
pilį pasiekia tik kūrybiškiausi, sumaniausi ir patys iš-
mintingiausi katinai. Tik jie sugeba sukurti nepaprastą 
istoriją, susidedančią iš žodžių apie gyvūnus ir augalus, 
daiktus ir spalvas – apie tai, ko gal net patys nei matyt 
nėra matę, nei girdėt girdėję. O svarbiausia – nesusi-
painioti tarp tų žodžių žodelių, kad istorija išliktų graži 
ir nė vienas pasakojimo sakinys nepasimestų. Linksmas 
žaidimas, skirtas visai šeimai. Ugdo fantaziją ir kūry-
biškumą, turtina žodyną, lavina atmintį ir pastabumą.
Nr. 6153        22,00 Eur

Stalo žaidimas „Dimension“ 
Žaidėjai žaidžia visi vienu metu (1-4 žaidėjai). At-

verčiamos 6 taisyklių kortelės, pagal kurias žaidėjai turi 
sustatyti spalvotus kamuoliukus nesibaigus skirtam 
laikui. Kiekvenas kompozicijoje padėtas kamuoliukas 
uždirba po tašką, tačiau jei nusižengiama taisyklei  pra-
randami 2 taškai. Po kiekvieno ėjimo paskaičiuojami 
žaidėjo gauti taškai. Laimi daugiausia taškų surinkęs 
žaidėjas. Gali žaisti 1-4 žaidėjai vienu metu.Žaidimo 
trukmė 30-45 min. Tinka vaikams nuo 8 metų.
Nr. 6180        47,00 Eur

Stalo žaidimas „Ingenious“ 
Kiekvienas žaidėjas (2–4 žaidėjai) turi po 6 korteles 

su skirtingomis ar tokiomis pat dviem spalvomis. Žai-
dėjas deda ant žaidimo stalo vieną kortelę. Jei krašti-
nėmis susijungusių kortelių spalvos sutampa, žaidėjas 
gauna po tašką už kiekvieną tokią kraštinę. Po kiekvie-
no ėjimo papildoma nauja kortele. Žaidimas baigiasi, 
kai baigiasi žaidimo kortelės arba kai vienas žaidėjas 
surenka už kiekvieną spalvą po 18 taškų. Kas surenka 
daugiau taškų – laimėtojas. Gali žaisti 1–4 žaidėjai 
vienu metu.Žaidimo trukmė 30–45 min. Tinka vai-
kams nuo 8 metų.
Nr. 6184        47,00 Eur

Žaidimas „Bingo“
Tradicinis bingo žaidimas (2–6 žaidėjai). Naudojami 

skaičiai 1–30. Galima pasirinkti 4 sudėtingumo lygius 
(skirtingos lentelių spalvos). Rinkinyje yra 24 žaidimo 
kortelės (4 komplektai po 6 vnt., pagal sudėtingumą), 
60 medinių blynelių su skaičiais (2 komplektai po 30 
skaičių), žaidimo maišelis. Tinka vaikams nuo  5 m.
Žaidimo kortelės matmenys: 26,5×11 cm.

Blynelio imatmenys: 2,5×0,5 cm.
Nr. 6171        47,00 Eur

Atminties žaidimas  
„Pasaulio vėliavos“
Mokomasis žaidimas vaikams susipažinti su pasaulio 
šalių vėliavomis. Atminties žaidimo metu vaikams 
reikės užvertus visas medines korteles, verčiant po 2 
korteles, atrasti vienodų vėliavų poras.
Iš viso 44 medinės kortelės su vėliavomis. Dėžutės dy-
dis 12 × 12 cm.
Nr. 6608        11,50 Eur
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Stalo žaidimas „Ubongo“  
Kiekvienas žaidėjas gauna po 12 užduočių lentelių 

(1–4 žaidėjai). Metamas kauliukas, kuris nurodo, ko-
kias formas reikės naudoti, siekiant užpildyti dėlionę. 
Žaidėjai, tinkamai užpildę dėlionę iki kol nesibaigė tam 
skirtas laikas, sako „Ubongo“ ir ima vieną deimantą iš 
maišelio. Pirmas pabaigęs dėlionę gauna žydrą dei-
mantą, antrasis – gintarinį. Kiekvienas deimantas 
turi skirtingą taškų skaičių. Po devynių ėjimų žaidėjai 
suskaičiuoja surinktus taškus. Kas turi daugiausia – 
laimėtojas. Gali žaisti 1–4 žaidėjai vienu metu. Žai-
dimo trukmė apie 25 min. Tinka vaikams nuo 8 metų.
Nr. 6185        47,00 Eur

Žaidimas „Katė maiše“
Žaidimas skirtas lytėjimo juslei lavinti. Vaikas turi 

atpažinti figūrą tik ją čiuopdamas, bet nematydamas. 
Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 3-8 m. Žaidėjų 
skaičius: 1-6.
Nr. 4124        13,60 Eur

Žaidimas „Kuris kurį?“
Rinkinį sudaro:

•	 žaidimo lenta,
•	 žetonai – 7 vnt.,
•	 klausimų kortos – 55 vnt.,
•	 žaidimo taisyklės. 

Žaidėjų skaičius: 2–6. Žaidėjų amžius: 5+ m.
Nr. 6063        10,50 Eur

Žaidimas „KETauskų šeima“
Tai smagus terapinis stalo žaidimas, sukurtas vado-

vaujantis kognityvinės elgesio terapijos principais. Ši 
žaisminga priemonė mokys atpažinti ir įvardyti ryšius 
tarp minčių, emocijų, fizinių pojūčių ir elgesio. Žaidi-
mas padės dalyviams geriau įsiklausyti į savo mintis, 
jausmus ir pojūčius bei sustiprinti kasdienių problemų 
sprendimo įgūdžius. Sudaro: žaidimų lenta, kortelės 
„Negatyvios mintys“, „Palaikančios mintys“, „Elgesys“, 
„Fiziniai pojūčiai“,  „Emocijos“, „Įvykiai“, 6 figūrėlės, ri-
denimo kauliukas. Amžius: 7–18 m.
Nr. 6004        31,50 Eur

Žaidimas „Akimirkos kartu“
Tai žaidimas, skirtas puoselėti šeimos, klasės ben-

druomenės draugiškumo, komandiškumo jausmą. Čia 
mokomasi pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo artimu: 
pagalvoti, padėti, pasidalinti. Dėmesys ir pozityvaus 
elgesio paskatinimas dalyvius ragina ne tik elgtis pi-
lietiškai, bet ir pastebėti kitų pastangas. 

Sudaro: žaidimų lenta, „Pageidaujamo elgesio“ kor-
telės, žymėjimo lipdukai, rašiklis, žaidimo instrukcija. 
Amžius: 4–12 m.
Nr. 6003        25,50 Eur
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Žaidimas „Virvutės ir skylutės“
Žaisdami šį žaidimą vaikai mokosi narstyti, lavinama 

smulkioji motorika.
Žaidimo aprašymas: dėžutėje rasite 4 lenteles su 

piešiniais, 8 virvutes, žaidimo instrukciją. Žaidimo 
nauda:  lavina smulkiąją motoriką, skatina kūrybiš-
kumą, ugdo pasitikėjimą savimi: tai mano darbas! 
Tinka žaisti vienam.

Žaidimo taisyklės: žaidėjai varsto virvutes per pa-
veikslėlyje esančias skylutes. Vienam paveikslėliui 
pabaigti galima naudoti vieną ar kelias virvutes. Nau-
dodami skirtingas virvutes, žaidėjai savo paveikslėlius 
kiekvieną kartą gali suvarstyti vis kitaip.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 3–7 m.
Žaidėjų skaičius: 1–4.

Nr. 5674        10,50 Eur

Žaidimas „Mįslių kraitelė“
Žaisti šį žaidimą Jus kviečia mažosios pelytės. Norė-

dami laimėti, turėsite įminti penkias eiliuotas mįsles.
Žaidimo aprašymas: dėžutėje rasite 45 korteles su 

eiliuotomis mįslėmis (kitoje kortelės pusėje nupieštas 
atsakymas), 4 sūrio griežinėlius su skylutėmis rezul-
tatams žymėti, žaidimo instrukciją. Eiliuotas mįsles 
sukūrė Kazimiera Kazijevaitė. Žaidimo nauda: turtina 
žodyną, lavina koncentraciją, ugdo kantrybę – būtina 
iki galo išklausyti mįslę.

