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Leányvállalataink:

Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel./fax: 056 6283265

e-mail: melodiakslovakia@stonline.sk
www.ucebnapomocka.com

Oradea, 410266, Str. Barcaului 33, Ap.3
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Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!

Kedves Pedagógus Kollégák!

Taneszközgyártó- és forgalmazó vállalkozásaink, munkatársaink nevében megköszönjük megtisztelő bizalmukat eddigi 
megrendeléseikben.  Továbbra is számítunk aktív részvételükre, kérésükre regionális kiállításokon is bemutatjuk eszközeinket. 
    Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:

 Meló-Diák Taneszközcentrum Kft. 
 Zamatóczky Lászlóné 
              ügyvezető 
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WWW.TANESZKOZCENTRUM.HU
Megrendelési és szállítási feltételek

1. Megrendelés:
 A megrendelést, illetve lemondást írásban vagy faxon fogadjuk el. A megrendelt és a megrendelés dátumától számított 3 napon 

belül írásban le nem mondott árut későbbi visszavonásuk esetén értékének 10%-ában kiszámlázzuk. Importáru rendeléseket 
írásban visszaigazoljuk!

2. Szállítás: A törékeny eszközök reklamációját 24 órán belül felvett postai és iskolai jegyzőkönyv alapján kérjük címünkre 
eljuttatni!

3. Szállítási határidő: 1–40 nap, terméktől függően, kérésére szállítási határidő visszaigazolással.
4. Fizetési feltételek: átutalás, készpénz (utánvét). A bruttó árak 27% ÁFA-t tartalmaznak. Forintleértékelés vagy gyártói árváltozás 

miatt az árváltoztatás jogát (egyeztetéssel, visszaigazolással) fenntartjuk!

A didaktikai játékok szerepe az óvodások és kisiskolások nevelésében.

A gyerekeket rendkívül érdekli az őket körülvevő világ, és a világ megismerésének vágya állandó kíváncsiságot okoz 
bennük. Ezt mutatják gyakori kérdéseik is. Ha a gyerek környezetében talál olyan játékszereket, eszközöket, amelyekkel 
játszva ismereteket szerezhet, gondolkodási műveleteket gyakorolhat, saját képességeit fejlesztheti, meglévő ismereteit 
alkalmazhatja, akkor kíváncsiságának, intellektuális igényeinek kielégítése nem függ kizárólag a felnőtt idejétől, vagy 
kedvétől. Új ismereteit sokszor maga is megszerezheti (játszva). Így az ismeretszerzés játék és öröm is egyszerre. Ezért 
minél több didaktikai játékszert kell az óvodások kezébe adni, amiket bármikor elővehetnek, és amikkel egyedül vagy 
kisebb csoportokban játszhatnak.
Az óvodások a céltudatosan előkészített eszközökkel manipulálva, nemcsak a tárgyak érzékelhető tulajdonságait 
ismerik meg, hanem azok alapján a dolgok azonosságát, különbségét; párosítanak, sorokat alkotnak, gondolkodási 
műveleteket végeznek. Ez az önálló tevékenység biztosítja, hogy nemcsak elsajátítják, hanem értelmük felszívja ezt a 
tudást.
A gondolkodási műveleteket begyakorolva intelligenciájuk fejlődik, és ez kedvezően hat az egész személyiségükre. 
Lényeges követelmény, hogy ebben a tevékenységben is segítsük a gyereket. A célunk az lenne, hogy a gyerekek az 
óvodában minél többet, minél elmélyültebben játszhassanak. Eközben erősödnek, izmosodnak, koordináltabb lesz 
a mozgásuk, a kézügyességük, pontosabb lesz érzékszerveik működése. Fejlődik figyelmük, emlékezetük. A játéknak 
különös jelentősége van a gyermek képzeletének gazdagításában. A játékban sok tapasztalatot, ismeretet szerez a 
gyerek, megfelelő ismeretei elmélyülnek, gazdagodnak, ezzel fejlődik gondolkodása. Számos készség megszerzéséhez 
és gyakorlásához ad lehetőséget a játék. Kezdeményezővé, találékonnyá teszi a gyermeket. Hozzásegíti, hogy 
cselekvéseiben türelmes, kitartó legyen, hogy képes legyen erőfeszítésekre. Közelebb hozza egymáshoz őket, 
megtanulnak együtt játszani, egymáshoz alkalmazkodni, egymást megbecsülni, fejlődik ízlésük. A gyermekek számára 
a játék sok örömet és vidámságot jelent. 
Gondolják át, miközben katalógusunk termékeit (és kedvező árait) nézegetik, hogy eszközeink hogyan segíthetik az 
óvodában és alsó tagozatban a nevelési feladatok megvalósítását!
Kérjük, fogadják jó szívvel termékeinket. 

Zamatóczky Lászlóné
ügyvezető 
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Bábszínház

F11008

30 cm magasságú szövet kesztyűbábok:
Egységára 3 500 Ft / db : Farkas, Tehén, 
Süni, Mókus, Rénszarvas, Katica, Róka, Kakas, 
Csacsi, Kecskemama, Borz, Őzike, Maci, Ló, 
Vakond, Kutya, Malac, Gida, Bárány, Nyuszi, 
Tyúk, Béka
Egységára 2 000 Ft / db :  Cica, Egér, Varjú, 
Szúnyog, Kígyó, Csibe, Kacsa, Rigó, 
Egységára 1 300 Ft / db : Hangya, Bolha
Egységára  4 600 Ft / db : Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár
Egységára  4 000 Ft / db : Mária, József
Egységára  4 000 Ft / db : Kisded , Pásztor
Egységára  4 300 Ft / db : Török, Mikulás, 
Bohóc
Egységára  3 500 Ft / db : Nagyapó, 
Nagyanyó, Apa,Anya, Dáma, 
Katona,Tanítónéni, Királyfi, Aranyhajú lány

+

+
DV65001/A  Piroska és a farkas, 14 530 Ft
 A három kismalac
 magyar-angol-német
DV65002/A  Mesélnek az állatok 14 530 Ft
 magyar-angol-német
Dőljünk hátra és figyeljünk, hamarosan felgördül 

a függöny. A zenekar már hangol és felcsendülnek 

az első dallamok a CD-ről. A szereplő színészek 

csodálatosan játszanak. Tisztán és érthetően 

mesélik a történetet a CD lejátszón keresztül. 

A gyerekekre vagy a tanítónénire a karmesteri 

szerepet osztottuk. Ők játsszák a paraván mögött 

a kézbábokkal a jeleneteket.

8 bábfigura (20cm), 1db audio CD, amelyről csak a 

zenei aláfestést, vagy a zenével együtt az idegen 

nyelvű mesetörténetet is hallhatjuk. A szereplők 

hangja és a történethez párosuló zenei aláfestés 

igazi színházi élményt nyújt az osztálynak.

Mesék audio CD-n, bábokkal

MENJÜNK 
BÁBSZÍNHÁZBA

65001/A

65002/A

L8165     Kisméretű bábparaván  4 540 Ft
36x25cm
F11008   Bábparaván                      11 460 Ft
60x120cm

L8165

FELNŐTT k 5 UJJAS k

1 ujjas – 880 Ft / db Gomba, Gólya, Mókus
5 ujjas -1600 Ft / db Róka, Nyuszi, Tyúk
Felnőtt – 2500 Ft /db Télapó, Piroska, Török
Fejbábok - 2 800 -tól 3 600 Ft-ig
A teljes listát képanyaggal megtekinthetik 
honlapunkon az 
 „Óvodai eszközök – Új Bábjaink” menüben.

FEJBÁBOK k

1 UJJAS k



DV65003 Együttélés másokkal, tolerancia                     17 200 Ft

DV64005 Újrahasznosítás                      17 200 Ft

Póló

Kartondoboz

Répa Műanyag flakon Bögre

Üvegpalack

A játék során a tanulók megtanulják 
a másokkal szemben tanúsítandó 
tiszteletet, toleranciát és a másság 
elfogadását. 
A készlet tartalma: 9 db kesztyűbáb, 
1 db MP3 CD, mely két klasszikus 
történetet tartalmaz „A rút kiskacsa” és 
„ Pinocchio”. 
A bábok segítségével eljátszhatják 
a gyerekek a meséket. Az egyes 
történetek a CD-n 10 percesek.
Praktikus tároló kofferban szállítjuk. A 
CD-k angol, német nyelven kaphatók.

A játék segítségével könnyen 
elsajátíthatják a gyerekek, azt hogy a 
szelektív hulladékgyűjtéssel hogyan lehet 
a számunkra már haszontalan dolgokat 
újrahasznosítani. 
A történetek hallgatása és eljátszása 
során a tanulók egyszerűen 
megtanulhatják, azt hogy a használt 
üvegből, műanyagból vagy fémből 
hogyan lesz ismét hasznos árucikk.
A készlet tartalma: 6 db kétarcú 
kesztyűbáb, 1 db MP3 CD, mely két 
történetet tartalmaz, 1 db szövegkönyv 
az MP3 CD-hez.
Praktikus tároló kofferban szállítjuk. A 
CD-k angol, német nyelven kaphatók.
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0020 Mozgáskoordinációhoz 
különböző színű 
gyöngyök,200 db

7 500 Ft

0021 Mozgáskoordinációhoz 
különböző színű 
gyöngyök,400 db

13 290 Ft

L1824 Golyóvezető 3 db-os 
készlet, 14x10 cm

4 560 Ft

L1982 Színes gyöngyfűző
fa dobozban, 25x16 cm

6 000 Ft 

L2126 ABC, 
fa betűkészlet, 300 db-os

2 800 Ft

L2457 Golyóvezető 2 db-os 
készlet, 13x10 cm

3 440 Ft

L2465 Színes fa gyöngyfűző 
fa dobozban, 27x20 cm

5 600 Ft

L4690 Golyóvezető asztal 
90x67cm

52 000 Ft

L6941 Golyóvezető, 30x30 cm 6 800 Ft
L7230 Vezesd a vonalat 

kétoldalas, feladatlapok-
kal, 32x23 cm

6 050 Ft

L7589 Színes gyöngyfűző
ABC betűivel

6 700 Ft

L7891 Medvebocs fűzőkészlet
30 db-os, fadobozban, 
14x22 cm

4 100 Ft

L7988 Betűkockák 
145 db-os készlet, 
fadobozban, 20x18 cm

3 160 Ft

L8150 Fűzöcske lapok, zsinórral 
32 db-os

6 650 Ft

%LÉ5

%LZ4

%LGY6

%L7534

%L8951

%L7035

A kép illusztráció zöldség és gyümölcs nélkül!

