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HRAČKY A POMŮCKY  

PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 
HR77 Šněrovací bota 
 
Známá pomůcka v originálním provedení. Dítě stiskne dřevěnou 
botu mezi kolena a učí se šněrování i zavazování bot. 
 
Rozměry 17 x 5,5 x 10 cm. 
 
  
 
HR78 Klíč 
 
Motorická pomůcka sestávající ze dvou dílů: zámku a klíče. Vtip 
pomůcky spočívá v rozdílné délce jednotlivých kolíků rozmístěných 
na klíči. Otvor na zámku je upraven tak, že umožní posunutí klíče 
pouze při natočení delším kolíčkem vzhůru. Cílem hry je 
provléknout celý klíč včetně uchopovací destičky skrze celý zámek. 
 
Rozměry 20 x 9 x 2 x 35 cm. 
 
  
 
HR79 Házedlo 
 
Oblíbená hra k procvičení přesnosti. Házecí kroužky jsou vyrobeny 
z tuhé šňůry a spojeny převlekem z bukového dřeva do kroužku. 
 
Rozměry 35 x 35 x 13 x 20 cm. 
 
  
HR80 Bludiště 
 
Dřevěné bludiště. Výzva pro silné nervy a klidné ruce. Kompaktní 
provedení s cílem v centru s potištěným obalem. 
 
Rozměry: 210 x 210 x 50 mm 
 
  
 
HR142 Slovní mlýn – stolní hra 
 
Naučná hra pro malé slovní akrobaty a umělecké počtáře. 
Stačí jednoduše hrací deskou zatočit a hra se slovíčky a čísly 
může začít. Tato hra nabízí snadným a hlavně přirozeným 
způsobem rozvíjet jak slovní zásobu hráčů, zdokonalení 
v počtech, tak i kombinační schopnosti, paměť a v neposlední 
řadě postřeh. Pravidla hry lze volně přizpůsobovat věku  
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a schopnostem hráčů. 
 
Hra je vyrobena ze dřeva a z kvalitní a odolné překližky. Použité barvy jsou nezávadné. 
Dodává se v krabici s víkem z tvrdého papíru. Vhodné pro děti od 6 let. 
 
Rozměr 26,5 cm v průměru. 
 
 
HR143 Provlékací hračka – medvídek 
 
Provlékací hračka na procvičení jemné motoriky dětských 
prstíků s barevnými tkaničkami. Vhodné pro děti od 4 let. 
 
Rozměry 19 × 14 cm. 
 
 

 
HR144 Krabičková věž 
 
Děti mají rády pestré barvičky, líbivé obrázky a kolem 1 roku 
věku také rády skládají, přeskládávají, dávají věci do krabiček 
a zase je s chutí vysypou. Pro podporu kreativity a jemné 
motoriky je určena tato veselá krabičková věž. Vhodné pro děti 
od 1 roku. 
 
Největší krabička má velikost 14 x 14 x 14 cm. Výrobek 
je vyroben z pevného kartonu. 
 
  
 
 
HR145 Pexeso a puzzle v jednom – zvířátka 
 
Puzzle s nádhernými ilustracemi, které se dají hrát i jako pexeso. 
Obě části jednoho zvířátka tvoří jeden celek. Každý hráč zkouší, 
najít co nejvíce takovýchto celků. Tuto hru lze také s menšími dětmi 
hrát jako přikládací puzzle. Vhodné pro děti od 2 let. 
 
V sadě je 32 hracích destiček o rozměru 6,5 x 6,5 cm, které jsou 
vyrobeny ze dřeva z kvalitní a odolné překližky. Obrázky jsou 
natištěny. Pexeso je baleno v krabici s víkem z tvrdého papíru.  
  