Žaidimo taisyklės: žaidėjams eilės tvarka skaitomos 
eiliuotos mįslės. Jei žaidėjas atspėjo, gali paimti vieną 
sūrio trupinėlį ir uždengti skylutę savo sūrio griežinė-
lyje. Laimi tas, kuris pirmas uždengia visas skylutes.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 4–8 m.
Žaidėjų skaičius: 1–4.

Nr. 5673        12,60 Eur

Žaidimas  
„Domino. Skaičiuok linksmai“

Žaisdami šį žaidimą turėsite atpažinti ant domino 
kortelių nurodytus skaičius bei suskaičiuoti keksiukus. 
Galėsite sudėti gyvatėlę arba žaisti domino. Dovanų – 
18 dalių dėlionė!

Žaidimo aprašymas: dėžutėje rasite 28 domino kor-
teles, dėlionę, žaidimo instrukciją. Žaidimo nauda: ska-
tina loginį mąstymą, lavina gebėjimą skaičiuoti, moko 
lyginti paveikslėlius.

Žaidimo taisyklės:
1. Prie ant stalo padėtos domino kortelės žaidėjai 

prideda naujų.
2. Ant pridedamos domino kortelės skaitmuo arba 

keksiukų skaičius turi būti toks pat, kaip ir ant tos, prie 
kurios ji pridedama.

3. Laimi žaidėjas, kuris pirmasis išnaudoja visas savo 
turimas domino korteles.

Rekomenduojamas žaidėjų amžius: 4–8 m.
Žaidėjų skaičius: 1–4.

Nr. 6060        10,50 Eur

Žaidimas „Eime grybauti ir uogauti“
Rinkinį sudaro:

•	 dvipusė žaidimo lenta,
•	 4 loštukai,
•	 žaidimo kauliukas,
•	 4 pintinės,
•	 7 uogos,
•	 19 vaisių,
•	 20 grybų,
•	 nuotykių ir taškų lentelė,
•	 žaidimo taisyklės.

Stalo žaidimas 2–4 žaidėjams nuo 4 metų.
Nr. 6061        10,50 Eur
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Žaidimas mini „Karšta bulvė“
Rinkinį sudaro:

•	 žaidimo lenta – 1 vnt.
•	 karšta bulvė – 1 vnt.
•	 klausimų kortos – 55 vnt.
•	 loštukai – 4 vnt.
•	 vilkelis – 1 vnt.
•	 žaidimo taisyklės. 
Žaidėjų skaičius: 2–4.
Žaidėjų amžius: 8+ m.
Nr. 6062        7,80 Eur

Žaidimas „Barška ar tarška“
BARŠKA AR TARŠKA – tai paprastas ir greitas žai-

dimas, mokantis atidžiai klausytis, identifikuoti, skirti 
bei atsiminti garsus. Žaidžiant lavėja atmintis, klausa, 
motorika. Žaidimo tikslas: surinkti kuo daugiau vieno-
dus garsus skleidžiančių kaladėlių porų. Rinkinį sudaro:
•	 garsinės kaladėlės (16 vnt.),
•	 žaidimo kauliukas,
•	 žaidimo lenta,
•	 bloknotas,
•	 žaidimo taisyklės.
Nr. 5007        11,50 Eur

Žaidimas-vilkelis, pagrįstas 
„Mindfulness“ metodika

Žaidimas-vilkelis yra puiki priemonė žaidžiant atlikti 
atsipalaidavimo ir savimonės pratimus. Keičiami diskai 
leidžia išbandyti įvairias technikas ir žaidimus, skirtus 
vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti. Pridedamas 
papildomas skaitmeninis turinys.

36 „mindfulness“ veiklos, pagrįstos gamta, kultū-
ra, gyvūnais, įpročiais ir kasdienėmis situacijomis. Yra 
keturios pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, 
raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

„MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esan-
tys žaidimai pagrįsti naujausiomis tendencijomis ir 
metodikomis, susijusiomis su ankstyvos vaikystės 
„mindfulness“.

Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų 
potencialą ir patirtį su daugybe fizinių, skaitmeninių ir 
interaktyvių sprendimų.

Rinkinyje: vilkelis (aukštis 50 cm, skersmuo 40 cm), 
6 plastikiniai diskai. 
Nr. 5942        88,50 Eur

Bingo žaidimas „Emocijų garsai“
Asociacijos žaidimas, kuris naudoja bingo sistemą, 

norint išmokti atskirti ir atpažinti pagrindines emoci-
jas, susiejant kiekvienos emocijos įvaizdį su atitinka-
mu garsu. Rinkinyje: 24 kortelės (16×16 cm), CD, 60 
žetonų, dėžutė. Skirta 1–12 žaidėjų (3–8 m.); tinka 
spec. poreikių vaikams.
Nr. 5947        50,00 Eur
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Afirmacijos „Aš galiu...“
Afirmacijos – tai pozityvios žinutės, kurios kartojant 

tampa automatinėmis mintimis. Pozityvios afirmacijos 
bus vaikui palankus gyvenimo įvykių filtras, akcentuo-
jantis jo sąmoningą dėmesį į tai patvirtinančius kas-
dienius įvykius. Amžius: 7–18 m.
Nr. 5984        32,40 Eur

Programavimo robotukas 
„KUBIUKAS“, 3+

Išmanioji priemonė žaismingam mokymuisi! Susi-
pažinkite – draugiškas medinis robotukas „Kubiukas”, 
skirtas vaikams nuo trejų metų mokytis programavimo 
pagrindų. Itin paprasta naudotis, nereikia jokių papil-
domų įrenginių. Sukurtas vadovaujantis Montessori 
pedagogine metodika.

Programavimo įgūdžius pradėkite ugdyti nuo 
ankstyvo amžiaus, naudodami vaikams pritaikytą su-
sipažinimo priemonę su nauja kalba. Sujunkite progra-
mavimą su fiziniu žaidimu, pateikdami programavimą 
nesudėtinga forma. Kartu sukurkite realių įgūdžių ug-
dymą. Ugdykite loginį mąstymą ir priežasčių bei pase-
kmių įgūdžius per kūrybiškumą, kuris pateikiamas per 
programavimą. Įkvėpkite mokslui ir kartu įsitraukite į 
programavimo kalbą.

 Rinkinį sudaro: 1× robotukas „Kubiukas“, 1× pro-
gramavimo lenta, 1× kilimėlis „Pasaulis“, 1× isto-
rijų knygelė (angl. k.), 16× sekos elementų. 6× AA 
maitinimo elementų nėra pakuotėje. Prisijungimas 
per „bluetooth“.

Rekomenduojamas amžius: 3–6+ m.
Nr. 5944        290,00 Eur

Žaidimas „Bendravimo bokštas“ 
Tai smagus žaidimas padedantis susipažinti ir pažinti 

žaidžiančius. Klausimai socialiniams įgūdžiams ugdyti. 
Dalyviai mokosi užmegzti ir palaikyti gražius santykius, 
tinkamai reikšti stiprias emocijas ir spręsti konfliktus, 
išsakyti ir priimti kritiką. Skatina vaikų pasitikėjimą sa-
vimi. Žaidimas leidžia pastebėti savo gerąsias savybes 
ir jas stiprinti. Amžius: 5-99 m.
Nr. 5986        33,50 Eur

Žaidimas „Emocijų bokštas“
Tai smagus žaidimas, skatintis atvirumą. Sutelkus 

dėmesį į bokšto statymą, galima atsipalaiduoti ir 
atvirai dalintis savo mintimis, jausmais ir patirtimi. 
Lavinamas atidumas savo jausmams. Moko įvardin-
ti ir išreikšti savo jausmus, sugalvoti tinkamiausius 
sprendimus pateiktoms situacijoms. Ugdomi vaikų 
bendravimo įgūdžiai: jie mokomi užmegzti ir palaikyti 
santykius, spręsti konfliktus, išsakyti ir priimti kritiką, 
suprasti kūno kalbą. Skatina žaidėjus atpažinti ir įvar-
dinti savo vertybes. Žaidėjai analizuoja gyvenimiškas 
situacijas, kviečiami jas įvertinti pagal savo įsitikinimus. 
Amžius: 10-99 m. 