%L7675

Szerepjátékok
LGY6 Gyümölcsök, 6 db-os

(alma, körte, banán,
földieper, ribizli, citrom)

1 250 Ft

LÉ5 Élelmiszerek, 5 db-os
(flakonos tej, hal, 
kenyér, tojás, szalámi)

1 250 Ft

LZ 4 Zöldségek, 4 db-os
(sárgarépa,2 db gomba, 
paradicsom)

 800 Ft

L1646 Gyümölcsösláda 
11db-os, 17x13 cm

2 400 Ft

L7035 Elárusítóstand 
(gyümölcs-zöldség)
12 rekesszel, 80x60 cm

20 000 Ft

L1756 Zöldségesláda 
11db-os, 17x13 cm

2 400 Ft

L7534 Főzőedény készlet,  
10 db-os, alumínium,
5-7 cm

8 700 Ft

L7675 Gyermekkötény,
színes, 155x83x44 cm

1 640 Ft

L8951 Piknik-koffer
(tányér. evőeszközök, csésze)
17 db-os, 16x10 cm

2 400 Ft

%L1756%L1646

Írás, olvasás

%L1824

%L6941

%L1982%L7891

%L8150

%L7230

%L2126 %L7988

%L2457

%L4690

%L2465

%L7589

%0020,0021



L1828 Puzzle óra, 
mennyiségekkel, 30x30 cm

2 650 Ft

L4011 Tanulói golyós számoló-
gép, 6 soros, 16x18 cm

1 400 Ft

L4022 Tanulói golyós számoló-
gép,10 soros,18x30 cm

2 600 Ft

L5260 Szám Jenga
dobókockával, 23x7 cm

3 600 Ft

L7246 Szám és betűkoffer 
mágnestáblával, 
30x25 cm

7 640 Ft

L7392 Szorzótábla
multifunkcionális
forgatható számokkal, 
21x21 cm

3150 Ft

L7577 Kétoldalas állv. tábla
számológolyókkal, 
órával
79x40x118 mm

19 900 Ft

L7583 Szorzótábla
összekeverhető kockákkal
18x18 cm

2 500 Ft

L8253 EURO-kassza, tanulói
49db papír, 10db fém
1db hitelkártya
21x30 cm

1 650 Ft

L8261 EURO játékpénz
tárolókazettában, 
15x11 cm

2 200 Ft

%L7246

%L7577

%L8261

%L8253

%L1828

%L4011

%L4022

Számolás
Matematika

Formaérzékelés
Geometria

L1080 Formafelismerő doboz
fa, 20x20 cm

6 050 Ft

L1600 Formaegyeztető 
geo-puzzle, fa, 
19 részes, 17x17x2 cm

2 400 Ft

L1731 Formapiramis
3 féle formával, 30 cm

8 500 Ft

L1514 Formaegyeztető vár
9 db-os, 18x17 cm

6 800 Ft

L8199 Csillag-formaépítő
80 db-os, tárolódoboz-
ban,12 cm

3 100 Ft

%L1514

%L1080

%L8199

%L1600

%L1731

%L7392

%L7583

%L5260

Idegennyelv
EI-2943 Mondatépítő dominó 6 500 Ft
A dominókra főnevek, névmások, igék, mel-
léknevek, határozók, kötőszavak, és elöljárószók 
vannak nyomtatva, amelyekkel mondatokat 
alkothatnak a tanulók. Csak angol nyelven !
Praktikus tároló dobozban 114 db dominó.

%EI-2943
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%L1038

L1038 Mozaik formakirakó
80 db-os, 26x26 cm

2 900 Ft

%L7708

%L7493
%L1786

L1786 Klappogó - állatfejek
3 db-os készlet, 13,5 cm

3 280 Ft

L7161 Tamburin, 14 cm 2 300 Ft

L7493 Guiro, ütővel, 2 db, 14 cm 3 050 Ft

L7708 Kereplő készlet 
5 db-os, 13x2,5x13 cm

2 850 Ft

L7934 Kasztanyetta színes
4 db-os készlet, fa, 5 cm

2 650 Ft

L7994 Maracas fa, 2 db, katicás 4 600 Ft

L7995 Tamburin, 18 cm 3 100 Ft

L8042 Nyeles csengősor 
4 soros, 3 csengővel, 
3 db-os készlet

3 950 Ft

L4619 Xilofon 
festett, 8 szólamú, két 
ütővel, 33x23x5 cm

3 900 Ft

L4691 Xilofon-Mozart, 
egy ütővel, fa alap, 19x8 cm

4 600 Ft

L7137 Xilofon
fa, 42 cm, 15 szólamú

6 650 Ft

L7565 Xilofon,
egy ütővel, 19x20 cm

3 800 Ft

L7977 Xilofon 
2 db ütővel, 56x17 cm

5 400 Ft

Ritmus és zene

%L7994

%L7161

%L7995
%L8042

%L4619

%L7934

L7137k

hL7565

%L4691

%L7977

Xilofonok



L1700 Mini ritmuskészlet
4 db-os, fa, 4x20,5 cm

5 490 Ft

L7574 Midi ritmuskészlet 
6 db-os, fa 38x7x33 cm

12 800 Ft

L26 Ritmus és hangszer- 
készlet, 23 db-os, 
műanyag bőröndben

43 800 Ft

2 db fa guiro pálcával, 14 cm, 1 db páros 
csengősor 4 soros 2 csengővel, 3 db nyeles 
csengősor, 4 soros, 3 db csengővel, 14,5 
cm, 1 db fa furulya, 32 cm, 1 db xilofon, 15 
szólamú, ütővel, 33 cm, 1 db színes metalofon, 
8 szólamú, 35 cm, 3 db színes szájharmónika, 
10,3x2,8x1,7 cm, 4 db állatfigurás, színes fa 
kasztanyetta,  1 db zsiráfos fa csörgődob, 4 
csörgővel, 14,5 cm, 1 db fa csörgődob, 4 db 
csörgővel, , 14,5 cm, 1 db katicabogaras, fa 
csörgődob, 5 csörgővel, 18 cm, 3 db állatfig-
urás, színes fa síp, 10,5 cm, 1 pár festett fém 
cintányér, 8,7 cm, 1 db triangulum ütővel, 14 
cm, 1 pár festett fa maracas tojás.
L7941 Ritmuskészlet

6 darabos  
12 500 Ft 

DP505W Mini hangszer készlet 10 800 Ft

A készlet tartalma hátizsákban: 
1 db fa tamburin,1 pár ujj cimbalom króm 
borítással,1 pár fa Maracas,1 db10 cm-es acél 
triangulum króm borítással,1 db (tojás) csörgő,1 
db fa  csörgő rúd,1 db fa (cső) csörgő,1 pár 
ritmusfa,1 db csuklócsengő
Mérete: 34x4x30cm
DP1100 Hangszerfestő készlet 12 000 Ft

Tartalma: festhető  hangszerek, táska, ecsetek 
és festék.Mérete:27x17x15cm.

%L7574

%L1762

%L7980

%L7273

%L7579

%L9118

L8306k

iL1761

L1761 Dallamhenger, 
fa ütővel, 11x15,5x11 cm

2 460 Ft

L1762 Konga, 26 cm 10 100 Ft

L7273 Síp, fa, 3 db-os készlet 2 400 Ft

L7579 Szájharmónika, 3 db-os 
készlet, 10,3x3x2 cm

3 200 Ft

L7987 Síp, 7 db, fa, állatfigurás 2 800 Ft

L7980 Bongo, fa, 20x26 cm 6 100 Ft

L8306 Furulya, 32 cm 2 850 Ft

L9118 Esőcsináló 
fa, 2 db, 81x6,2 cm

10 300 Ft

%DP1003

Zenei készletek

DP1003 Ritmus és hangszer- 
készlet, táskában

  34 500 Ft

1 db Csengettyű koszorú (Ø20cm), 1 db Bőrözött 
dob (Ø20cm), 1 db Nyeles fadob (csődob), 1 db 
Nyeles fadob, kétoldalas (csődob), 1 db 
Kolomp 2 db Cintányér (Ø15cm), 2 db Cintányér 
(Ø20cm), 1 db Fa guiro fa pálcával, 1 db Fa cin-
tányéros csengő, 1 db Fa nyeles klappogó, 1 db 
Ritmusfa, vékony, 1 db Ritmusfa, vastag, 1 db Fa 
maracas, 2 db Maracas tojás, 2 db Csuklócsörgő, 
1 db Triangulum ütővel, 20 cm, 1 db Triangulum 
ütővel, 18 cm, 1 db Triangulum ütővel, 15 cm,1 
db Triangulum ütővel, 13 cm

%L7941

iDP505Wk

%L26

%DP1100

%L1700

%L7987
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%L7195

%L2100

%L1052
L7130k%L1800

%L1114

L7077m

L8004%L4701

%L7951

%L7490

iL2130

%L1133

%L7253

Játékok
L7073m

%L8158

L1052 Kugli, golyókkal 
17x25 cm

5 200 Ft

L1114 Homokozó készlet
3 db-os, 21 cm

1 100 Ft

L1133 Gyermekkonyha
(mosógéppel, mosoga-
tóval, tűzhellyel) 92x70 cm 

39 100 Ft

L1800 Ki nevet a végén?
társasjáték, 42x48 cm

11 900 Ft

L9034 Célbadobó készlet
fa alap, 5 db karikával

4 500 Ft

L2130 Színes dominó, 
250 db-os

9 600 Ft

L4701 Szövőkeret, fa, 32x26 cm 4 450 Ft

L7073 Fa építőkockák 
100db-os, zsákban

8 200 Ft

L7077 Színes építőkockák, 
fa, 54 db, dobozban, 
27x27 cm

4 100 Ft

L7130 Halászó, 
4 db horgászpálcával, 35 cm

6 200 Ft

L7195 Élet a faluban 
óriás puzzle, 48x36 cm

5 600 Ft

L7253 Lakóház, kétszintes, fa, 
berendezéssel,40x26 cm

16 000 Ft

L7490 Szövőkeret, fa, 
45,5x33x3 cm

5 300 Ft

L7951 Cipőfűző megkötő 
fa, 12 cm

1 350 Ft

L8004 Toronyépítő fahasábok
24 cm

3 400 Ft

L8158 Cipőfűző megkötő 
fa, 40x22 cm

3 490 Ft

m

%L9034



DV1041 Gyöngyfűző, 300db 
gyöngy, 3db zsinór
tárolódóbózban

3 500 Ft

L1831 Bingo társasjáték,
24db szelvénnyel,
75db  fagolyóval, 
alaptáblával

16 000 Ft

L1981 Négyet egy vonalba, 
logikai játék, 
43x31 cm

9 200 Ft

L2064 Memóriajáték, tapintás 6 100 Ft

L2136 Járdakréta 
20 db, 15 cm-es

1 600 Ft

L2241 Szerszámkészlet, 
40x26 cm

11 950 Ft

L2170 Kaleidoszkóp,  
19 cm

8 100 Ft

L4630 Mágneses vonat
6 részes, 60 cm

4 450 Ft

L6113 Elsősegély doboz 19 200 Ft

L6149 Szélforgó, 27x8 cm 
24db-os osztálykészlet

6 800 Ft

L7182 Macis öltözető játék 4 800 Ft

L7586 Vadállatok dominó 
16x11 cm-es
 fa dobozban

3 050 Ft

L7696 Gyöngyfűző, fa
4db-os készlet

5 280 Ft

L8007 Katicabogarak, 
288 db, 2 cm

8 100 Ft

L8007 Katicabogarak 
darabonként

25 Ft/db

L9953 Kalaha társasjáték
50x13 cm

6 500 Ft

L9954 Malefiz kockajáték
2-4 fő részére, 25x25 cm

6 200 Ft

%L1831

hL9953

%L1981

%L9954

%L4630

%DV1041-6

%L2064

%L7586

%L7696 %L6149

%L2170

%L7182

L2136%

%L8007

%L2241%L6113
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C-01 VARIS város fa építőkészlet, 107 db-os    16 650 Ft
G-47 VARIS szélmalom építő készlet, 47 db-os  17 425 Ft
G1-07 VARIS rönkház építőlemek, 55 db-os    17 425 Ft
G1-08 VARIS rönkház építőlemek, 31 db-os      5 740 Ft
G1-12 VARIS rönk exkluzív város építőkészlet, 222 db-os   29 870 Ft
K-23 VARIS fa fantázia építőelemek, 23 db-os   16 670 Ft

C-01

G-47

G1-07

G-08

G-12

K-23

FA ÉPÍTŐJÁTÉKOK

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

12
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MŰANYAG ÉPÍTŐJÁTÉK

0076 Műanyag építőelemek - 55 darabos      1 600 Ft
 55 darabos építőkocka készlet műanyag zsákban
0083 Műanyag építőelemek - 110 darabos      3 250 Ft
 110 darabos építőkocka készlet műanyag zsákban
0090 Műanyag építőelemek - 210 darabos       5 425 Ft
 210 darabos építőkocka készlet műanyag zsákban
0540 Műanyag építőelemek - nagyméretű - 200 darabos   14 680 Ft
 200 darabos építőkocka készlet műanyag zsákban
0564 Műanyag építőelemek - maxi méret - 250 darabos 18 890 Ft
 250 darabos építőkocka készlet műanyag zsákban

0076

0083

0090

0540

0564
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 A homokszemek nem tapadnak össze, mégis formálható marad !

