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HRAČKY A POMŮCKY  

PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

  
 

 
 
 
 
HR127 Dřevěné puzzle na desce – abeceda 
 
Dřevěné puzzle veselá dřevěná písmenka. Každé písmenko 
je jinak barevné a má jiný vzor. První možností je vkládání 
písmenek do dřevěné desky. Každé písmenko má své vlastní 
místo. Druhou možností je skládání písmenek mimo dřevěnou 
základnu. Děti si tak mohou poskládat jednoduchá slovíčka. 
Určeno pro děti od 3 let. 
 
Dřevěné puzzle se základní deskou se skládají z 26 dílků 
a jsou vyrobeny ze dřeva z kvalitní a odolné překližky. Rozměry 
30 × 21 cm. 
 
  
 
 
 
HR128 Vkládací puzzle ze dřeva – číslice 
 
Dřevěné číslice různých barev a vzorů. První možností 
je vkládání číslic do dřevěné desky. Druhou možností 
je skládání čísel mimo dřevěnou základnu. Určeno pro děti 
od 3 let. 
 
Dřevěné puzzle se základní deskou se skládá z 10 dílků. 
Rozměry 30 × 21 cm. 
 
  
 
 
HR129 Puzzle – Kde bydlím? 
 
Puzzle Kde bydlím učí děti správně přiřazovat k sobě 
jednotlivé dílky. Děti se naučí rozeznávat zvířátka a dospělí 
jim ke zvířátkům povypráví celou řadu příběhů. Děti 
se tak naučí nejen puzzle skládat, ale rozvíjí celou řadu 
motorických, logických a jazykových dovedností. Vhodné 
pro děti od 2 let. 
 
Puzzle obsahuje 9 dílů, rozměry 18 × 18 cm. 
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HR130 Puzzle s dřevěnými úchytkami – dopravní prostředky 
 
Dřevěné puzzle pro nejmenší děti. Děti se učí vkládat jednotlivé 
dílky puzzle do základní desky. Pro lepší manipulaci mají tyto 
dílky dřevěné úchytky. Vkládací a tvarové puzzle patří mezi 
motorické a didaktické hračky a podporuje optimální rozvoj dětí. 
Vhodné pro děti od 2 let. 
 
Puzzle má 9 dílků, rozměry 30 × 21 cm. 
 
  
 
 
HR131 Odkrývací puzzle s anglickými slovíčky 
 
Dřevěné odkrývací puzzle, kdy se po odkrytí obrázku objeví 
správné slovo v angličtině. Puzzle s potiskem na papíře jsou 
vyrobeny ze dřeva z kvalitní a odolné překližky. Vhodné od 3 let. 
 
Puzzle se skládá z 25 dílů 
 
  
 
 
HR132 Dřevěné puzzle – učíme se počítat 
 
Dřevěné puzzle učí děti čísla nejen jako číslice, ale také 
jako skupiny zvířátek. Děti se naučí číslice poznávat 
a pojmenovat a také pochopí, jak velké množství 
představují. S puzzle čísla můžete dětem vyprávět 
příběhy. Dílky mají velké dřevěné úchytky pro lepší 
manipulaci. Vhodné od 2 let.  
 
Vkládací puzzle jsou vyrobeny ze dřeva a skládají 
se ze 13 dílků. Rozměry 51,5 × 13,5 cm. 
 
  
 
 
HR133 Dřevěné puzzle na desce – stavební auta 
 
Dřevěné puzzle představuje různá auta, každé se skládá                  
z 3 kusů. Barevná autíčka se Vám také budou hodit 
pro vyprávění zajímavých příběhů.. Vhodné pro děti od 2 let. 
 
Dřevěná hračka puzzle na desce o rozměru 27,5 x 27,5 
cm je vyrobena ze dřeva z kvalitní a odolné překližky. Skládá 
se ze 12 dílků. 
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HR134 Oblékací puzzle – princezna 
 
Vkládací a tvarové puzzle patří mezi motorické a didaktické 
hračky a podporuje optimální rozvoj dětí; vhodné je                          
i k vyprávění příběhů. Děti se musí naučit vkládat jednotlivé 
dílky puzzle do základní desky. Pro lepší manipulaci mají 
tyto dílky dřevěné úchytky, které se dětem dobře drží 
v rukou a mohou tak dílek správně natočit, vložit, 
ale i opětovně vyjmout. Vhodné pro děti od 2 let.  
 
Dřevěné vkládací puzzle má 8 dílků, rozměry 30 × 21 x 1 
cm. 
 
  
 
 
HR135 Puzzle s dřevěnými úchytkami – zvířátka na zahradě 
 
Jednoduché vkládací puzzle s dřevěnými úchyty s motivem 
zvířátek, které je možné vidět na zahrádce, nebo při procházkách 
v lese. Vhodné pro děti od 2 let. 
 
Vkládací puzzle se skládají z 5 dílků, které představují jednotlivá 
zvířátka, rozměr základní desky je 21 x 21 x 0,8 cm.  
 
  
 
 
 
 