Rinkinį sudaro: medinių kaladėlių bokštas ir keičia-
mos 3 temų kortelių rinkiniai: bendravimo įgūdžių, 
emocijų atpažinimo ir vertybių klausimai.bių klausi-
mai. Amžius: 5–18 m.
Nr. 5988        33,50 Eur
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Žaidimas „Kūrybiškumo bokštas“
Žaidėjų laukia smagios arba keliančios iššūkius fizi-

nio aktyvumo, koordinacijos ir pusiausvyros užduotys. 
Tiksli kūno koordinacija siejama ir su geresne emocijų 
raiška ir savikontrole. Nuotaikingi klausimai, skatina 
vaiką apsibrėžti savo vertybes ir prioritetus. Skatina 
vaikų kūrybiškumą. Žaidimas moko išlaisvinti mąsty-
mą, ieškant netradicinių sprendimų. Amžius: 10-99 m.
Nr. 5990        33,50 Eur

Žaidimas „Palydėk kačiukus namo“
Tai vaikų tarpusavio bendradarbiavimą skatinantis 

žaidimas. Rezultatai džiugins tik tuomet, kai vaikai iš-
moks ne konkuruoti vienas su kitu, bet visi kartu sieks 
bendro tikslo. Amžius: 3–10 m.
Nr. 5992        16,20 Eur

Pykčio valdymo žaidimai
Rinkinyje yra du žaidimai – BINGO „Įveik pyktį“ ir 

„Pykčio valdymo karuselė“. Tai gausiai iliustruoti in-
teraktyvūs žaidimai, mokantys rinktis alternatyvų el-
gesį įtemptose situacijose. Žaidimas praturtina vaiko 
žinias, moko efektyviai valdyti pyktį. Amžius: 4–15 m.
Nr. 5993        24,30 Eur

Žaidimas (bingo)  
„Manimi galima pasitikėti...“

Tai gausiai iliustruotas žaidimas, skirtas skatinti vai-
kų pasitikėjimą savimi. Žaidime apžvelgiamos penkios 
bendravimo sritys ir pateikiami elgesio pavyzdžiai, 
kuriais galima pelnyti kitų pasitikėjimą ir pripažinimą. 
Amžius: 4–15 m.
Nr. 5994        13,00 Eur

Vikingų žaidimas (lauko)
Tai skandinaviškas lauko žaidimas, skirtas žaisti 2–12 
žmonių. Idealiai tinka mokyklos žaidimų aikštelei.
Čia būtinas susikaupimas, strategija, taiklumas. Paga-
minta iš medžio.
Nr. 6596        27,00 Eur

Hubelino „Mokomės skaičiuoti“ 
rinkinys

Žaisdami su Hubelino konstruktoriaus kaladėlėmis 
su paveikslėliais vaikai išmoks skaičiuoti iš eilės ir atlikti 
elementarius aritmetikos veiksmus.

Tinka vaikams nuo 6 metų.
Nr. 6165        43,50 Eur
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Žaidimas „Minčių filtras“
Žaidimas sukurtas vadovaujantis kognityvinės el-

gesio terapijos principais. Žaidėjai lengviau atskirs ne-
gatyvias ir pozityvias mintis, gebės įvardyti jų poveikį 
savijautai ir elgesiui. Žaidžiant ugdomas subalansuo-
tas – teigiamas mąstymas. Žaidimą sudaro: žaidimų 
lenta, kortelės „Negatyvi mintis“, „Palaikanti mintis“, 
„Minčių filtras“, „Emocijų filtras“, „Elgesio filtras“, „Min-
čių klaidos“, žaidimo instrukcija. Amžius: 9–18 m.
Nr. 6000        28,90 Eur

Žaidimas „Renkiesi tu!“
Tai žaidimas, skatinantis pozityvų mąstymą, palai-

kantis gerą savijautą ir stiprinantis pasitikėjimą sa-
vimi. Sukurtas pagal kognityvinės elgesio terapijos 
principus. Žaidimas stiprina vaikų pozityvaus, suba-
lansuoto mąstymo įgūdžius, atsisakant automatinių, 
ribojančių minčių. Sudaro: knygelė, žaidimo instruk-
cija. Amžius: 7–12 m.
Nr. 6005        19,70 Eur

Lėlių rinkinys specialistams
Tai emocijų lėlių rinkinys, padėsiantis specialistams 

suprasti vaikus bei mokyti juos tinkamai išreikšti savo 
jausmus – skatinamas vaikų savęs suvokimas, pasi-
tikėjimas savimi, bendravimo įgūdžiai. Rinkinyje:  4 
emocijas atspindinčios pirštininės lėlės ir metodinė 
knygelė. Amžius: 4–10 m.
4 lėlės
Nr. 5998        31,50 Eur

8 lėlės
Nr. 5999        55,50 Eur

Žaidimas „Atsiprašymų kalnas“
Tai žaismingas ir smagus būdas lavinti atsiprašy-

mo įgūdžius. Žaidimas moko prisiimti atsakomybę už 
savo veiksmus, ugdo pagarbą sau ir kitiems. Žaidimas 
išmokys atskirti tinkamą atsiprašymą nuo nusižemini-
mo, pasiteisinimo ar kaltinimo. Sudaro: žaidimų lenta, 
ridenimo kubas,  kortelės  „Aš atsiprašau...“, 6 figūrėlės, 
žaidimo instrukcija. Amžius: 5–12 m.
Nr. 6001        21,00 Eur

Žaidimas „Dovanų savaitė“
Tai žaismingas būdas keisti nepageidaujamą vaikų 

elgesį. Tai nuoseklus metodas, koreguojantis vaikų 
elgesį, pritaikomas ir namuose, ir ugdymo įstaigoje. 
Paskatinimas – svarbi šio metodo dalis, kuri garan-
tuoja sėkmingus vaiko elgesio pokyčius. Sudaro: žai-
dimų lenta, „Pageidaujamo elgesio“ kortelės, rašiklis, 
žaidimo instrukcija. Amžius: 4–13 m.
Nr. 6002        25,50 Eur

Žaidimas „Garsų dėžutė“
12 medinių  trikampių kaladėlių su garsais (po dvi 

vienodas).
Nr. 4987        31,00 Eur
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Žaidimas „Spalvų bokštas“
Nuotaikingas žaidimas vaikams. Meskite kauliukus 

ir ištraukite iškritusios spalvos kaladėlę iš bokšto ir 
dėkite ją ant viršaus. Atsargiai, saugokite, kad bokš-
tas nenukristų.

Rekomenduojamas amžius: 6+ m.
Nr. 5639       15,50 Eur

Žaidimas „Kvaaa!“
Rinkinyje:

•	 4 varlės;
•	 20 uodų kortelių su skaičiais;
•	 12 vandens lelijų lapelių;
•	 3 ypatingos kortelės (2 lelijų žiedai ir 1 vandens 

kortelė);
•	 1 varlių karaliaus karūna (pirmaujanti varlė).

2–4 žaidėjams nuo 7 metų.
Nr. 5734       15,00 Eur

Žaidimas „TANGEO“ 
Skirtingų formų ir spalvų medinės geometrinės figū-

rėlės gali būti sudėliotos skirtingomis kompozicijomis. 
Žaidimas sukurtas kinų žaidimo „Tangram“ pagrindu. 
Galima sudėlioti begalę skirtingų kompozicijų. 22 pa-
vyzdinės kortelės su kompozicijomis pridėtos.

Žaisdami vaikai pažins skirtingas geometrines fi-
gūras, lavins motoriką, kūrybiškumą ir koncentraciją.

Žaidimo sudėtis:
1 medinė priemonės dėžutė su atidaromu dangčiu 

(dydis 350 × 350 × 67 mm),
dėžutės dugnas ir dangtelis su magnetiniu 

paviršiumi,
70 medinių, skirtingų formų detalių (su priklijuo-

tais magnetais),
22 skirtingų užduočių kortelės.
Vienu metu gali žaisti 2 vaikai.
Žaidimas skirtas vaikams nuo 3 metų.

Nr. 4986        101,00 Eur

Žaidimas „Mini golfas“  
Šį žaidimą vaikai galės žaisti 

ir patalpoje, ir lauke. Mini golfo 
rinkinyje vaikai ras 2 vaikiškas 
golfo lazdas, 2 kamuoliu-
kus, įvairias kliūtis bei 
taikinį  (skylę), 
medžiaginį 
maišelį. Žai-
dimo metu 
vaikai lavins 
rankų, akių 
koordinaci-
ją, motoriką, 
soc ia l in ius 
įgūdžius. Pagaminta iš medienos. Tinka vaikams nuo 
3 metų. Svoris: 270 g.
Matmenys: 3×7,3×53,4 cm

Pakuotės matmenys:  18,8×5,7×57 cm
Nr. 5670        40,00 Eur



 80 PRADINIS UGDYMAS

m
okym

o priem
onės • žaidim

ai • dėlionės

Žaidimas „Loginiai blokai“
Žaidimą sudaro įvairių formų ir marginimo blokeliai 

statyti, dėlioti, atkurti konstrukciją, pateiktą veiklos 
kortelėje. Rinkinyje 40 kortelių ir 10 formų (5 cm). 
Kortelėse įvairūs statiniai pateikti įvairiomis projekci-
jomis bei kodais, todėl kiekvieną jų sudėti teisingai ir 
greitai – tam tikras iššūkis!
Nr. 5049        40,90 Eur

Medinė pažinimo dėlionė  
„Planetos“

Šios dėlionės dėka vaikai susipažins su aplink saulę 
skriejančiomis plametomis. Vaikai galės gauti tokius 
atsakymus kaip: kur yra marsas, ką kosmose daro kos-
minė stotis, kas yra kometos? Žaidžiant dėlione vaikai 
galės įvykdyti savo „kosminę misiją“.