A Mágikus homok 100%-ig természetes termék.

A Mágikus homok formálása közben a levegő távozik belőle, ekkor a homok szilárddá válik. Amikor ezt a szilárd formáját elveszíti, a homok 
puha, és levegős lesz ismét - hihetetlen élmény! A homok soha nem szárad ki, és fel lehet használni újra, és újra. A Mágikus homok mindig 
baktérium-mentes marad. 

A Mágikus homok nem tartalmaz mérgező anyagot, és egyúttal biztonságos higiéniailag, nem okoz kárt a gyermek szervezetében. 
Amennyiben a gyermek eszik a homokból, egyszerűen áthalad a testén anélkül, hogy bármi kárt okozna.
A Mágikus homok víz alapú (vizet tilos hozzáadni), könnyen lemosható a kézről.

 Természetes termék, homokból és kagyló héjából készült.
 Felhasználási javaslat:
 - Homokozó gyermekeknek
 - Modellezés, formázás iskolában
 - Művészet és design alkotása
 - Terápiás célok

ZAUBI001   Mágikus Homok beltéri használatra készlet I (A készlet erejéig !)   20 000 Ft
A készlet tartalma: 1.5 kg Mágikus Homok, 1db műanyag homokozó, 6 db forma, 4 darab formázó eszköz.
ZAUBI005   Mágikus Homok beltéri használatra készlet II                                             10 300 Ft
A készlet tartalma: 0.75 kg Mágikus Homok, 6 db forma, 4 darab formázó eszköz.
ZAUBI101   Mágikus Homok beltéri használatra, Kezdő nagy készlet          15 370 Ft
A készlet tartalma: 1 kg Mágikus Homok, 1db felfújható tálca, 11 db forma - fagylalt, szedőkanál, tölcsér, világítótorony, 
csiga, hal, vitorlás, hajó, kuglóf,  4 geometriai forma.
ZAUBI102   Mágikus Homok beltéri használatra, Kezdő kis készlet           8 520 Ft
A készlet tartalma: 0,5 kg Mágikus Homok, 1 fagylalt szedő, 1 tölcsér
ZAUBI103   Mágikus Homok beltéri használatra 1kg karton dobozban            8 500 Ft

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

MÁGIKUS HOMOK
BELTÉRI HASZNÁLATRA
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MÁGIKUS SZÓPÁLCA

Ismerje meg ezt a forradalmian új játékot !
Mondjon fel a szópálcára 10 szót, minden 
egyes szót párosítson 1-1 kártyával. Kapcsolja 
lejátszó üzemmódba a szópálcát, és máris 
kezdődhet a játék. A gyerekeknek nincs 
más dolguk, csak megtalálni azt a kártyát és 
hozzáérinteni a szópálcát, amit a szópálca 
felmondott.  Nyelvtanulástól a számoláson 
keresztül írás-olvasás tanulásig bármihez 
ideális segédeszköz.

12745   Mágikus szópálca (beépített mikrofonnal, kártyákkal)                  18 900 Ft

12747   Mágikus szópálcához francia betű és szókártyák     3 900 Ft
12749   Mágikus szópálcához német betű és szókártyák     3 900 Ft
12751   Mágikus szópálcához spanyol betű és szókártyák     3 900 Ft
12753   Mágikus szópálcához angol betű és szókártyák     3 900 Ft
A kiegészítő kártyák 100 darab kártyát tartalmaznak.

12745

12747

12749

12751

Újdonság

Újdonság

Újdonság

Újdonság
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KÉPKÁRTYÁK
DV20543 Találd ki, mi vagyok!           7 950 Ft
Mimikációs játék szavak nélkül. Dobjunk dobókockával, és a dobott színnek megfelelő színű kártyát húzzunk, de 
ne mutassuk meg senkinek. Fordítsuk meg a homokórát, és kezdjük eljátszani az állatot, tárgyat, cselekvést vagy 
karaktert, amely a kártyán szerepel. Aki először kitalálja mi került eljátszásra azé a kártya. Ha senki sem találja ki 
mielőtt az idő lejár, akkor tegyük a kártyát lefordítva az adott színű pakli aljára. A legtöbb kártyát gyűjtő játékos a 
győztes. Tartalma: 40 db kártya képekkel, 1 dobókocka színekkel, 1 db 1 perces homokóra.

DV20571 Keressük a színeket! (Figyelemfejlesztés, színek megismerése    7 750 Ft
Dobjunk a két dobókockával, és a kapott két színnek megfelelő ruházatú gyerekek képét tartalmazó kártyát 
keressük meg. Akinek a legtöbb kártyája van a játék végén, az győz. Egyszerű játék a figyelem fejlesztésére és 
a színek tanulásához.  Lehetőség kicsi gyerekek első, szabályokkal rendelkező játék megismertetéséhez, így 
megtanulhatják, hogyan jönnek a körök egymás után, mi az veszíteni és nyerni. Egy játék, amelyben a dobókocka 
dönti el ki a győztes a játékban. Tartalma: 40 kártya képekkel, 2 dobókocka, interaktív multimédia CD a figyelem 
fejlesztéséhez egyénileg vagy csoportosan.

Újdonság Újdonság
DV20543 DV20571

DV39010 Napi tevékenységek tervezése  14 800 Ft 
Egy tábla a napi tevékenységek tervezéséhez 
a nap folyamán. Lehetővé teszi az óra 
megjelenítését analóg, és digitális formában 
a napi tevékenységeken keresztül a gyerekek 
környezetében. Tartalmazza az otthoni 
tevékenységeket, higiéniás szokásokat, azokat, 
amelyeket egyedül végeznek el, és iskolai 
tevékenységeket. Mindezt valós fotókkal. 12 és 24 
órás formátum.
Tartalmaz: fal formájú táblát (105x35cm) + 156db 
kártyát, amely mutatja az órát, negyed órát, fél 
órát, háromnegyed órát analóg (36) és digitális (72) 
formában „am”: délelőtt, és „pm” délután időszakát 
jelölve 12 órás formátumban (12), és alap napi 
tevékenységeket a gyermek környezetében (36).

Újdonság

16



1717

KÉPKÁRTYÁK
DV30770 Dobókocka meséléshez, kreatív, szókincsfejlesztő fantázia játék    9 310 Ft
Dobj a dobókockával, és hagyd a fantáziád szárnyalni, és kreálj történeteket a karakterekkel, állatokkal, tárgyakkal 
és cselekvésekkel a képeken. Segíti a nyelvszerkezet fölépítésének fejlesztését.
Tartalma: 10db dobókocka, 72 kép.

DV33110 Színek osztályozása és számolás tanulása       8 320 Ft
300 korong, 6 különböző színben, aminek a segítségével a gyerekek megtanulhatják az osztályozást, 
csoportosítást a dobókocka segítségével, amelyen a korongok színei vannak. 
Tartalma: dobókocka pöttyökkel, számokkal, a korongok számolásának tanulásához, a szám koncepciók 
felépítéséhez. Szintén tartalmaz dobókockát összeadás és kivonás jeleivel, lehetővé téve a gyerekeknek, hogy 
elvégezzék első számolásukat.Tartalmaz: 300 kerek korongot (50 piros, 50 kék, 50 zöld, 50 sárga, 50 rózsaszín, 50 
narancssárga) +4 dobókocka (színekkel, 1-6 pöttyel, számokkal 1-től 6-ig, összeadás és kivonás jeleivel).

Újdonság Újdonság
DV30770 DV33110

DV30959 Feltekerhető   10 290 Ft
törölhető tábla
Feltekerhető, törölhető fémtábla 50x70cm, függőleges 
felületen felakasztható, ezáltal a falat egy kiállítási 
területté változtatva íráshoz vagy mágneses kártyákhoz. 
A mágnesek erősen rögzítve maradnak a táblán. 
Törölhetőség: lehetővé teszi a törölhető filccel való írást a 
táblán. Könnyű szállítani és feltekerni: flexibilis és könnyű. 
A tábla felakasztható, vagy mágnesekkel rögzíthető 
a falhoz (nem szükséges lyukakat fúrni). Mágneseket 
tartalmaz, amelyekkel falra rögzíthető..

DV30958 Öntapadós törölhető  
    flexibilis szalag
5 méter öntapadós, törölhető, fémes, 
flexibilis szalag, sima felületű mágneses 
kártyák felragasztására, a fal kiállítási felületté 
változtatására. A mágneses kártyák erősen 
rögzítve maradnak a táblán. Felülete törölhető, 
filctollal írható. Ollóval könnyen vágható, és nem 
hagy éles éleket (100%-osan biztonságos).

Újdonság Újdonság
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KÉPKÁRTYÁK
DV20040 Képes ABC           7 920 Ft
ABC fotókkal! Találjuk meg, és helyezzük a megfelelő fotót a megfelelő betűhöz, és rakjuk ki az ABC-t, helyesen. 
Tartalmaz: betűkártyákat, hozzátartozó fotókat, multimédia CD-t, amely tartalmaz: multimédia bemutatót a 
játékról, nyomtatási lehetőséget a kártyákhoz, színezéshez is, és a betűk helyesírásához ad feladatokat.
A termék az alábbi nyelveket tartalmazza: angol, spanyol, francia, olasz, portugál.

DV20045  Szóalkotás fotókkal, fotó ABC         8 125 Ft
Többnyelvű játék a fotókkal és betűkkel 32 szó alkotása 11 különböző nyelven. Segíti az olvasás és írás tanítása 
előtti képességek fejlesztését. 
Tartalmaz: 32 db fotókártyát + 88 db betűt + CD-t, ami tartalmazza a játék bemutatását különböző nyelveken, a 
szavak kapcsolódását a képekhez, különböző nyelveken. Lehetőség van a kártyák nyomtatására színezéshez, és a 
betűk helyesírásának gyakorlására.
A termék az alábbi nyelveket tartalmazza: angol, spanyol, francia, olasz, portugál, német, holland

18
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KÉPKÁRTYÁK
DV20575 Az első közlekedési leckém         10 445 Ft
Dobj a dobókockával, és attól függően mit dobtál, keresd meg az összes megfelelő képet, ami a dobókockán lévő 
jelzőtáblához kapcsolódik. Az önjavító rendszer segítségével - ami a kártyák hátulján van - ellenőrizheted magad. 
Tartalmaz: 6 különböző jelzőtáblát + 21 db kártyát közlekedéshez kapcsolódó illusztrációval + dobókocka 
jelzőtáblák képeivel + CD-t, ami tartalmazza: a játék és a kártyák nyomtatását színezéshez, illetve multimédia 
bemutatóját.

DV39000 A hét napjai, eseményei, időjárásjelző naptár      13 570 Ft
A heti naptár célja, fiatal gyermekek bevezetése az idő koncepciójának megismerésébe. Egy egyszerű eszköz 
segítségével, intuitív tanulása a tegnap, ma és a holnap fogalmának. Felhelyezhetjük a hét napjait a fali 
kártyatartóra, és dolgozhatunk az idő fogalmán 3 lépéses idő képsorokkal. 
Tartalmaz: egy falra szerelhető kártyatartót (78x43cm), a hét napjait (7), hónap napjait (31), és a hónapokat (12 
kártya), idő képsorokat (18) és különböző időjárási képeket (12) és a tegnap, ma és a holnap kártyákat (3).
Az alábbi nyelveket tartalmazza: magyar, angol, olasz, spanyol, francia, portugál.
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DV20815 Mentsük meg az háziállatainkat! Csoportos memória játék    6 945 Ft
Csoportos memória játék, aminek a célja, hogy mindenkit bevonjon a játékba dobókocka használatával. Cél a 
háziállatokat visszajuttatni a farmra, mielőtt jön a farkas. Tartalmaz: egy táblát + 20 kártyát háziállatok képeivel + 1 
kártyát a farkas képével + 1 dobókockát a háziállatok képével.

