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HRAČKY A POMŮCKY  

PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

  
 

 

HR222 Opičí strom 
 
Při této hře musí hráči své malé opičky pomocí katapultů 
vystřelit na strom. Napínavá a veselá hra pro 2 - 4 hráče 
od 3 let pro procvičení motoriky a prostorového myšlení. 
 
Obsahuje 1 strom, 16 figurek a 4 odrazové můstky. 
Rozměr 30 x 26 cm. 
 
  
 
 
HR223 Počítadlo 1-10, velké 
 
Pomůcka slouží k získání představy o hodnotě čísel 1-10, a to díky 
oboustrannému potištění znázorňovacích kostek. Mezi sadou 
barvených a nebarvených koleček jsou umístěny 3 kostky se 
znaménky plus, mínus a "rovná se". To umožňuje sestavit 
jednoduché matematické příklady sčítání a odečítání do desítky. 
 
Obsahuje dřevěnou desku, 43 hracích kamenů. Rozměr 26 x 22 x 
9,5 cm. 
 
  
 
 
HR225 Věž z ovoce 
 
Zde mají děti klidnou rukou postavit kostky (35 x 20 x 35 mm)                        
s barevnými motivy na správná políčka karet (90 x 90 x 4 mm)! Hravé 
učení motorických dovedností a poznání barev a tvarů. 
 
Obsahuje 6 destiček, 24 ks ovoce a 1 hrací kostku. 
  
  
 
 

HR230 Paměťová hra – zvuky 
 
Pexeso se zvuky procvičuje nejen paměť, ale také 
sluch. Vždyť malí hráči musí najít pár kostek, které 
stejně zní. A to není vůbec jednoduché. Pexeso je 
vyrobeno ze dřeva. Vhodné pro děti od 3 let. 
Hra obsahuje 12 dílů, rozměry 6,7 x 6,7 x 5,8 cm. 
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HR231 Velbloud – dovednostní a balanční hra 
 
Zábavná hra pro malé i velké hráče, která vyžaduje klidnou 
ruku, pořádnou dávku soustředění, trpělivost a také špetku 
taktiky. Cílem hry je na velblouda naložit co nejvíce nákladu. 
Velbloud i jeho dřevěný náklad jsou vyrobeny z neošetřeného 
dřeva a jsou díky přírodnímu kontrastu dřevin velice moderní 
a atraktivní. Vhodné pro děti od 5 let 
 
Hra obsahuje 60 dílů. Rozměry 12 x 9,5 x 3 cm 

 
  
 
  
HR235 Hmatová hra – rozličné povrchy 
 
Tuto hmatovou hru lze také nazvat jako pexesem 
pro ruce. V dřevěných válečcích je deset různých 
druhů materiálů, stejně jako v dřevěné podložce. 
Dítě se zavřenýma očima musí hmatem jednotlivé 
materiály rozpoznat a přiřadit dřevěné válečky 
do odpovídajících otvorů. Tato hra, vhodná pro děti 
od 3 let, velice rozvíjí hmatové smysly dětí. Své 
uplatnění nachází i u zrakově postižených. 
 
Hra obsahuje 10 dílů, rozměry 29 x 13 x 3,5 cm. 
 
  
 
 
HR237 Maják z kamene Anker – dovednostní hra 
 
Maják je hra, kterou můžete využít jako balanční hru, 
ale především je to hra logická. Cílem je přemístit věž 
z jedné na druhou stranu ostrova. To se musí při zachování 
pravidel uskutečnit s co nejnižším počtem tahů. 
Hra je určena nejen pro děti, ale také pro dospělé, kteří rádi 
řeší logické úkoly. Vhodné pro děti od 6 let. 
 
Velikost ostrova je 7,5 x 2,5 x 12,5 cm.  Hra obsahuje 9 ks 
kamenů. 
 
  
 
 
HR239 Kalimba 
 
Kalimba je hudební nástroj, který pochází z Afriky a děti 
se s ní velice brzy mohou naučit hrát jednoduché písničky. 
Kalimba nabízí 8 tónů, které se ladí posunováním kovových 
lamel. Velice krásný a lahodně znějící nástroj, který se těší 
oblibě i u dospělých. Vhodné pro děti od 5 let. 
 
Rozměr 20 cm. 
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HR241 Tangram – zvířata  
 
Králem hlavolamů je tangram. Proč je takto označován? Neboť 
je stále záhadou, jak je možné sestavit tolik různých obrazců 
pouze ze 7 dílků? Jedná se o nejstarší známý mechanický 
hlavolam, který pochází se staré Číny. Sestavováním různých 
obrazců si procvičíte hlavně svoji představivost a fantazii. Pokud 
ovšem skládáte dílky dle předlohy, pak si procvičujete svůj 
smysl a cit pro geometrické obrazce a naučíte se vidět plochu. 
Vhodné pro děti od 4 let. 
Hlavolam je vyroben ze dřeva a skládá se ze 7 dílků. Dodáváno 
v praktickém papírovém kartonu s vyobrazenými návrhy 
na seskládání.  
 
Rozměr obalu je 7,9 x 15,8 cm. 
  
  
 
 
 
HR261 Kuličky na trpělivost – děti 
 
Úkolem je dopravit všechny kovové kuličky do důlků. Zábavná 
hra pro trénink trpělivosti. Vhodné pro děti od 5 let. 
 
Rozměr 6,5 x 6,5 x 1,8 cm 
 
  
 
 
 
HR269 Šněrovací bota Plan Toys 
 
Pomůcka k procvičování vázání bot. Dítě stiskne dřevěnou 
botu mezi kolena a učí se šněrování a zavazování bot. 
 
Obsahuje: jednu dřevěnou botu a jednu tkaničku 
 
  
 
 
 
 
HR270 Mikádo – společenská hra 
 
Krásná společenská hra, kde každý z hráčů vytahuje tyčku tak, 
aniž by pohnul s ostatními tyčkami.  Vhodná pro děti od 5 let. 
 
Hra se skládá ze 41 dřevěných hracích tyčí a dřevěné krabičky. 
 
Délka 18 cm. 
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