Ši didelė dėlionė pakvies jus linksmai pažaisti atran-
dant saulės sistemos paslaptis ir sužinoti daugiau apie 
planetas, mėnulį ir žvaigždes.

Dėlionė tinka vaikams nuo 4 metų. 
49 medinės dėlionės dalys.

Dėlionės dydis: 480 mm. Skersmuo, storis 6 mm

Dėžutės dydis: 300×210×100 mm
Nr. 4954        40,60 Eur

Stalo žaidimų rinkinys „6 in 1“ 
Populiariųjų stalo žaidimų rinkinys patogioje medi-

nėje dėžutėje. Domino, šachmatai ir kiti. 
Dėžutės dydis: 27×27 cm
Nr. 5798        34,60 Eur

Žaidimas „Svoriai“
 Lavinamas rankos pojūtis svoriui. Ieškomi vienodo 

svorio svarmenys: Žaidimą sudaro: 12 medinių svorių 
svarmenų (po du vienodus), 1 medinis rėmelis svar-
menims sudėti. Žaisti gali 1 ir daugiau žaidėjų. Žaidi-
mas skirtas vaikams nuo 3 m.
Nr. 4988        45,50 Eur

Žaidimas „Skaityk mano mintis“
Tik įsivaizduok, kad gali skaityti kitų žmonių mintis ... 

Susitelk, klausk teisingus klausimus ir tu greitai tai ga-
lėsi padaryti. Užduodami protingus klausimus ir pasi-
telkdami į pagalbą asociacijų įgūdžius, vaikai galės 
atspėti įvairius gyvūnus, žmones, transporto priemo-
nes ir daug daugiau. 

Žaidimą sudaro: 40 kortelių su rėmeliu, 40 kortelių 
„mintims skaityti“, dėžutės matmenys: 180×110×35 
mm. Žaidimas skirtas vaikams nuo 5 m. Gali žaisti 
2–6 žaidėjai.
Nr. 4979        11,50 Eur
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Futbolo kamuolys ACE
4 dydis

Rankomis siūtas iš 32 medžiagos gabalėlių. Ketu-
rių sluoksnių medvilnė/poliesteris. Butilo vidinė ka-
mera. TPU+EVA danga užtikrina didesnį kamuolio 
minkštumą. Tinka žaisti bet kokiomis oro sąlygomis 
lauke. Skirtas treniruotėms ir varžyboms. Rekomen-
duojamas oro slėgis iki  0,7 bar; svoris – 350/390 gr;  
apskritimo skersmens ilgis – 63,5/66; prekės ženklas: 
Acerbis, Italija.
Nr. 6954        24,50 Eur

5 dydis
Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,8 bar;  svoris – 

410/450 gr; apskritimo skersmens ilgis – 68/70 cm; 
prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6955        24,50 Eur

Futbolo kamuolys Joy Training Light
5 dydis

Mašina siūtas kamuolys. Butilo vidinė kamera. Ke-
turių sluoksnių poliesteris. Tinka žaisti bet kokiu oru.  
Laisvalaiko, treniruočių kamuolys. Rekomenduoja-
mas oro slėgis iki 0,6 bar.;  svoris – 340/360 gr;  aps-
kritimo skersmens ilgis – 68/70 cm; prekės ženklas: 
Acerbis, Italija.
Nr. 6959        19,50 Eur

Futbolo kamuolys Joy Training 
Regular
4 dydis

Mašina siūtas kamuolys. Butilo vidinė kamera. Ke-
turių sluoksnių poliesteris. Tinka žaisti bet kokiu oru.  
Laisvalaiko, treniruočių kamuolys. Rekomenduoja-
mas oro slėgis iki 0,8 bar; svoris – 350/390gr; apskri-
timo skersmens ilgis – 63,5/66 cm; prekės ženklas: 
Acerbis, Italija.
Nr. 6960        19,50 Eur

5 dydis
Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,8 bar.; svoris – 

410/450 gr; apskritimo skersmens ilgis – 68/70 cm; 
prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6961        19,50 Eur

Futbolo kamuolys Joy Super Light
3 dydis

Mašina siūtas kamuolys. Butilo vidinė kamera. Ke-
turių sluoksnių poliesteris. Tinka žaisti bet kokiu oru.  
Laisvalaiko, treniruočių kamuolys. Rekomenduoja-
mas oro slėgis iki 0,6 bar.; svoris – 280/310 gr;  aps-
kritimo skersmens ilgis – 60/62 cm; prekės ženklas: 
Acerbis, Italija.
Nr. 6956        19,50 Eur

4 dydis
Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,6 bar; svoris –  

285/310 gr; apskritimo skersmens ilgis – 63,5/66 cm; 
prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6957        19,50 Eur

5 dydis
Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,6 bar; svoris – 

285/310 gr; apskritimo skersmens ilgis – 68/70 cm; 
prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6958        19,50 Eur

Futbolo kamuolių rinkinys
(11 vnt.)

Aukštos kokybės 11 futbolo kamuolių, skirtų treni-
ruotėms salėje bei lauke. 
Nr. 6091        151,00 Eur
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Futbolo kamuolys Storm Futsal U 13 
(salės futbolo kamuolys)
3 dydis

Rankomis siūtas iš 32 poliesterio gabalėlių. Keturių 
sluoksnių poliesteris. Tinka žaisti salėje. Rekomenduo-
jamas oro slėgis iki 0,4/0,6 bar.; svoris – 368/380 gr;  
apskritimo skersmens ilgis – 58/60 cm; prekės žen-
klas: Acerbis, Italija.
Nr. 6962        30,50 Eur

Futbolo kamuolys Talent Futsal 
(salės futbolo kamuolys)
4 dydis

Rankomis siūtas iš 32 medžagos gabalėlių. Ke-
turių sluoksnių medvilnė/poliesteris. Salės futbolo 
kamuolys. Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,4/0,6 
bar.; svoris – 400/440 gr; apskritimo skersmens 
 ilgis – 62/64 cm; prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6963        23,50 Eur

Futbolo kamuolių krepšys
Didelio atsparumo dilimui poliesterio (600 D) tinkli-

nis audinys. Viršuje užrišamas virvute, reguliuojamas 
peties dirželis. Telpa 12 futbolo kamuolių. 
Matmenys: 95×45 cm. 
Nr. 6965        29,00 Eur

Futbolo kamuolys Vortex
5 dydis

Iš 32 medžiagos gabalėlių rankomis siūtas kamuo-
lys. 4 medvilnės/poliesterio sluoksniai. Latekso vidinė 
kamera. Išorinė minkšta medžiaga atspari dilimui. 
Atitinka visus FIFA varžybiniam kamuoliui keliamus 
reikalavimus.  Rekomenduojamas oro slėgis iki 0,8 
bar.; svoris – 420/445 gr.; apskritimo skersmens il-
gis – 68,5/69,5 cm; prekės ženklas: Acerbis, Italija.
Nr. 6964        61,00 Eur

Sulankstomas krepšys kamuoliams
Aliuminio rėmas su tinklu, telpa apie 20 kamuolių. Ne-
daudojamas kompaktiškai susilanksto. 
Matmenys:  88 × 64 × 64 cm.
Nr. 6110       86,50 Eur

Gaudymo krepšys
Didelį stabilų gaudymo krepšį galima naudoti ir 

mėtant, ir spardant. Mėtyti galima ne tik kamuolius, 
bet ir skraidančias lėkštes, mėtymo žiedus. Dėl didelio 
krepšio dydžio lengva pasiekti tikslą. Tinklas nusiima, 
todėl galima išplauti. 
Matmenys: 680 × 840 mm. 
Nr. 7043        95,00 Eur

N
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Futbolo kamuolys
5 dydis

Aukštos kokybės treniruočių kamuolys. 
Svoris: 410–450 g.