DV20817 Érjünk oda időben! Csoportos memória játék      6 945 Ft
Csoportos memóriajáték, amely célja, hogy mindenkit bevonjon a játékba. Egymás utáni dobásokkal jutnak el a 
gyerekek az iskolába, mielőtt a csengő megszólal.
Tartalmaz: 1 táblát +20 gyermek karakterkártyát + 1 csengőkártyát +1 dobókockát gyermek karakterekkel.

DV33100 Matematika, érzelmek, mindennapi élet játéka dobókockákkal    9 885 Ft
Tartalmaz: 10 db dobókockát + 10 lapot matricákkal a dobókockához, alapvető koncepcióval történő 
feladatokhoz, mint pl. logika (formák, színek, méretek és vastagság), összeadás és kivonás, kifejezések és 
érzelmek, érzékelés, háziállatok, szállítási módok.

KÉPKÁRTYÁK

20
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DV20554 Az egészséges táplálkozás piramisa          11 050 Ft

Dobj a dobókockával, és attól függően milyen színt dobtál, egészítsd ki a piramist a megfelelő ételekkel: 
Zöld: azok az ételek, amelyek egészségesek, vitaminban gazdagok, rendszeresen kellene fogyasztani 
őket.(zöldségek, gyümölcsök)
Sárga: azok az ételek, amelyeket gyakran kellene fogyasztani.(tojás, hús, hal)
Piros: amelyeket alkalmanként lenne csak szabad fogyasztani. (édesség, kóla).
Önjavító rendszerrel: ellenőrizd, hogy az ételkártya hátulján lévő szín megegyezik e a dobókocka 
színével.
A játék sok gyermek részvételével játszható. A játék tartalma: 1 dobókocka, egy nagy formátumú puzzle 
piramis (66x45cm) + 54 ételkártya + használati utasítás színezhető piramis lappal.

DV20553 Egészséges táplálkozás, élelmiszerpiramis         10 600 Ft

A játék segítségével játszva elsajátíthatják a gyerekek 
a helyes és egészséges táplálkozás szabályait. 90 
darabos asszociációs játék, melyet praktikus tároló 
kofferban szállítunk. 
A készlet tartalma: 6 db jelzőlámpát ábrázoló 
képkártya, 54 db különböző ételeket tartalmazó 
képkártya, 30 db színes korong (zöld, sárga, piros), 
pedagógiai útmutató, és ételpiramis. A jelzőlámpa 
zöld színéhez csoportosíthatják a tanulók azokat 
az ételeket, amelyek egészségesek, vitaminokat 
tartalmaznak és rendszeresen kell fogyasztanunk, 
(mint pl. zöldségek, gyümölcsök). A sárga színhez 
csoportosíthatják azokat az ételeket, amelyeket 
gyakran kell fogyasztanunk, mint pl. tojás, hús. A 
piros színhez pedig azokat az ételeket, amelyeket 
alkalmanként szívesen fogyasztunk, mint pl. édesség, 
de ezek elhízáshoz vezethetnek.  
A csoportosításnak a helyességét a kártyák hátoldalán 
található színek (színkorongok, zöld, sárga, piros) 
segítségével könnyen ellenőrizhetik. 

KÉPKÁRTYÁK
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DV20811 - A helyes viselkedés: szeretet, egészség és biztonság - 8 900 Ft

Nézzük meg a négy képet minden kártyán és húzzuk át a 
helytelen viselkedési formát.
Ez a játék segít, hogy a gyerekek felfedezzék és megismerjék a 
szeretet, egészség és biztonság fogalmát.
Maximum 12 fő játszhatja. Játék tartalma: 12 kártya, 12 kereszt, 
használati utasítás.

DV20810 - A helyes viselkedés: Tolerancia és együttműködés - 8 900 Ft

Nézzük meg a négy képet minden kártyán és húzzuk át a 
helytelen viselkedési formát.
Ez a játék segít, hogy a gyerekek felfedezzék és megismerjék a 
tolerancia és együttműködés fogalmát.
Maximum 12 fő játszhatja. Játék tartalma: 12 kártya, 12 kereszt, 
használati utasítás

KÉPKÁRTYÁK
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DV20618 – Az első játékom hangokkal: állatok versenye - 9 600 Ft

Asszociációs játék, amellyel a gyermek megtanulja 
a hangokat, és a hozzá kapcsolódó képeket 
összekapcsolni. Hallgasd a hangokat az MP3-as CD-ről, 
amelyek a különböző állatoktól származnak, és rakd az 
üres négyzetbe a megfelelő állat kártyáját, amíg célba 
nem érsz. AZ MP3-as CD különböző hangokat tartalmaz, 
valamint használati utasítást, és nyomtatható színező 
lapokat. 
Maximum 6 fő játszhatja. 
Tartalma: 6 db tábla, 8 díj, MP3 CD.

DV20619 – Az első játékom hangokkal: a közlekedési verseny - 9 600 Ft

Asszociációs játék, amellyel a gyermek megtanulja a 
hangokat, és a hozzá kapcsolódó képeket összekapcsolni. 
Hallgasd a hangokat az MP3-as CD-ről, amelyek a különböző 
közlekedési eszközöktől származnak, és rakd az üres 
négyzetbe a megfelelő állat kártyáját, amíg célba nem érsz.
AZ MP3-as CD különböző hangokat tartalmaz, valamint 
használati utasítást és nyomtatható színező lapokat. 
Maximum 6 fő játszhatja. 
Tartalma: 6 db tábla, 8 díj, MP3 CD.

KÉPKÁRTYÁK



24

A játék során a gyerekek 
gyakorolhatják és így egyszerűen 
megtanulhatják a megfelelő otthoni 
viselkedési formákat, mint pl. étkezés, 
szabadidő eltöltés, tisztálkodás.
A helytelen viselkedési formát 
ábrázoló képkártyához párosítják a 
helyes viselkedési formát ábrázoló 
képkártyát. 
A készlet tartalma:
34 db képkártya 9 x 9 cm-es (17 db „jó” 
viselkedést ábrázoló és 17 db „rossz” 
viselkedést ábrázoló képkártya), 
pedagógiai útmutató, önellenőrző 
rendszer.
Praktikus tárolókofferban szállítjuk.

DV20630 - Az érzelmek hangjai         13 150 Ft

DV20802 - Hogyan viselkedjünk otthon?       5 190 Ft

A játék segítségével a tanulók könnyedén 
elsajátíthatják, azt, hogy hogyan lehet 
megkülönböztetni az alapvető érzelmeket.
A gyermek személyiségfejlődésében alapvető 
fontosságú saját és mások érzelem- kifejezésének 
felismerése. Használatával bővül szókincsük, 
kifejezőkészségük, fejlődik kommunikációs 
képességük. 
A játékot kétféle módon lehet játszani. 
1. A tanulók a megfelelő hanghoz társítják a 
megfelelő kék kerettel ellátott képkártyát, úgy 
hogy a piros korongot arra az érzelmet kifejező 
kép részre teszik, amelyet a CD-ről felismertek. 
2. A tanító felmutat egy piros kerettel ellátott 
képkártyát és kérdéseket tesz fel róla
Praktikus tárolókofferban szállítjuk
A készlet tartalma: 
24 db érzelmeket kifejező képkártya (12 db kék 
kerettel, 12 db piros kerettel), 60 db piros korong, 
1 db MP3 CD, mely 24 db, érzelmeket kifejező 
hangfelvételt tartalmaz (pl. nevetés, sírás), 
használati útmutató az MP3 CD-hez.

KÉPKÁRTYÁK
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Hogyan vigyázzunk testi épségünkre? Ez egy nehéz 
kérdés, főleg a gyerekek számára, akik azt hiszik, 
hogy a világ egy nagy játszótér. A játék segítségével 
megtanulhatják, hogyan kerüljék el a különböző 
veszélyforrásokat, és biztonságosan végezzék 
mindennapi tevékenységüket. 
A helytelen viselkedési formát ábrázoló képkártyához 
párosítják a helyes viselkedési formát ábrázoló 
képkártyát.
A készlet tartalma: 34 db képkártya 9x9 cm-es 
(melyek 17 különböző szituációt ábrázolnak 17 
„jó” és 17 „rossz” döntéssel), pedagógiai útmutató, 
önellenőrző rendszer. 
Praktikus tárolókofferban szállítjuk.

DV 20803 - Biztonság és balesetmegelőzés        5 190 Ft

Tegnap még orvos szerettem volna lenni, ma már inkább tűzoltó vagy rendőr. 
Akár 12-féle foglalkozást is választhatunk úgy, hogy köré csoportosítjuk a foglalkozásokra jellemző 48db 
képkártyát (4 képkártya foglalkozásonként). Fantáziánk nem ismer határokat. Mindent elmondhatunk 
arról, hogyan képzeljük a felnőttek életét.Közben bővül szókincsünk, kifejezőkészségünk, fejlődik logikai 
készségünk. 
Praktikus tárolódobozban szállítjuk

DV20560 - Foglalkozások, képkártya sorozat        8 380 Ft

KÉPKÁRTYÁK
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DV20621 - Különböző tárgyak hangjai - 12 600 Ft
25 féle hang CD-n, a hozzájuk tartozó képkártyákkal, 
osztályfoglalkozásokhoz.

A hang alapján a házban és a városban létező tárgyak 
hangjainak felismerése, a hozzájuk tartozó képkártyák 
segítségével. 

Tartozékai :
- 1db audio CD
- 25 db kétoldalas képkártya. Egyik oldalán a 
hangforrást bemutató nagy kép, másik oldalán 
6 képkocka, amelyek közül kiválasztják a hang 
meghallgatása után a megfelelő képet A korongokat a 
megfelelő képre helyezve ellenőrizhetik egymást is..
- 150 db piros számoló korong 
   (több mint 25 tanulónak elég)
- műanyag kofferban szállítjuk

DV20622 - Cselekvés és a hangszerek hangjai (25 féle) - 12 600 Ft
25 féle hang CD-n, a hozzájuk tartozó képkártyákkal, 
osztályfoglalkozásokhoz.

A hang alapján a zenei hangszerek felismerése, a hozzájuk 
tartozó képkártyák segítségével.  

Tartozékai :
- 1db audio CD
- 25 db kétoldalas képkártya. Egyik oldalán a hangforrást 
bemutató nagy kép, másik oldalán 6 képkocka, amelyek közül
 kiválasztják a hang meghallgatása után a megfelelő képet 
A korongokat a megfelelő képre helyezve ellenőrizhetik egymást is..
- 150 db piros számoló korong 
   (több mint 25 tanulónak elég)
- műanyag kofferban szállítjuk
- 14 nyelven

KÉPKÁRTYÁK
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Számolni nagyon könnyű! A számok mennyiségét azonosítani már nehezebb.
Ezzel az osztálytermi készlettel a gyerekek játékosan és könnyedén megértik a halmazok, számfogalmak 
rendszerét. 25db tanulói kártya, 22db kétoldalas tanári képkártya, 150db számolókorong segíti 
munkájukat. 
A csoportfoglalkozáson a tanár által felmutatott szám és halmaz mennyiséget azonosítják a korongokkal a 
tanulói feladatlapon.
Praktikus tárolókofferban szállítjuk.