  
HR146 Holahop šašek 
 
Jednoduchá dřevěná hračka pro radost, stisknutím dřevěných 
destiček začne šašek cvičit.Hračka o délce 23 cm je vyrobena 
ze dřeva a z kvalitní a odolné překližky. Ošetřena je nezávadnými 
barvami. Vhodné pro děti od 3 let. 
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HR228 Otáčecí divadlo se 2 pohádkami 
 
Malé dřevěné divadlo Vám pomůže dětem povyprávět dvě 
pohádky – Červená Karkulka a Žabí princ. Pouhým otáčením se 
mění obrázky za sebou a vyprávění podle nich může pokračovat. 
Divadlo je ideální malou pozorností pro děti od 3 let. 
 
Rozměry 13 x 6 x 13,2. 
 
  
 
 
 
HR229 Dřevěné pexeso a domino Veselá zvířátka 
 
Skvělá paměťová hra pro děti již od 3 let. Cílem hry je posbírat co 
možná nejvíce k sobě patřících párů zvířátek. Každé ze                         
16 zvířátek se totiž skládá ze dvou částí, které tvoří jeden celek.              
V této paměťové hře na principu pexesa musíš najít a spojit obě 
poloviny každého zvířátka k sobě. 
 
Hra je vyrobena ze dřeva z kvalitní a odolné překližky. Obsahuje 
32 dílů každý o velikosti 5 x 5 cm. 
 
  
 
 
 
HR232 Moje první domino 
 
S prvním dominem mohou děti přiřazovat obrázky s věcmi                    
z okolního světa, které jsou jim blízké – kostky, houpací koník, 
autíčko, pejsek, pastelky. Klasická hra v dětském provedení. 
Vhodné pro děti od 2 let. 
 
Obsahuje 28 dílů, jeden dílek má velikost 5 x 10 cm. 
 
  
 
 
 
HR234 Hra s abecedou – čas běží 
 
Dřevěné kostky s písmenky, přesýpací hodiny a kožený kelímek 
patří k této hře se slovy. Každé vyložené písmenko platí jako 
bod a vyhrává ten, kdo v kole docílil nejvyššího počtu bodů. 
Vhodné pro děti od 6 let. 
 
Hra obsahuje 14 dílů, z toho je 10 kostek s písmeny. Rozměry 
8,8 x 5 cm. 
 
  
 
 



 4 

 
HR236 Zeleninový záhonek – vývojové puzzle 
 
Vývojové dřevěné puzzle ve čtyřech vrstvách ukáže dětem, 
jak si malý zajíček vypěstoval záhonek mrkviček. Puzzle obsahuje 
velké množství dílků, ale malé děti mohou nejprve začít s jedním 
obrázkem a teprve později se mohou pustit do skládání s vyšší 
náročností. Vhodné pro děti od 3 let. 
 
Hra obsahuje 53 dílů. Rozměry 20 x 20 x 1,5 cm. 
 
  
 
HR262 Dřevěné pexeso – vláčky 
 
Stolní hra, která poslouží i jako puzzle pro menší děti. Cílem 
hry je co nejrychleji seskládat vláček své barvy. Dva až čtyři hráči 
mohou v této hře vyzkoušet svou paměť, podpořit soustředění 
a užít si spousty legrace! Hra je vyrobena ze dřeva z kvalitní 
a odolné překližky. Vhodné pro děti od 2 let 
 
Hra obsahuje 32 dřevěných karet, 40 cm. 
  
 
 
 
 
HR263 Roztoč mě – hra s ozubenými kolečky 
 
Až po nasazení modrého kolečka s kličkou se ukáže, 
zda se celý strojek skutečně bude točit. A také, jakým směrem 
se vlastně bude otáčet? Kolečka jsou potištěna z obou stran 
a pro děti je tato hra nejen zábavná a pestrobarevně kouzelná, 
ale je i velkou zkušeností. Vhodné pro děti od 3 let. 
 
Hra 8 dřevěných dílů, rozměry 20,5 x 20,5 cm. 
 
  
 
HR280 Váha s tvary 
 
Dřevěná váha s 12 tvary. Věk 3+. 
 
Rozměr 29 x 16 x 10 cm. 
 
  
 
 
 