Nr. 3608        14,50 Eur

Lengvas tinklinio kamuolys
5 dydis
Tinka vaikams ir pradedantiesiems. Ypač minkšta me-
džiaga, sumažintas svoris (200–220 g).
Nr. 3613         16,50 Eur

Krepšinio kamuolys
5 dydis
Svoris: 470-500 g , apimtis - 69/71 cm.
Nr. 3606         14,70 Eur

Krepšinio kamuolys
7 dydis
Svoris: 567-650 g, apimtis - 75/78 cm.
Nr. 6092         15,00 Eur

Mini „Kardio“ sporto rinkinys
Šis mini „Kardio“ sportinis žaidimas idealiai tinka  

4-10 metų vaikams.  Tai komandinis žaidimas, parem-
tas gynyba puolime,  ištverme, greičiu, pasipriešinimo 
įgūdžiais bei technika. 2 mini taikiniai, 2 komplektai po 
3 spalvotus kamuolius, 3 korteles, veiklos vadovas (EN).
Nr. 6651        183,00 Eur

Mini golfo rinkinys
Šiame rinkinyje yra viskas, ko reikia žaisti golfą. Gali-

ma žaisti tiek lauke, tiek viduje. 6 golfo taikiniai, 6 laz-
dos, 12 kamuoliukų. 5–12 metų vaikams.
Nr. 6652        165,00 Eur

Kryžminis lindimo tunelis
1 sankryža ir 4 tuneliai, kurie greitai gali būti sujun-

giami. Vieno tunelio ilgis – 91 cm, Ø 50 cm. Tuneliai 
gali būti naudojami ir atskirai. 
Nr. 6653        95,00 Eur
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Lindimo puslankių rinkinys 
(6 vnt.)

Puslankiai pagaminti iš saugių,minkštų ir patva-
rių putų. Aukštį galima reguliuoti nuo 53 iki 61 cm. 
Rinkinyje 6 vnt.
Nr. 6654        110,00 Eur

Sporto rinkinys
Rinkinys mobilioje dėžėje su ratukais. Galima žaisti 

tiek lauke, tiek salėje. Dėžėje telpa daugybė priemo-
nių įvairioms sporto šakoms. Dėžės matmenys: 94 × 
48 × 55 cm (120 l talpa). Rinkinys: 10× spalvotų vir-
vių (300 cm); 1× lynas (5m); 6× kojūkai; 1× žiedų 
mėtimo žaidimas; 6× rutulio gaudyklės; 2× skrydžio 
torpedos; 1× mini tenisas, 2× šokinėjimo maišai; 3× 
futbolo kamuoliai; 1× kibirėlis kreidelių ir t. t.
Nr. 6598        298,00 Eur

Žaidimas „Pagauk kamuoliuką“ 
Ilgis: 25 cm, kamuoliukas: ø 3,5 cm.
Nr. 6102       5,10 Eur

Ilgis: 38 cm, kamuoliukas: ø 6,5 cm.
Nr. 6103       8,90 Eur

Žaidimas „Žolės riedulys“
Įdomi ledo ritulio alternatyva. Minkštos lazdos ir ka-

muolys pagaminti iš minkšto porolono, lazdų rankenos 
pagamintos iš kietos gumos. 6 lazdos (3 raudonos, 3 
mėlynos) 80 cm, 1 kamuolys Ø 15 cm. 
Nr. 6094        60,00 Eur

Žaidimas „Šokinėjantis kamuolys“
Naujas fizinio lavinimo žaidimas. Pabandykite su-

gauti minkštą kamuolį su tinklu ir mesti jį atgal savo 
partneriui. 2 tinklai su paminkštintomis plastikinėmis 
rankenomis, 1 kamuoliukas.
Nr. 6096        16,50 Eur

Velcro kamuolio žaidimas
Velcro kamuolio žaidimas idealiai tinka kiekvienai 

žaidimų aikštelei. Vaikai turi mesti kamuolį ir sugauti jį 
su Velcro delnu, rutulys prilimpa prie plokštės. Tam rei-
kia reakcijos, koordinacijos, judėjimo ir koncentracijos. 
2  plokštės  padengtos Velcro audiniu ir 1 kamuoliukas.
Nr. 6097        9,90 Eur

Žaidimas „Swoosh kamuolys“
Puikus reakcijos lavinimo ir koordinacijos žaidimas.  
Virvė: 220 cm

Nr. 6098        9,50 Eur
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Boulingas
Minkštas boulingo rinkinys. 10 kėglių (29 cm), 2 

boulingo kamuoliukai (ø16 cm), laikymo maišelis. 
Medžiaga: puta.
Nr. 6099        75,00 Eur

Žaidimas „Numušk skardinę“
10 skardinių ir 6 kamuoliukai. Skardinės ir kamuo-

liukai pagaminti iš minkštos medžiagos (puta). Dėl 
skaitmenų žaidimas tinka matematikos pamokoms 
ir įdomioms pratyboms. Skardinė: aukštis 10 cm, ø 8 
cm, kamuoliukas: ø 6 cm.
Nr. 6100       34,00 Eur

Mini boulingas
Maža boulingo žaidimo versija ypač tinka mažiau-

siems. Kėgliai ir boulingo kamuolys padengti minkšta 
putų medžiaga. Kėgliai: 17 cm, ø 55 mm, kamuo-
lys: ø 95 mm.
Nr. 6101       25,00 Eur

Balansavimo žaidimas
Balansavimo lenta su 4 mediniais rutuliukais. Matme-
nys: 450 × 300 × 50 mm.
Nr. 6579       40,50 Eur

Balansavimo lenta
Pusiausvyrai, koncentracijai lavinti. Dugnas yra pa-
dengtas guma, kuri efektyviai apsaugo nuo slydimo. 
Apkrova iki 80 kg. Skersmuo: 39 cm, aukštis: 8 cm, 
bendras svoris: 1,27 kg.
Nr. 6595       28,00 Eur

Balansavimo žaidimas „Ledai“
Šis pusiausvyros žaidimas reikalauja susikaupimo ir 
įgūdžių. Į komplektą įeina 2 ledų vafliai ir 12 šaukštelių 
ledų. Vaflio matmenys: Aukštis 11 cm, Ø 6,5 cm. Ledų 
rutuliuko: Aukštis 5,5 cm, Ø 5,5 cm.
Nr. 6597       32,00 Eur
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Judėjimo ir balansavimo žaidimas
Balansavimo plokštė su rutuliu. Idealiai tinka koman-
diniam žaidimui. Reikia koordinacijos, pusiausvyros ir 
komandinio darbo. Rutulys Ø 6 cm, plokštelė Ø 17 cm.
Nr. 6107       19,10 Eur

Balansavimo siena
Idealiai tinka žaidimų aikštelėms ir kūno kultūros pamo-
koms. Balansuodami vaikai lavina koncentraciją, kūno 
kontrolę, vikrumą ir pusiausvyrą. Plytos yra 12 cm plo-
čio, stovi tvirtai ir saugiai, bet kitoje pusėje siena yra tik 
5 cm pločio. Balansavimas iš tiesų yra iššūkis. Pagamin-
ta iš  smūgiams atsparaus plastiko, yra 10 cm aukščio.
Nr. 6108       115,00 Eur

Pusiausvyros rąstai
6 rąstų  rinkinys pusiausvyrai ir koordinacijai lavinti. 
Rąstų paviršius briaunuotas, todėl padeda išvengti sly-
dimo. Rąstai yra sujungti lynu, kurio ilgis gali būti regu-
liuojamas pagal skirtingus derinius ir sunkumo lygius.
Dydis: 100×500×100 mm. 
Nr. 6125       85,00 Eur

Rinkinys estafetėms
Estafečių rinkinys:  blokai, lazdos (70 cm), kūgiai, 4  lan-
kai (Ø 50 cm), 4 lankai (Ø 38 cm), 30 jungčių. 
Tinka judriesiems žaidimams, kliūčių ruožams kons-
truoti, estafečių žaidimams, vaikų mankštai.
Nr. 3786       118,00 Eur

Elektroninis švilpukas
Švilpukas, kurio nereikia pūsti. Paspauskite ant švilpuko 
esantį mygtuką ir jis pats švilps vienu iš dviejų pasirinktų 
tonų. Matmenys: 14 cm, ø 4 cm.
Nr. 6109       18,90 Eur