DV20524 - Számoljunk 1-től 10-ig - képkártya sorozat - 13 980 Ft

DV20720 - Számok, mennyiségek 1-10-ig, képkártyával - 5 980 Ft

Önellenőrző rendszer a hátoldalon

DV20721 - Színek, formák és méretek - 5 980 Ft
Színek, formák, méretek felismerése kártyák segítségével.
A készlet tartalma:
- 24 db képkártya
- 24 db műanyag keret
- tanári útmutató
- kofferben 

- 25,5 x 8 x 6 cm-es kofferben szállítjuk
- 24 db képkártya
- 24 db műanyag keret
- tanári útmutató
- kofferben

KÉPKÁRTYÁK
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DV20590 - Lebegő mágnesek, - 8 980 Ft
            felfeldező és logikai játék

Egy játék a mágnesek „varázslatának” megfigyelésére, és kezelésére. 
A kész ábrák összeállítása egyszerű, és vidám szórakozás.

A készlet tartalma:
- 2 db kis állvány
- 8 db színes mágnes korong
- 70 db képmodell
- 2 db képtartó
- tanítási útmutató

DV20542 - Arckifejezések - 8 550 Ft
-10 Különböző arckifejezés
-40 fotókártya
-Önellenőrző rendszer a hátoldalon
-Tanítási útmutató

DV20552 - Szelektív hulladékgyűjtés - 8 410 Ft

A szemét szétválasztásának, csoportosításának 
tanítására szolgál. Segít kifejleszteni az 
„újrahasznosítási kultúrát”.

- 35 képkártya
- 5 gyűjtő konténer
- tanítási útmutató

KÉPKÁRTYÁK
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DV20570 - Utazás busszal - 7 250 Ft
Buszonként az azonos utasok csoportosítása.
Tartozékai:
- 36 utas képkártya
- 6 busz alapkártya
- tanítási útmutató
- hordozható táskában szállítjuk

DV20611 - Tapintás, érzékelés - 12 950 Ft
Különböző anyagok képkártyái, tapintható kártyák, szemkötők. 
Az anyagok tapintásának érzékeléséhez. Könnyed játék, 
a különböző anyagok képei és a hozzájuk tartozó anyagok 
tapintásának párosításával.

Tartozékai:
- 16 db képkártya
- 16 db tapintható kártya
- 2 db szemkötő
- tanítási útmutató

DV20620 - Állathangok (25 féle) - 12 950 Ft
25 féle állathang audio CD-n, a hozzájuk tartozó 
képkártyákkal, osztályfoglalkozásokhoz.
A hang alapján az állatok és a természet hangjainak 
felismerése -  a hozzájuk tartozó képkártyák segítségével. 

Tartozékai :
- 1db audio CD
- 25 db kétoldalas képkártya. Egyik oldalán a hangforrást 
bemutató nagy kép, másik oldalán 6 képkocka, amelyek 
közül kiválasztják a hang meghallgatása után a megfelelő 
képet.A korongokat a megfelelő képre helyezve 
ellenőrizhetik egymást is.
- 150 db piros számoló korong 
   (több mint 25 tanulónak elég)
- műanyag kofferban szállítjuk

KÉPKÁRTYÁK
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DV20821 - Vigyázzunk a Földre:  - 12 100 Ft
                        energiamegtakarítás és újrafelhasználás

DV20820 - Vigyázzunk a Földre: Vízmegtakarítás - 12 100 Ft

A játék 6db szórakoztató történetet tartalmaz, 
melyek két testvér kalandjait mesélik el, akik 
egyszerű módszerek elsajátításával tanulnak meg 
a vízzel spórolni. Minden egyes történet 5db képes 
kártyából áll, melyeket a gyerekeknek a CD-n 
rögzített történet segítségével kell sorba rakniuk. 
A készlet tartalma: 6 történetet tartalmazó MP3 
audio CD, valamint 30db nagymérető képkártya, 
önjavító rendszerrel ellátva. Az idegen nyelvek 
elsajátítását többnyelvű CD segíti.

A játék 6db szórakoztató történetet tartalmaz, 
melyek két testvér kalandjait mesélik el, akik egyszerű 
módszerek elsajátításával tanulják meg hogyan kell 
az energiával spórolni és hogyan lehet az energiát 
újra felhasználni. Minden egyes történet 5db képes 
kártyából áll, melyeket a gyerekeknek a CD-n rögzített 
történet segítségével kell sorba rakniuk.  
A készlet tartalma: 6 történetet tartalmazó MP3 audio 
CD, valamint 30db nagymérető képkártya, önjavító 
rendszerrel ellátva. Az idegen nyelvek elsajátítását 
többnyelvű CD segíti.

KÉPKÁRTYÁK

Magyar nyelven is !

Magyar nyelven is !
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DV20723 - Mihez tartozik? - 5 780 Ft
Asszociációk a 24 db képkáryta segítségével
25,5 x 8,5 x 6 cm kofferben szállítjuk,
tanári útmutatóval.

DV30760 - Mesék hallgatása, sorrendbe rakása - 8 980 Ft
Szórakoztató történetek (6 történet) nyelvtanuláshoz, MP3 audio CD-vel, 32 db képkártyával.
A történetek képeinek sorba állításával könnyen tanulható az időrend fogalma.
Tanári útmutatóval szállítjuk.

KÉPKÁRTYÁK

Magyar nyelven is !
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Az öt érzékszervünkkel kapcsolatos valós élethelyzetek, kép-illat kapcsolat, megfigyelés, memória, a legfőbb térirányok és a logikai készségek 
fejlesztését segítő képkártya sorozatok. Az irányított foglalkozásokon a tanulók beazonosíthatják és csoportosíthatják a képeket, kialakíthatják 
és elmélyíthetik a fogalmakat. 
3 mm vastagságú, strapabíró kártyák, hátoldalukon színkódos piktogramokkal vagy számokkal, amelyek párosításával önmagukat is javíthatják 
a gyerekek. Tárolókofferben szállítjuk!

DV20522 Hol van? (kívül-belül, előtte-mögötte stb...) 12 950 Ft
 180 db-os készlet
DV20530 Társítások (asszociációk), 68 db-os készlet 9 300 Ft
DV20531 Ellentétek (kontrasztok), 68 db-os készlet 9 300 Ft
DV20535 Mértani formák környezetünkben,  9 300 Ft
 42 db-os készlet
DV20536 Perspektívák (hátul-, felül-, alul-, oldalnézet),  9 300 Ft
 70 db-os
DV20537 Fedezzük fel a jobb és bal fogalmát,  10 900 Ft
 41 db-os készlet
DV20540 Előtte és utána, 90 db-os készlet 9 300 Ft
DV20541 Elölről, oldalról, háttal, 90 db-os készlet 9 300 Ft
DV20600 Gyümölcsök és illatuk 10 900 Ft
 (12 illatminta, 12 gyümölcs/ 24 fénykép)
DV20610 Érzékszervek, 50 db-os készlet 7 800 Ft

DV 20600  - Gyümölcsök és illatuk

DV 20610 - Érzékszervek DV20540 - Előtte és utána

DV20541 - Előlről, oldalról, háttal DV20530 - Társítások (asszociációk)

KÉPKÁRTYA SOROZATOK
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DV 20522 - Hol van ? 

DV20537 - Fedezzük fel a jobb és bal fogalmát

DV 20536 - Perspektívák

DV20531 - Ellentétek DV20535  - Mértani formák környezetünkben

KÉPKÁRTYA SOROZATOK
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DV 30750

DV 30651

DV 30652

DV 30661

DV 30660

DV30651 - Rövid történetek képjelenetei I. 
4 500 Ft

34 db képkártya, amelyekről az időrendiségnek megfelelő 
történeteket mesélhetünk. A kártyákat sorrendbe rakva 
fantáziánk szerint mesélhetünk. 
(pl.: Hanna csirkét etet, Máté tortát eszik, 
Gréta hóembert épít, Palkó várat épít, stb.)

DV30652 - Rövid történetek képjelenetei II. 
4 500 Ft

A fentiekhez hasonlóan a játékos foglalkozás célja az 
időérzékelés, a szókincs és a beszédkészség fejlesztése.

DV30660 - Termelési eljárások I. 
4 500 Ft

34 db, 9x9 cm-es képkártyasorozat, 5-féle élelmiszerünk 
előállításának folyamatával. Ismereteink kibővülnek. 
(pl.: hogyan terem a narancslé?, az ásványvíz előállítása, 
hogyan lesz a méz?, a tej?, a kenyér?)

DV30661 - Termelési eljárások II. 
4 500 Ft

34 db, 9x9 cm-es képkártyasorozat, 5-féle élelmiszerünk 
előállításának folyamatával. Ismereteink kibővülnek. 
(pl.: tojás, só, paradicsom, olaj, rizs)

DV30750 - Szórakoztató történetek a családban 
9 100 Ft

70 db, 9x9 cm-es, 3 mm vastagságú kártyasorozat, amelyek 
a családban előforduló 12 történet mulatságos elemeit 
ábrázolják. 
(pl.: zongora gyakorlás lemezjátszóval helyettesítve, a papa 
palacsintát süt, polcot készítünk, de az asztalt is elfűrészeltük, 
egérkergető történet, 
megtréfáljuk a kutyánkat, stb.)

NYELVI KÉSZSÉGET FEJLESZTŐ TÖRTÉNETEK

34
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DV 60100

ILLUSZTRÁCIÓ

DV60100    STAR TOY építőjáték,  13 680 Ft
    180 db-os készlet
Összekapcsolható építőelemek a finom mozgás, a szem-kéz koordináció, 
szimmetria, sorozatok, perspektíva, matematika, geometria, logikai 
gondolkodás, a figyelem és memória fejlesztéséhez. 
25 db kétoldalas feladatlappal szállítjuk.

ÉPÍTŐJÁTÉKOK

+ =
=+

DV1017

DV1128

DV7121

1027 db-os készlet

ES01 Számolókockák 300 Ft
  – 10 db különböző színű, minden 

oldalán egymásba kapcsolható 2 x 2 
cm-es műanyag kockák

DV1128 GRÉTA alaptábla,  1 100 Ft
 a 2 cm-es összekapcsolható kockákhoz
 - 21x21cm-es tábla
 - Mindkét oldalára kapcsolhatók a 

kockák

DV1017 Összekapcsolható  2 980 Ft
 színes kockák (2 cm, 100 db) 
 - A matematikai alapműveletek 

kialakításához, mérésekhez,  logikai 
sorozatokhoz

 - 100 db kocka 10-féle színben
 - Minden oldalán összekapcsolható, 

elforgatható
 - Mérete: 192x140x60 mm

DV7121 Összekapcsolható  19 950 Ft
 színes kockák  
 - 1027 db-os osztálytermi készlet, 
 - Minden oldalon összekapcsolhatók 
   és elforgathatók 2x2 cm-es méretű
 - Különböző színű kockák,  
   háromszögek, konvex és konkáv  
   testek stb. építéséhez. 
   Logikai  feladatok, számtani  
   műveletek gyakorlásához.
 - 11db feladatlappal, útmutatóval
 - 6 rekeszes, műanyag, zárható 

dobozban
 - Mérete: 352x330x195 mm, 5,2 kg

ES01
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0004

0003

0002

ZK01

0018 

0001

DV40100 DV40105

0019 

%

0019/T %

ABC FALITABLÓK
100x70 cm, granulált műnyomó karton, 

műanyag lécezéssel

0001 Kis írott betűs ABC                                2 100 Ft
0002 Nagy írott betűs ABC                          2 100 Ft
0003 Kis nyomtatott betűs ABC                2 100 Ft
0004 Nagy nyomtatott betűs ABC           2 100 Ft
0005 Komplett garnitúra: 
 4 db ABC falitabló                                8 020 Ft
0008 Német ABC                                               2 100 Ft
0009 Képes angol ABC                                   4 200 Ft
 70x100 cm, laminált, műanyag sínnel
0009/M  Képes magyar ABC                             6 600 Ft
 70x100 cm, laminálva, műanyag sínnel
0018 Kirakható tanítói betűkártya-        7 100 Ft
 készlet, 184 db, kétoldalas, laminált:
 a kis- és nagybetűkkel
ZK01 Képes ABC – hívóképek                     4 900 Ft
 a magyar ABC betűinek 
 tanulásához, 52 db-os
0019 Betűtartó sín, fa – 100 cm                 3 000 Ft
0019/T Betűtartó sín, fa – 30 cm                    1 200 Ft
DV40100     Fali szám- és betűtartó           10 200 Ft
 - speciális tűzálló műanyagból
 - állandó kifüggesztésre ajánljuk
 - 77 x 77 cm
 - 5x5 cm-es zsebekkel
 - max 5 cm szélességű kártyákhoz
DV40105    UNIVERZÁLIS kép- és               12 050 Ft
 kártyatartó
 Mérete: 104x80 cm
 Betűkártyák, számkártyák 
 különböző méretű képek applikációs 
 tárolója. Tűzálló anyaggal 
 impregnált, elnyűhetetlen minőség.