Kamuolys „Persekiotojas“
Kamuolys yra puikus įdomus būdas skatinti šiuos įgū-
džius: metimą, bėgimą, gaudymą, komandinį darbą 
bei bendradarbiavimą. Komandos stengiasi įmesti 
kamuoliukus į priešininkų komandų krepšį, o taikinys 
manevruoja, kad to išvengtų. Rinkinyje: 2 krepšiai/
taikiniai, 10 vnt. spalvotų kamuoliukų taikinių, veiklos 
vadovas (EN, DE). 
Nr. 6655         96,00 Eur
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Parašiutas „Gėlė“
Parašiutas „Gėlė“ pagamintas iš nailono. Jis įdomus 
tuo, kad turi 8 atskirus takelius su 2 rankenomis kie-
kvienam žaidėjui. Gali žaisti nuo 8 iki 16 asmenų vie-
nu metu. Ridenami įvairaus dydžio kamuoliukai negali 
nukristi. Jie gali būti ridenami paeiliui į kiekvieną takelį 
ar perduodami per centrą priešingoje pusėje esančiam 
tokios pat spalvos takelį laikančiam žaidėjui. Parašiuto 
skersmuo ø 3,50 m.
Nr. 6106       47,50 Eur

Dideli šachmatai ir šaškės su stalu
Stalo dydis: 68×68×68 cm. Su 2 erdviais stalčiais. 
Šachmatų karalius 18 cm aukščio. Pagaminta iš aukš-
tos kokybės medienos.
Nr. 6111       208,00 Eur

Stalo žaidimas šachmatai
Žaidimo lenta: 29,5×29,5 cm, karaliaus aukštis: 6,5 
cm. Medis.
Nr. 6112       21,80 Eur

Sulėtinto judėjimo kamuolių 
komplektas (6 vnt.)

Šį kamuolį galima naudoti tiek įprastuose fizinio 
lavinimo užsiėmimuose, tiek užsiimant su sutrikusio 
fizinio vystymosi ar fizinę negalią turinčiais vaikais.

Kamuolio viduje yra granulių, kurios stabdo kamuolį. 
Paviršius neslidus, todėl kamuolį lengviau spirti, vary-
tis bei gaudyti.

Viduje esančios granulės taip pat riboja kamuolio 
greitį bei atstumą, kurį jis gali nuriedėti. Kamuolio 
skersmuo 20 cm.

Svoris: 225 g.
Rinkinyje – 6 spalvoti kamuoliai.

Nr. 5368 67,00 Eur

Vasaros slidės komandai 
Vasaros slidės pagamintos iš aukščiausios kokybės 

vinilinio  kilimėlio su 5 poromis tvirtai pritvirtintų 
valdymo lynų. Komandiniam darbui. Koordinacijai ir 
pusiausvyrai lavinti. Ilgis – 250 cm, plotis – 15 cm.
Nr. 6656        45,00 Eur

Kojūkai (3 poros)
Balansavimo, pusiausvyros žaidimams. Iš tvirto plas-

tiko. Aukštis apie 12 cm, Ø 9,5 cm. Trys poros skirtingų 
spalvų kojūkų. Apkrova iki 40 kg. 
Nr. 6594        15,90 Eur
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Ypač saugus kontaktinis kamuolys  
Kamuolys  labai minkštas ir saugus. Pritaikytas žaidi-

mams, kai reikia eliminuoti priešininkų žaidėją jį palie-
tus kamuoliu. Kamuolys lėtai juda, lengvai suimamas 
rankomis nenurieda, kol nesugeria viso smūgio. Visiškai 
pripūstas tampa kaip įprastas, šoklus.

Sudėtis: polivinilchloridas (PVC) be ftalatų, pripildy-
tas polistireninio putplasčio (EPS) rutuliukais.

Skersmuo: 15 cm.
Svoris: 150 g.

Nr. 5367 9,60 Eur

Kamuolių rinkinys „Rubberflex 
Grabballs“ (6 vnt.)

Rinkinį sudaro 6 vnt. 15 cm skersmens skirtingų 
spalvų kamuoliukų.

Kamuoliai išlieti iš 100 % natūralios gumos. Juos 
lengva kontroliuoti rankose ir pagauti.

Ideali priemonė mėtymo ir gaudymo veikloms.
Nr. 5370 70,00 Eur

Gaudymo kamuolys
Su šiuo kamuoliu galėsite vienu metu lavinti sekimo 

akimis įgūdžius, akių bei rankų koordinaciją ir atmintį.
Kamuolys  pripučiamas. Skersmuo: 30 cm. Kiekviena 

rankena turi savo skaičių ir spalvą. Kai žaidėjas pagauna 
kamuolį už rankenos, atitinkami skaičiai gali būti su-
muojami ar atimami iš žaidėjo turimų taškų.
Nr. 5369 15,60 Eur

Ryškiaspalviai kamuoliai (6 vnt.) 
Aukštos kokybės, ryškių spalvų pilnaviduriai poro-

loniniai kamuoliai, padengti guma. Ryškios spalvos 
ne tik atrodo patraukliai, taip pat padeda išlaikyti 
vaikų dėmesį.

Kamuoliai vidutiniškai šoklūs.
Gali būti naudojami kaip kontaktiniai kamuoliai. 

Labai saugūs, todėl tinka žaidimams, kuriuose reikia 
eliminuoti varžovą. Kamuolio paviršius padengtas 
plonu neslidžios gumos sluoksniu. Kamuoliuose yra 
skylutė, pro kurią, paspaudus kamuolį, išeina oras. Kai 
kamuolį paleidžiame, jis grįžta į įprastą apvalią būse-
ną – oras grįžta pats.

Skersmuo: 16 cm.
Svoris: 125 g.
Rinkinyje 6 kamuoliai.

Nr. 5371 67,00 Eur 

Maišas „Junior“ 
Tvirtas tekstilės maišas su rankenėlėmis.
Matmenys: aukštis – 60 cm, dugnas 25 cm×25 cm   
Nr. 3616         11,00 Eur

Maišas „Senior“ 
Tvirtas tekstilės maišas su rankenėlėmis.
Matmenys: aukštis – 90 cm, dugnas 35×35 cm     
Nr. 3617         14,40 Eur
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Žaidimas šokinėti 
(6 vnt.)
Puikus žaidimas, skirtas lavinti šokinėjimo įgūdžius ir 
koordinaciją. Rinkinyje 6 vnt.
Nr. 6562 25,00 Eur 

Virvutė šokinėti, 2,43 m
Ryškios spalvos virvutė iš plastiko su pritvirtintomis ran-
kenomis, kuriose ji laisvai sukasi, todėl įmanoma atlikti 
daugelį sudėtingų figūrų ir pratimų derinių. 
Nr. 3603         3,70 Eur

Maišas šokinėjimui „Junior“  
su taškeliais 
Tvirtas tekstilės maišas su rankenėlėmis.
Matmenys: aukštis – 60 cm, dugnas 25 × 25 cm   
Nr. 7103         16,00 Eur

N

Stovas žiedams mėtyti
Žaislas, pagamintas iš lengvos, bet tvirtos medžia-

gos. Idealiai tinka linksmybėms darželiuose, moky-
klose. 6 žiedai ø12 cm (puta), stovas  13×42×42 
cm (plastikas).
Nr. 3861 23,00 Eur 

Chronometras  
Didelis ekranas, žadintuvas, tikslumas – 1/100 sek. 
Datos ir lako rodymas. Tvirtas, atsparus vandeniui. 
Matmenys: 7,1 × 6,2 × 1,9 cm. Svoris 50 g.
Nr. 3091         16,90 Eur 

Žaidimas „Mesk ir gaudyk“
Žaidimas  koordinacijos, koncentracijos, mėtymo 

ir gaudymo įgūdžiams lavinti. Keli skirtingi sunkumo 
lygiai ir žaidimo variantai. 2 lazdelės, 2 pusrutuliai, du 
kamuoliukai (Ø 10 cm, Ø 7,5 cm).
Nr. 6592        26,00 Eur

Žiedai estafetėms 
(6 vnt.)

6 tvirti virvės žiedai, pagaminti iš 100 % medvilnės. 
Žongliruoti, estafetėms.
Nr. 6593        10,00 Eur
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Tempimo juosta „STRETCH-EZE“
(ūgiui iki 157 cm)

Naudojant Stretch-eze® pasipriešinimo jėgą 
gauname:
•	 pagalba ir pasipriešinimas pratimų metu padeda 

lavinti pagrindinius kūno raumenis;
•	 subalansuotas raumenų aktyvumas;
•	 geresnis judėjimo ryšys tarp viršutinės ir apatinės 

kūno dalies.
Juosta pasiūta iš 38 cm pločio patvarios juostos iš 

nailono 80% ir  lykros (20%).
Priemonės spalva gali skirtis.

Nr. 7017        66,00 Eur

(ūgiui iki 165 cm)
Nr. 7018        70,00 Eur

N

Pastatomas krepšinio stovas 
Pastatomas plieninis krepšinio stovas su nailoniniu 

tinkleliu. Atsparus įvairioms oro sąlygoms, todėl gali 
būti naudojamas ir lauke. Parduodamas nesurinktas, 
tačiau lengvai surenkamas. Skirtas priešmokyklinio ar 
pradinio mokyklinio amžiaus vaikams. Lavina vaikų 
rankų-akių koordinacinius gebėjimus, paįvairina spor-
tinę veiklą įdomiu varžybiniu elementu.
Stovo aukštis: 86 cm, lanko skersmuo: 40 cm 
Nr. 3788 81,00 Eur

Socialinio atstumo grindų  
lipdukai-rodyklės

Lipdukus naudokite judriose vidaus ar lauko zonose, 
kad primintumėte visiems apie socialinį atstumą, eis-
mą judriose zonose, tokiose kaip valgykla ir koridoriai. 
Pagaminta iš patvarios, lengvai valomos, plaunamos, 
vandeniui nepralaidžios vinilo medžiagos. 

Šiame rinkinyje yra 10 rodyklių: 5 oranžinės ir 5 
mėlynos. 
maždaug 30 cm.
Nr. 7048 47,00 Eur

Rankučių plovimo laikmatis
Lengvai paspaudžiamas mygtuko tipo laikmatis 

šviečia mėlynai 23 sekundes ir pypteli pasibaigus lai-
kui. Laikmačio skersmuo yra 8,9 cm.
Nr. 7050 16,00 Eur

N

N

Piešimo kilimėlis 
183×48 cm

Daugkartinis piešimo kilimėlis nesibaigiantiems pie-
šiniams. Galima naudoti ant stalo, grindų ar pakabinti 
ant sienos. Puikiai tinka darželiams ir kitiems vaikų 
užsiėmimams. Piešiniai lengvai nusivalo su drėgna 
šluoste ar servetėle.

Supakuotas patogioje dėžutėje. Pridedamos specia-
lios „Butterstix“ kreidelės ir magnetinis laikiklis.
Nr. 5648 32,90 Eur
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Rinkinys „Saugaus atstumo diskai“
Rinkinį sudaro 30 putplasčio kilimėlių, 15,2 cm ma-

tavimo virvė ir vartotojo gidas. Kilimėlių skersmuo  25,4 
cm, po šešis vienetus 5 skirtingų spalvų, raudonos / 
mėlynos / geltonos / žalios / purpurinės. 
Nr. 7052 59,00 Eur

Magnetinis elgesio šviesoforas
Šviesoforą galite naudoti kaip bendrą visos klasės 

elgesio rodiklį, susijusios su triukšmu, elgesiu, ben-
dradarbiavimu, taisyklių laikymusi.  Taip pat gali būti 
naudojamas kaip asmeninio elgesio indikatorius. 
Sudėtis: magnetinis šviesoforas (40,5 × 26 cm), 40 
magnetinių kortelių  vardų žymomis (2 × 6 cm), 2 
magnetinės dangčio plokštės (Ø 13 cm). Šviesoforas 
yra magnetinis, todėl jį galima pritvirtinti prie visų 
magnetinių paviršių, taip pat turi kilputes kabinimui.  
Nr. 7089 25,00 Eur

Magnetinių simboliu/ jaustukų 
rinkinys

91 vnt. simbolių magnetinėms lentoms. Šie simbo-
liai yra ypač naudingi diskusijose, argumentuose už ir 
prieš ar paskaitose. 
Nr. 7092 41,50 Eur

N

N

N

Triukšmo lygio šviesoforas
Triukšmą matuojantis šviesoforas leidžia nustatyti 

leidžiamo triukšmo lygį klasėje ir reguliuoti jį švieso-
foro šviesomis ir/arba garsu. Didėjant triukšmo lygiui, 
įrenginio šviesos keičiasi nuo žalios iki geltonos ir nuo 
geltonos iki raudonos spalvos. Mokiniai gali sekti garso 
lygį. Įrenginys turi specialų reguliatorių, kuriuo galima 
reguiluoti leidžiamo garso lygį (decibelus). LED lem-
pučių naudojimo trukmė 100 000 valandų, tai reiškia, 
kad jos paruoštos naudoti bet kur ir bet kada. Paskui 
baterijas galima pakeisti kitomis (rinkinyje nėra), ku-
rios laiko iki 6 valandų. Matmenys: 14,5 × 47 × 6,5 
cm. Sudėtis: garso/triukšmo reguliatorius, maitinimo 
šaltinis, integruotas įkroviklis ir akumuliatorius.
Nr. 6216 106,00 Eur 

Magnetų rinkinys lentai ø 2 cm 
(80 vnt.)

Magnetų rinkinys lentai. 80 vnt. aštuonių spalvų 
magnetukų ø 2 cm. 
Nr. 6599 32,90 Eur 

Magnetų rinkinys lentai ø 3 cm 
(80 vnt.)

Magnetų rinkinys lentai. 80 vnt. aštuonių spalvų 
magnetukų  ø 3 cm. 
Nr. 6600 35,90 Eur 
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Spalvoti magnetiniai diskai 
(42 vnt.)

Spalvoti magnetiniai diskai praktiškoje plastikinėje 
dėžutėje. 7 skirtingos ryškios spalvos.
1 mm storio ir 35 mm skersmens. 
Nr. 6114 13,20 Eur 

Magnetinės prezentacinės kortelės
(22 vnt.)

Magnetinės prezentacinės kortelės. Rašyti naudoja-
mi vandenyje tirpūs lentos rašikliai. 6× stačiakampiai 
(20×10 cm), 6× ovalai (20×11 cm), 4× debesys 
(28,3×17,6 cm), 6× apskritimas (skersmuo 14 cm).
Nr. 6115 27,00 Eur 

Magnetinės rodyklės 
(3 vnt.)

Ilgis 17 cm.
Nr. 1572 17,50 Eur 

Balansinės svarstyklės, 1000 ml
Balansinės svarstyklės skysčiams ir kietoms medžiagoms 
sverti, matuoti. Du permatomi nuimami matavimo indai 
(1 l) iš skaidraus plastiko yra graduoti, juos lengva paimti. 
Matmenys: 470 × 130 × 170 mm.
Nr. 4698 27,00 Eur

Burbulinis modelinas „Play Foam“
Burbulinis modelinas. Daugkartinio naudojimo, 

niekada neišdžiūvantis, nelimpantis prie rankų, 
drabužių ir kitų paviršių. Spalvos nesusilieja sumaišius. 
Matinės ir žėrinčios 6 spalvų masės.  
Nr. 4297        17,00 Eur 

Modeliavimo smėlis
5 kg

Minkštas, neišdžiūvantis, be glitimo, lengvai nusi-
valantis modeliavimo smėlis. 
Nr. 4652 39,00 Eur

Modelino rinkinys (5 spalvos) 
Ypač minkštas, neišdžiūvantis modelinas, be glitimo. 

Rinkinyje – 5 spalvos (raudona, žalia, mėlyna, geltona, 
balta). Rinkinio svoris – 1750 g.
Nr. 2114 25,50 Eur
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Liniuotė magnetinei lentai, 1 m
Nr. 4289        15,80 Eur 

Plastikinis kampainis magnetinei 
lentai
•	 61 cm ilgio;
•	 30–60–90 laipsnių kampai.
Nr. 6118        17,00 Eur 

Plastikinis matlankis magnetinei 
lentai

51 cm ilgio, neskaidraus plastiko.
Nr. 6119        17,00 Eur 

Plastikinis kampainis, 30º 
•	 60 cm ilgio;
•	 30–60–90 laipsnių kampai.
Nr. 2123        12,10 Eur 

Plastikinis matlankis 
50 cm ilgio, neskaidraus plastiko.