EI-1769 Óriás Mágneses Forgókerék       12 500 Ft
 Egyszerűen alakítsuk az osztálytermi táblát 

egy interaktív, egész osztály által játszható 
játékká. Helyezzük fel a forgókereket a 
táblára, majd törölhető filctoll segítségével 
elkészíthetjük a gyerekek számára a játékot 
– a lehetőségek végtelenek.

 Tartalma: 40 cm átmérőjű mágneses 
forgókerék, 3 db két oldalas írható-
törölhető kártya és használati utasítás. 

ÍRÁS-OLVASÁS

EI-1769

DV32010

0009/M

Újdonság

0009
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108 db fotókártyát és 108 db feliratot tartalmazó készlet az idegen nyelvek tanulásához. Kiváló minőségű (3 mm vastag!) laminált képkártyák, 
amelyekhez a cselekvések, vagy tárgyak nevéhez tartozó szavak feliratos kártyáját is elkészítettük. A készletek ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, 
GÖRÖG nyelvű változatban rendelhetők. Az oktatóanyag elősegíti a szókincs bővítését, fejleszti a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget. A kép- és 
szókártyák helyes párosítását az ötszínű, sávos önjavító rendszerrel a tanulók önállóan is ellenőrizhetik. Praktikus rendszerező dobozban szállítjuk. 
DV20090 Igék, cselekvések (216 db-os)  15 980 Ft
DV20050 Főnevek, tárgyak (216 db-os)  14 180 Ft
DV32010            ABC kártyakészlet, 216 db-os      8 200 Ft
 (német, angol, francia, spanyol, portugál, görög nyelvtanításhoz) 
 kérjük hogy jelöljék megrendelésükben, hogy melyik idegen nyelv 
 oktatáshoz kívánják használni (N, A, FR stb.)

DV20050 - FŐNEVEK, TÁRGYAK

DV20090 - IGÉK, CSELEKVÉSEK

NYELVOKTATÓ KÉPKÁRTYÁK
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LER3035  Ötletkártyák                                                 5470 Ft
 150 lehetőség történetek megírásra,
 megfogalmazására. angol nyelven.
 Kiválóan alkalmas az önálló fogalmazás
 elsajátítására.

NYELVOKTATÁS
LER7102 Olvasás tanulását segítő rudacskák, szóépítő készlet angol nyelven (109 db)        22 840 Ft
 Ez a készlet mindent tartalmaz, ami a tanulók szóalkotását segíti, fejleszti a fonológiai, és fonemikus tudatosságot az angol nyelv tanulása 

során, valamint bizonyos hangok képzését, javasolt szósorozatok alkotásával. A tanulás során fejlődik a hangzás, betűzés készsége és 
szóalkotási technika. Továbbá segíti a betűzéskor a kezdő és szóvégi mássalhangzók egybeolvadásának azonosítását, megkülönböztetését. 
A készlet tartalmaz 109 db színkódos összekapcsolható rudacskát, 24 db kétoldalú feladatkártyákat, 64 oldalas angol nyelvű leírást és 
feladatgyűjteményt, 4 db sínt és tároló dobozt. 1-4 tanuló használhatja.

LER7103 Olvasás tanulását segítő rudacskák, mondatépítő készlet angol nyelven (156 db)       25 170 Ft
 Ezzel a készlettel a gyerekek fejlesztik folyamatos olvasás és írás készségét egyszerű és összetett mondatok alkotásával, és a mondatok hangos 

olvasásával. A rövid írásos feladatokat arra tervezték, hogy megismertessék őket a beszéd részeivel és az írásjelek helyes használatával. 
A tanulás során fejlődik a szavak kapcsolatának használata, a mondatsorozatok szerkesztése, mondatok írása, igék ragozása és igeidők 
használata, jelentések bővítése melléknevek, és melléknévi igenevek használatával, nyelvtani szerkezetek gyakorlása, felismerése írásjelek 
helyes használatával. Készlet tartalmaz: 156 db színkódolt olvasó rudacskát, 24 db kétoldalú feladatkártyákat, 48 oldalas angol nyelvű leírást, 
és feladatgyűjteményt, 4 db sínt, és tároló dobozt. 1-4 tanuló használhatja.

Újdonság

Újdonság

LER7103

Újdonság
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DV20506

DV20505

DV20507

DV20509

DV20508

DV40105 - Univerzális kép- és kártyatartó

Mindennapi tevékenységeink

Vadállatok, háziállatok

Gyümölcsök, zöldségek

Testünk, ruházatunk

Otthonunk

Témakörönként 50–50 db, 19,5x13,5 cm-es méretű, kiváló minőségű fotókártyák, praktikus tárolókofferban.
Ajánljuk a pszichomotorikus képességek és a beszédfejlesztés, az idegen nyelvek, társalgás, kommunikáció, környezetismeret... stb. 
tudásanyagának elsajátításához.
A kártyák tárolásához és bemutatásához a 40105 kódszámú zsebes képtárolónkat, vagy Z014 applikációs mágnestáblánkat ajánljuk.
Kofferban szállítjuk.
DV20505  Vadállatok, háziállatok      9 990 Ft
DV20506  Mindennapi tevékenységeink (igék)      9 990 Ft
DV20507  Gyümölcsök, zöldségek      9 990 Ft
DV20508  Otthonunk      9 990 Ft
DV20509  Testünk, ruházatunk      9 990 Ft
DV20510  Cselekvések sorozatai      9 990 Ft
DV20511  Tevékenységeink jellemzői (melléknevek)      9 990 Ft
DV20600  Gyümölcsök - illataromával   10 900 Ft
DV40105  Univerzális kép- és kártyatartó 104×80 cm   12 050 Ft

ISMERETSZERZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, FOGALMAZÁS
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FPN

KM001

LER3774

LER 3774 Kérdezz-felelek csengő - 5775 Ft
(4 db-os,különböző hanggal)
A készlet 4 darab csengőt tartalmaz.
A csengők 2 darab AA-s elemmel működnek, 
a készlet nem taralmazza az elemeket.

42 db-os garnitúra, (60x44 cm, laminált, 
10 pár műanyag sínnel) A sínek bármelyik 
tablóra áthelyezhetők. Egyszerűen húzza le 
a tablóról és csúsztassa át a felhasználandó 
tablóra.

A faliképek darabonként is 
megrendelhetők: 

műanyag sínnel, laminálva: 2000 Ft/db.
sín nélkül, laminálva: 1500 Ft/db.

A tablók témakörei:

1 Munka a konyhában
2 Ebéd családi körben
3 Orvosnál
4 Betegség 
5 Esti kikapcsolódás, szórakozás
6 Vendéglőben
7 Étteremben
8 Postán
9 Találkozás a mozi előtt
10 Séta a belvárosban, közlekedés
11 Készülődés bevásárláshoz
12 Bevásárlás (háztartási bolt)
13 Bevásárlás (élelmiszerbolt)
14 Bevásárlás (pékség)
15 Bevásárlás (hentes)
16 Bevásárlás (piac)
17 Bevásárlás (édességbolt – csemege)
18 Készülődés a kiránduláshoz
19 Kirándulás (táborverés, tűzgyújtás)
20 Kirándulás (pihenés, sport)
21 Séta a parkban
22 Strandon, tengerparton
23 Esős, szeles időjárás
24 Téli örömök
25 Baromfiudvar
26 Aratás a földeken
27 Gyümölcs – zöldségszüret
28 Közlekedés a metrón
29 Repülőtéren
30 Kikötőben
31 Stopolás az országúton
32 Pályaudvaron
33 Születésnap
34 Diplomavizsga
35 Kerti ünnepség (ebéd rokonokkal)
36 Esküvő
37 Karácsonyi vacsora a családdal
38 Munkahely (irodai munka)
39 Munkahely (tervezői munka)
40  Építkezés
41  Ruhakészítés (szabás-varrás)
42  Munka a számítógéppel

KM001   VISUELL   2 800 Ft
– 16 db-os fóliagyűjtemény 

a mindennapi élet jeleneteiből a nyelvi kombinációk 
és beszédfejlesztés fóliagyűjteménye.

Témakörök:
A strandon, A paraszttanyán, A parkban, Az 
utazási irodában, A piacon, A kempingben, Egy 
közlekedési baleset, A szállodában, A postán, 
Az áruházban, A kávéházban, A benzinkúton, 
A repülőtéren, A sípályán, A nappaliban, A 
városban

Idegennyelvek tanításához, fogalmazáshoz is 
ajánljuk!

FOGALMAZÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
FPN Faliképek a fogalmazáshoz és a beszédfejlesztéshez 1.-4.o.    42 000 Ft 
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12 sportág
48 képkártya

12 sporttevékenység, 48 képkártya, amelyeket a főkártyák köré kell 
csoportosítani. Az egyes sport tevékenységek jellemzői (sportszerek, 
öltözet, mozdulatai) a 12x4 mellék-kártyán találhatók. Az sem baj ha 
tévednek a csoportosításban, a hátoldalán levő piktogramok segítenek 
a javításban. A képkártyák segítségével csoportos foglalkozásokban 
beszélgethetnek a sport és az egészség fontos témaköréről.

DV20561 - Sporttevékenységek-  képkártya sorozat - 8 500 Ft

DV20550 - Bevásárlókocsi - képkártya sorozat - 10 500 Ft

A bevásárlás nagyon izgalmas és érdekes tevékenység. A 
képkártyasorozattal kedvünk szerint vásárolhatunk. A 12 
bevásárlókocsiba (20x14 cm-es képkártya) 55-féle játékot 
pakolhatunk kedvünkre. (5x8 cm-es képkártyák) Beoszthatjuk 
a pénzünket és fizethetünk a 75db játékpénzzel. 
Az izgalmas játék közben felszabadultan megbeszélhetjük a 
bevásárlás izgalmait.
Praktikus tárolókofferban szállítjuk.

DV30650 - Hogyan öltözködjünk? - képkártya sorozat - 5 150 Ft

Öltözködni nem könnyű! Ahhoz hogy szépek is legyünk, és az 
időjárásnak is megfelelően öltözködjünk át kell gondolni reggeli 
tevékenységünket. Tavasszal-nyáron-ősszel és télen más-más 
ruhadarabok szükségesek. A sorrend sem mindegy, hogy melyikkel 
kezdjünk öltözködni.
Ebben segít a 24db főkártya és a 24db ruhadarabokat ábrázoló kártya. 
A fiúk és a lányok csoportosíthatják saját ruhájukat a sorrendnek és 
az évszakoknak megfelelően. Ha tévedtünk sem baj: a képkártyákon 
található jelzéseket illesszük össze.
Praktikus tárolódobozban szállítjuk.

ISMERETSZERZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, FOGALMAZÁS
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Önjavító rendszer

Ha kibontjuk a praktikus tárolókoffert, és kiterítjük a képkártyákat, máris éhesek leszünk.
A hatszög alakú főkártyákon megtalálhatjuk legfontosabb élelmiszereink előállításának helyét. Már csak ki kell 
választanunk, hogy ezekről a helyekről milyen élelmiszereket fogyasztunk. Rakjuk körbe a főkártya oldaléleit a 
megfelelő élelmiszer kártyákkal. Közben sokmindent megbeszélhetünk: a parasztudvarban található állatokat, a 
házikertben levő zöldségeket, a gyümölcsös, a szántóföld vagy akár a tengeri halászat élelmiszereit. Ismereteink 
fokról-fokra bővülnek az előállítás és feldolgozás folyamatait is megismerhetjük. Megbeszélhetjük az egészséges 
táplálkozást, a napszakoknak megfelelő helyes étkezést.

DV20551 - Mindennapi élelmiszereink, honnan jön az élelmiszer - 7 000 Ft
              képkártya sorozat

ISMERETSZERZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, FOGALMAZÁS

A bab

Az alma

LER6045 - A növény és a gyümölcs fejlődése nagyméretű mágneses képekben - 6545  Ft

Mielőtt kifejlődik egy növény, több életcikluson megy keresztül.
A készlet ezt a változást mutatja be képekben.
Javasolt feladat: Osszuk ki a mágneses képeket és a tanulók önállóan alkossanak                                csoportot.
(növény, gyümölcs fajtánként) Majd kérjük meg őket, hogy sorrendben helyezzék fel azokat a táblára és nevezzék 
meg a fejlődési fázist.

A mágnestábla illusztráció
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DV20070 - Fényképlottó - Élelmiszerek 3 700 Ft
DV50815 - Zaro az állatkertben, 23x32 cm 1 900 Ft
DV52597 - Logika - Gyümölcsök  2 900 Ft
DV55101 - „Vadállatok” Puzzle   9 735 Ft
DV55102 - „Gyümölcsök” Puzzle 11 950 Ft
DV55103 - „Játékok” Puzzle  9 800 Ft

DV52597

DV20700

ISMERETSZERZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, FOGALMAZÁS

DV55102

DV55103

DV55101

DV50815
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DV50716                    2 300 Ft
Puzzle: Boldog Karácsonyt 

DV50724                  2 300 Ft
Puzzle: Halpiac

DV50138               2 300 Ft
Puzzle: Jó éjszakát

DV50146                            2 300 Ft
Puzzle: Boldog Születésnapot

DV53401 Rajzos emlékeztető   2 500 Ft

44
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DV-AM001

MJK-AM002

0047/4

L4011

L4022

W08210

W08029

illusztráció

0047/1

DV-AM000 Demonstrációs szám-        33 200 Ft
 és jelkombinációs készlet, 
 222 db-os garnitúra
- 11 db tanítói számjeltabló 70 x 50 cm, laminált, 
    fehér műanyag sínnel,  -160 db-os mágneses  
    jelkártya figura-készlet,
- 21 db matematikai műveleti jel, mágneses
- 30 db számjelkészlet 1…1000-ig, mágneses
A matematikai alapfogalmak és a műveletek 
gyakorlásához, a 10-es vagy 100-as számkörben. 

DV-AM001 Tanítói számjeltablók       14 700 Ft
11 db falitabló, 70×50 cm, laminált, műa. sínnel 
(1–10-ig, tízes számrendszerhez)

MJK-AM002   Mágneses szám- és           19 400 Ft
   jelkártyakészlet kofferban 
- 160 db jelkártya figura, 14x9,5cm, laminált, 
  mágneses
- 21 db demonstrációs műveleti jelkártyakészlet
- 30 db demonstrációs számjelkészlet, 1...1000-ig,

0047/1 Abakusz, fa,                            35 500 Ft
130×110 cm-es, egyik oldalán 50×60 cm-es 
fehér mágnestáblával, filctollal írható, másik 
oldalán 50x60 cm-es krétás táblával, kréta- és 
szivacstartóval,
0047/4  Abakusz, fa,                           25 500 Ft
  tábla nélkül
  110 x 80 cm
L4011 Tanulói abakusz,                    1 400 Ft
 16 x 18 cm
L4022 Tanulói abakusz,                    2 600 Ft
 18 x 30 cm

W08029    Demonstrációs kockaabakusz   36 800 Ft
     1 - 100-as számkör/10-1000-es számkör
A golyós számológép továbbfejlesztése.
- 88×75 cm, asztalra állítható vagy táblára  
  akasztható
- 100 db 4x4cm-es forgatható kocka, 1-100-ig
- 2-2 piros/kék oldallal, számokkal
- 2-2 piros/kék oldallal, számok nélkül
- a 100-as számkör (1–100) kockái egyszerűen 
  átfordíthatók kék vagy piros oldalra
Műveletek: - halmazok
        - számolás előre és vissza
        - páros -páratlan számok
        - összeadás - kivonás 
        - különbség, pótlékok
        - számegyenes és szomszédai
        - szöveges feladatok
        - tükrözés, elforgatás, helyiértékek stb...

W08210   Demonstrációs kockaabakusz    28 500 Ft
                    - 20-as számkör,
   - 100x35 cm
    A fentiek jellemzőivel

MATEMATIKA
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DV30680

DV30695

DV32020

DV30685

DV30680    Tanuljunk szorozni 4 650 Ft
 - Játékos foglalkoztató készlet, a    szorzás 

feladataival, 100 db-os
 - Csoport foglalkoztatáshoz ajánljuk.
 - 6 x 3,5 cm-es kétoldalas kártya, a 
    hátoldalán a szorzat
 - fedeles tárolódobozban
DV30685    Szorzótábla x-szel  4 650 Ft
      (Pitagorasz készlet)
 - 101 db, 4,8x4,8 cm-es kartonkártya
 - kétoldalon nyomtatva, (fekete-piros)
 - számok és szorzatok 100-ig
 - a fali számtárolónkba ajánljuk
 - fedeles tárolódobozban
DV30690    Összeadás 20-ig  4 650 Ft
 - Játékos foglalkoztató készlet, az     
    összeadás feladataival. 
 - A tanulók csoportfoglalkoztatásához   
    kiválóan alkalmas.
 - 100 db
 -  6 x 3,5 cm-es kétoldalas kártya
 - fedeles tárolódobozban
DV30695    Számok 0–100-ig 4 650 Ft
 - 101db laminált számkártya, 
 - 4,8x4,8 cm-es, 3 mm vastag karton 
 - kétoldalas: piros és fekete számok
 - számtani műveletekhez
 - a fali betűtartó zsebeiben is tárolható
DV32020    Szám- és műveleti  8 250 Ft
 jelkártya készlet
 - 216 db-os, 4,8x4,8cm-es, 
 - piros/fekete oldallal nyomtatva
 - mindkét oldalon laminált
 - kerekített sarkokkal
 - 1-4 osztály matematikai műveleteihez
 - a fali számkártyatartóba ajánljuk
DV52456   Demonstrációs szám-   21 200 Ft
 és jelkártya készlet (alma, macska, fogó,
 kalapács, körte, óra, nyúl, telefon)
 - 140 db-os újdonság,
 - mágneses készlet 3 mm-es fából,
  - 42 db szám 0...20-ig,
 - 18 db műveleti jel, 8x10db figura
 - 6 és 10 cm-es fakártyák
 - fedeles tárolódobozban
 - óvodába és 1. osztályosoknak ajánljuk
DV52464   Demonstrációs szám-  21 200 Ft
 és jelkártya készlet (ananász, fűrész, fésű,
 szőlő, disznó, csavarhúzó, juh, kulcs)
 Tartalma megegyezik az 52456 kódszámú 

termékével.
DV52472    Demonstrációs szám-  21 200 Ft
 és jelkártya készlet (tehén, eper, olló,
 banán, kiscsirke, harapófogó, kulcs, bögre)
 Tartalma megegyezik az 52456 kódszámú 

termékével.
LER3311    Pingvinek a jégen,  10 790 Ft
 bevezetés a számolásba  
 Ez a készlet egy aktív részvételt igénylő 

matematikai készségfejlesztő eszköz, 
fejleszti a számolási, csoportosítási, 
probléma megoldási, becslési készségeket, 
és az alap matematikai műveletek 
gyakorlását teszi lehetővé.  Játszva 
tanulhatják meg a gyerekek a csoportosítás, 
sorozatok, stb fogalmát ezzel a készlettel. 
Színek szerint csoportosíthatjuk a 
pingvineket, készíthetünk sorozatokat a 
pingvinekből, majd a gyerekeknek kell 
megmondani melyik a következő színű 
pingvin. Játszhatunk „Melyik hiányzik ?” 
játékot.

LER5072    Békaetetés  7 705 Ft
  Ezzel a játékkal a helyes pozíciót 

készíthetjük elő az íráshoz, valamint 
színeket, számolást tanít a tanulóknak. A 
békák kis kezek szorításához készültek, 
és egyúttal fejleszti a hüvelykujj és a 
mutatóujj erősségét, ami kritikus a biztos 
ceruzafogásnál.

 A 65 db-os készlet tartalma: 60 db légy,
  2 db béka, 2 db dobókocka 
 (színes és számos dobókocka), 
 1 db használati útmutató

DV30690

DV52464

MATEMATIKA

DV52456 DV52472

LER5072

LER3311
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DV1006

ES09

DV1026

ES10 

L1136

L4436

GEOMETRIA / MATEMATIKA

EI-2929

0047

LER0608k

i

65 cm

35 cm

0048

0047 Tanári mágneses                                  4 500 Ft
                  törtkorongok
 26 db-os plasztik készlet erős mágnesekkel 

6 db színespapír alapanyaggal
 átmérője: 20cm 4mm vastag
 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12-ig
 dobozban szállítjuk
0047/MT Tanári mágneses                           29 900 Ft
                  törtkorongok mágnestáblával
 60 x 90 cm-es kétoldalas mágnestáblával
 mindkét oldalán krétával írható, 

hordozható
0048 Tanulói törtkorong készlet             1 900 Ft
 műanyag, 46 db
DV1026  Demonstrációs számmérleg         2 950 Ft
 - Számfogalmak és matematikai műveletek 

gyakorlásához
 - 20 db szám-súllyal
 - 65 cm!
DV1006 Számolóléc, 1 m-es                             1 600 Ft
 - A színes rudak a számolólécben 
   képzett „vályúba” helyezhetők
 - 10 db 10 cm-es egymáshoz 
   kapcsolható számolóléc (1–100-ig 
   számozva, két színben)
 - számegyenesként is használható
 - 50 db színes rúd (1...10 cm 
    hosszúságban)
 - Mérete: 160x78x40 mm
EI-2929 BINGÓ törtkészlet társasjáték      6 500 Ft
 84 domino 6 színben
  6 bingó kártya
 pörgettyű
  2 - 6 játékos részére
ES09 Tanulói törtkészlet                                 500 Ft
 - 51 db-os: az egész és a törtrészek 

viszonyának gyakorlásához
 - Kivetíthető műanyag lapok, 
 az 1...1/12 részekkel
ES10 Tanulói számmérleg,                              800 Ft
 a mérleg karjának mind-két oldalán 1–10-ig 

számozva, 16 súllyal, 35 cm
L1136 Színes rudak készlete,                       7 200 Ft
 fadobozban, 300 db-os, 32x18cm
L4436 Törtkészlet, 19db-os, táblával      1 850 Ft
 1, 1/2, 1/3, 1/4
LER0608 Mágneses, színes szivacs              3 600 Ft
    törtkorongok
  51 db-os készlet, 1/1 .... 1/12 részekkel
  mágnestáblán is használható
LER7694   Szines habszivacs                            6 500 Ft
     dobókockák (5 db)

LER7694
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DV1062

DV1042

DV1162

ES06

DV20523

LER2509

LER0904

LER7313

040

0510

EI-8445

040 Logikai formák (színes,fa)             17 690 Ft
 tárolódobozban 48 db-os átm.11 cm
 A készlet erejéig !
 Halmazelmélet és alapvető geometriai 

fogalmak és formák megismerésére ajánlott.
 Jellemzők: 4 forma (kör, háromszög, téglalap, 

kocka) 3 színben (piros, sárga, kék), 2 féle 
vastagságban, és 2 féle méretben. 