Nr. 2124         12,10 Eur 

Plastikinė liniuotė, 1 m 
•	 Su laikikliu.
Nr. 2122         13,30 Eur

Plastikinis skriestuvas 
•	 Matavimas laipsniais ir centimetrais;
•	 ilgis – 45 cm.
Nr. 2125         17,30 Eur 

Skriestuvas magnetinei lentai
Ašyje įmontuota cm ir kampo  matuoklė. Ilgis 45 cm
Nr. 4290         20,70 Eur 

Didysis smėlio laikrodis 10 min.
1 min., aukštis: 16 cm, skersmuo 8 cm.
Nr. 1554 14,00 Eur 

2 min., aukštis: 16 cm, skersmuo 8 cm.
Nr. 1555 14,00 Eur

5 min., aukštis: 16 cm, skersmuo 8 cm.
Nr. 1546 14,00 Eur

10 min., aukštis: 16 cm, skersmuo 8 cm.
Nr. 3882 14,00 Eur

Smėlio laikrodžių rinkinys
(5 vnt.)
30 sek., 1, 3, 5, 10 min.
Nr. 1563 11,50 Eur 
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Sieninis ekranas
177×177 cm
Nr. 4594        82,00 Eur

199×199 cm
Nr. 4595         104,00 Eur

Žalia magnetinė lenta 
Žalia magnetinė lenta aliumino rėmeliu, skirta rašyti 
kreida. Lentos komplektacijoje yra lentynėlė per visą 
lentos ilgį, tvirtinimo elementai.
45×30 cm
Nr. 3428         16,00 Eur

90×60 cm 
Nr. 3429         33,00 Eur 

120×90 cm
Nr. 3430         65,00 Eur 

150×100 cm 
Nr. 3431         83,00 Eur

180×90 cm
Nr. 3432         94,00 Eur

180×120 cm 
Nr. 3433         118,00 Eur 

200×100 cm 
Nr. 3434         124,00 Eur 

Balta magnetinė lenta 
Balta magnetinė lenta aliuminio rėmeliu, skirta rašyti 
rašikliais. Lentos komplektacijoje yra lentynėlė per visą 
lentos ilgį, tvirtinimo elementai.
45×30 cm
Nr. 3435         16,00 Eur 

90×60 cm 
Nr. 3436         33,00 Eur

120×90 cm
Nr. 3437         65,00 Eur

150×100 cm 
Nr. 3438         83,00 Eur 

180×90 cm
Nr. 3439         94,00 Eur 

180×120 cm 
Nr. 3440         118,00 Eur

200×100 cm 
Nr. 3441         124,00 Eur

Kamštinė lenta
•	 Stiprus aliuminio rėmas sutvirtintais kampais;
•	 lovelis kreidai ar rašikliams.
45×30 cm
Nr. 3446         13,00 Eur

90×60 cm 
Nr. 3447         23,00 Eur 

120×90 cm
Nr. 3448         34,00 Eur

180×120 cm 
Nr. 3449         61,00 Eur
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Magnetinė lenta su trikoju stovu  
60×90 cm
Nr. 4589         60,00 Eur

70×100 cm
Nr. 4588         76,00 Eur 

Konferencinis stovas 
Magnetinė lenta su ratukais   
70×100 cm
Nr. 4590        117,00 Eur

Pastatomas ekranas 
150×150 cm
Nr. 4596         86,00 Eur

177×177 cm
Nr. 4597        94,00 Eur

199×199 cm
Nr. 4598         114,00 Eur

Laikiklis rašikliams
horizontalus
Nr. 4253         5,60 Eur 

Rodyklė-rašiklis 
(10 vnt.)
Septynių spalvų, 10 vnt.rodyklių  rinkinys.  
Nr. 6703         56,00 Eur 

Skaitmeninės svarstyklės 
Matmenys: 13 × 20 mm.  Iki 5000 g.

Nr. 2118 22,90 Eur

N
Spalvotų kreidelių rinkinys
12 vnt. 
„Butterstix“ kreidelės pagamintos aliejaus pagrindu, 
dėl to nedulka, netepa pirštų ir lengvai nusivalo nuo 
visų paviršių.
Rinkinyje 12 kreidelių. Spalvos: raudona, geltona, balta, 
rožinė, mėlyna, žalia.
Nr. 5649         14,00 Eur 
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Lietuvos Respublikos herbas 
Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į Mokyklų 

aprūpinimo standartus, parengė ir išleido Lietuvos 
Respublikos herbą, kuris atitinka Heraldikos komisijos 
prie LR Prezidento reikalavimus. Aukštos poligrafinės 
kokybės leidinyje naudojamos sidabrinė bei auksinė 
spalvos.
38×42 cm, priklijuotas prie kartono su pakabuku
Nr. 185 12,90 Eur 

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 188 36,20 Eur

Įžymiausių Lietuvos asmenybių 
plakatų (portretų) serija
„Lietuvos vadovai“ 

Iškiliausių Lietuvos valstybės veikėjų, Lietuvos 
prezidentų, plakatų serija. Pagal savo poreikius galite 
užsisakyti vieną ar keletą plakatų.
30×40 cm
Vieno plakato kaina 7,20 Eur
Įrėmintas mediniais rėmeliais 17,60 Eur

Valymo skystis 
magnetinėms lentoms, 
500 ml

Valymo skystis magnetinėms 
lentoms.
Nr. 3547                                               9,90 Eur

Magnetinis valiklis lentai 
Magnetinio valiklio korpusas + servetėlės magne-

tinio valiklio korpusui (5 vnt. pak.).
Nr. 3548 6,00 Eur 

Servetėlės magnetinio valiklio 
korpusui

Servetėlės magnetinio valiklio korpusui (5 vnt. pak.).
Nr. 3551 2,90 Eur

Rinkinys darbui su magnetine 
lenta ECO

Rinkinys darbui su magnetine lenta (valymo skystis 
50 ml + 4 spalvoti rašikliai +10 vnt. spalvotų magne-
tų + magnetinio valiklio korpusas + 5 vnt. servetėlių  
magnetiniam korpusui).
Nr. 3550 20,00 Eur

Rinkinys darbui su magnetine 
lenta

Rinkinys darbui su magnetine lenta (valymo skystis 
250 ml + 4 spalvoti markeriai + laikiklis rašikliams 
+ 10 vnt. spalvotų magnetų + magnetinio valiklio 
korpusas + 10 vnt. servetėlių  magnetiniam korpusui).
Nr. 5015 24,00 Eur

Rašiklių rinkinys lentai
Spalvoti rašikliai baltoms magnetinėms lentoms 

(4 vnt. pak.)
Nr. 3549 5,90 Eur



Leidinių ir kitų mokymo priemonių užsakymo būdai
•  E. knygyne www.briedis.lt
•  El. paštu: prekyba@briedis.lt
•  Faksu: (8 5) 270 66 27
•  Paštu: Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius

Pristatymo tvarka
•  Vadovėlius į ugdymo įstaigas pristatome nemokamai.  

(Perkant internetu, nemokamai vadovėliai pristatomi tik   
e. knygyne www.briedis.lt registruotoms ugdymo įstaigoms.  
Kitų ugdymo priemonių pristatymo mokestis priklauso nuo siuntos svorio.)

•  Pristatant mokymo priemones (išskyrus vadovėlius) į ugdymo įstaigas, 
        pagal jų svorį išrašoma transporto išlaidų sąskaita.

Nuolaidos
•  Užsakius leidinių už 1400–2300 Eur –  4 % nuolaida.
•  Užsakius leidinių už daugiau kaip 2300 Eur – 6 % nuolaida.
•  Vadovėlių ir kitų leidinių užsakymo nuolaidos pagal išrašytą sąskaitą
        skaičiuojamos atskirai.

        Į mokymo priemonių kainas įtrauktas PVM. 

Leidykla BRIEDIS pasilieka teisę keisti visų leidinių  
ir kitų mokymo priemonių kainą.

Kainos skelbiamos e. knygyne www.briedis.lt,  
tokiomis kainomis parduodama leidyklos knygyne Vilniuje (Parodų g. 4)



Autoriai ir leidėjai Lietuvos 
švietimo centruose bei 
leidyklos edukaciniame centre 
rengia leidyklos „Briedis“ išleistų
ar planuojamų leisti mokymo priemonių pristatymus ir seminarus. 
Visoms miestų ir rajonų mokytojų bendruomenėms, norinčioms 
sužinoti aktualiausią informaciją apie  
mokymo priemones, siūlome kreiptis į leidyklos 
„Briedis“ administraciją  elektroniniu paštu 
info@briedis.lt, tel. (8 5) 270 64 79.  
Renginių tvarkaraštis skelbiamas e. knygyne www.briedis.lt.

Leidyklos išleisti mokymo priemonių 
katalogai:
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Gamtos mokslai
Geografija
Istorija 
Visų leidinių ir kitų mokymo 
priemonių katalogas

Leidykla BRIEDIS
Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius  

El. p. info@briedis.lt 
www.briedis.lt

Prekybos skyrius
Tel.: (8 5) 270 66 01, 270 66 94 

Faks. (8 5) 270 66 27 
El. p. prekyba@briedis.lt