 48 darab, nagyméretű (átmérő kb 11cm)
0510 Logikai formák (színes) műanyag  4 300 Ft
 bőröndben, 48 db-os átm. 6 cm
 Halmazelmélet és alapvető geometriai 

fogalmak és formák megismerésére ajánlott.
 Jellemzők: 4 forma (kör, háromszög, téglalap, 

kocka) 3 színben (piros, sárga, kék) 2 féle 
vastagságban, és 2 féle méretben.

  48 darab, kisméretű (átmérő kb 6 cm)
EI-8445 Tört puzzle társasjáték                        7 510 Ft
 Játéktábla, 50 különböző fokozatú 

példakártya, 65 db szivacs tört korong, 
útmutató, DOBOZBAN SZÁLLÍTJUK.

ES04 Geometriai gumis tábla                         280 Ft
 kétoldalas, tüskés, gumigyűrűk nélkül
ES06 Tangram készlet (7 db-os)                     350 Ft
 -műanyag, kivetíthető
ES07 Geometriai formák,                                   850 Ft
 (kép nélkül)
 30db-os készlet, két méretben
 3–3-db: háromszög, négyzet, téglalap,
 hatszög, kör; kivetíthető műanyag lapok
DV1042 MOZAIK                                                        3 500 Ft
 Geometriai formakészlet
 - 250 db-os: színes három-, négy-, öt-    és 

hatszögek
 - Logikai készségek, memória,
     színmemória fejlesztéséhez
 - Fedeles tárolódobozban
 - Mérete: 192x140x60 mm
DV1062  Geometriai tükör                                   8 30 Ft
 Tengelyes tükrözés, szimmetria 

gyakorlásához. Tanulói eszköz.
 15x5x10 cm
DV1162 Háromszögletű kirakó keret             995 Ft
 a DV1042-höz , 10 db kétoldalas
 előnyomtatott feladatlappal, 29x29 cm
DV20523 Topológia                                           14 000 Ft
 14 geometriai test + 50db mértani tárgy 

mintalapja + 15db műanyagrúd. A sík- és 
térmértani fogalmak kialakítását, alakzatok, 
tárgyak, két- és három-dimenzióban történő 
ábrázolását és egymáshoz való viszonyának 
megértését segítő manipulációs készlet.

LER0904 Mágneses Alma Törtek                      8 400 Ft
 Az alma segítségével a gyerekek könnyen 

megismerhetik a törteket.
 A készlet az egész, 1/2 , 1/3 és 1/4 tanulását 

teszi lehetővé. Biztonságos, beépített 
mágnesek tartják össze az almadarabokat. 
4 különböző színű almát tartalmaz, 
amelyek 7,5 cm magasak. Szintén tökéletes 
törtek egyenlőségének, összeadásának és 
kivonásának tanításához. 

LER2509 Tört torony                                               4 600 Ft
 Összekapcsolható műanyag kockák,
 minden oldalon számozva.
 1-4. osztályig használható a törtfogalmak
 és törtrészek tanulásához.
 51 db kocka, tanulói csoportoknak.
LER7313 Gyümölcsöcs tál, Törtek                    5 500 Ft
 A gyümölcsök segítségével a gyerekek 

könnyen megismerhetik a törteket.
 Tartalma: Eper, Szilva, Banán, Narancs, Alma

GEOMETRIA 

Készlet erejéig
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GEOMETRIAI MODELLEK

GIGO/10   
GIGANT 10 db-os tanári geo- készlet

039502 Geometriai testek, 4 darabos 11 800 Ft
    karton dobozban, 10 cm
039506 Tanári geo-készlet, 10 db                              30 000 Ft
 színes testkészlet, 7,5×15 cm, 
 kartondobozban
039507 Tanári geo-készlet, 10 db                              35 500 Ft
 színes testkészlet, 7,5×15 cm, 
 kofferban
039517 Tanári geo-készlet, 10 db 50 200 Ft
 10 db-os színes testkészlet, 
 magasság-metszetekkel, 7,5×15 cm, 
 kofferban
GIGO/10   GIGANT 10 db-os tanári geo- készlet  28 500 Ft
                   20 cm magasságú színes plexi modellek
LER0921 Üreges geometriai testek készlete 10950 Ft
    16 db-os (8 db üreges geometriai test,
     8 db felszínháló)
LER1206 Literes  formakészlet         6 300 Ft
 Ez a készlet 6db átlátszó, folyadékkal, vagy 
 szilárd anyaggal feltölthető edényt tartalmaz, 
 mely alkalmas arra, hogy megtanítsa a 
 gyerekeket az összefüggések meglátására 
 a térfogat,  kapacitás, tömeg és forma között. 
 6 db edény 3 féle formában, 11 cm magasak. 
               1 db 250 ml-es, 3 db 500 ml-es, és 
 2 db 1 literes edényt tartalmaz.
LER1911  3D mágneses törtek,                                      16 950 Ft
 kockák és gömbök, 7,5cm
LER3209 Átlátszó geometriai testek       13 000 Ft
 15 db-os készlet
LER4356 Üreges geometriai testek készlete        9 600 Ft
      a valós élet formáinak felszínhálóival
 A színes, ismerős képek, és a háromdimenziós 
 formák kombinációja segíti a tanulókat, hogy 

a geometriát a valós világgal összekapcsolják. 
Formákat mutat be lapos formájukban 

 (felszínháló), valamint szimmetriát, és felszín 
területet, vagy az összehajtott felszínhálók 

 az áttetsző geometriai formákba helyezhetőek, 
kiemelve a geometriai formákat a mindennapi 
életből.A készlet tartalma: 8 darab geometriai 

 test (7,62 cm magasak), kocka, henger, 
hexagonális prizma, szögletes hasáb, 

 háromszög alakú hasáb, négyzet alapú 
 piramis, háromszög alapú piramis. 
 24 darab felszínháló.

LER0921  Üreges geometriai 
testek készlete, 8+8db
plasztik felszínháló formákkal

039517 Tanári geo-készlet, 10 db, kofferban

LER3209   Átlátszó geometriai testek, 
15 db-os készlet

039506 Tanári geo-készlet, 10 db

039507 Tanári geo-készlet, 10 db, kofferban

magasság metszetekkel

LER1206  Literes formakészlet

039502

LER4356

LER1911
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ZS01

ZS03

ZS02

081002

DV 1002

?

DV1130

081002 Köbméter -  kiegészítő készlettel   12 000 Ft
 1/2, 1/4, 1/8 részek elemeivel

081000 Köbméter                                            10 000 Ft
 Az összerakható köbméter 12 hengeres 

pálcából és a hozzájuk tartozó sarok-
elemekből áll. A praktikus kiszerelés 
lehetővé teszi az elemek gyors egymásba-
illesztését.

DV 1002  Szétszedhető köbdeciméter     3 200 Ft
 100 db 1x1x1 cm-es kocka, 
 10 db 10x10x1 cm-es lap
 10 db 1x1x10 cm-es rúd, 
 1 db 10x10x10 cm-es kocka
ZS01 A négyzetméter -                               5 900 Ft
 demonstrációs tabló, 
 100x120cm, laminált, fém léccel.
  Állandó kifüggesztésre ajánljuk.

ZS02 A négyzetméter -                                5 105 Ft
 dm beosztással
 100x100 cm, mindkét oldalán laminált
 műanyag sínnel

ZS03 A négyzetméter -                               5 105 Ft
 cm beosztással
 100x100cm, mindkét oldalán laminált
 műanyag sínnel

DV1130  Tér- és síkgeometriai                    10 460 Ft
 konstrukciós készlet
 183db-os készlet:
 - 48db rúd
 - 64db színtelen rúd különböző
   méretben
 - 40 db sarok elem (kocka)
 - 12db 6 ágú fl exibilis sarok elem
 - 12db 8 ágú fl exibilis sarok elem
 - 7db munkalap

Mennyi 1m3?
...és mennyi 1m2?

Játszva is 
megtanulhatod, és 
gyorsan megérted ha 
összerakod az ábra 
szerint.

GEOMETRIA
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70711

70710

70703, 70704

70709

DV1054 

+

KEDVELT
TERMÉK!

i

LER2984

A legjobb árban!

DV1054 Tanulói mérleg súlykészlettel   10 300 Ft
 - Demonstrációs mérlegnek is ajánljuk
 - 50 cm-es méretű
 - 25 db-os súlykészlettel (250 g), 
 - 1 g pontosságú
 - Cserélhető mérlegtányérokkal, 
    a tömeg- és térfogatméréshez
LER2984 Mágneses demonstrációs óra   8 500 Ft
 számkorongokkal
 Ez az eszköz ideális az 

osztályfoglalkozáshoz. A tartós, műanyag 
óramutatók segítenek megértetni az 
összefüggést az óra és a perc között. 
Az óramutatók és a számok bármely 
mágneses táblán használhatóak. A nagy 
méret biztosítja, hogy a terem bármely 
részéből látható legyen az óra.

70703 Kéttányéros tanulói                       12 800 Ft
 demonstrációs mérleg 
 200 g-os súlykészlettel, érzékenység: 20 mg
70704 Kéttányéros                                        26 800 Ft
 demonstrációs mérleg
 2000 g-os súlykészlettel,
 érzékenység: 1 g
70709 Súlykészlet, 200 g                              6 800 Ft
 1x1g/2x2g/1x5g/2x10g/1x20g/1x50g/
 1x100g
70710 Súlykészlet, 1000 g                         14 900 Ft
 1x1g/2x2g/1x5g/2x10g/1x20g/1x50g/
 2x100g/1x200g/1x500g
70711 Súlykészlet, 2000 g                         28 800 Ft
 1x1g/2x2g/1x5g/2x10g/1x20g/1x50g/
 2x100g/1x200g/1x500g/1x1000g

Nagy pontosságú, 2 g vagy 0,2 g érzékenységű 
demonstrációs asztali mérlegek. 
Méréshatár: 2100 g vagy 200 g.
A különleges acél ékeknek köszönhetően 
évtizedekig megbízható méréseket végezhetünk. 
Az öntvény vázat tartós ezüst színű metál festékkel 
vontuk be. A mérleg alkatrészei rozsdamentes 
acélból készültek. A műanyag tányérok könnyen 
tisztíthatók, magas pereműek, pontosan 
illeszkednek. 

MÉRÉSEK
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DV1190

ZM01

100102

70720 70719

50 cm

ÍRHATÓ, 
TÖRÖLHETŐ

24 DB 
TANULÓI

+
1 DB

TANÁRI ÓRA

LER0575

0063

0054

Újdonság

DV81

0054 Demonstrációs óra 1 980 Ft
 karton, keretezett (23×23 cm)
0062 Űrmértéksorozat,  2 940 Ft
 3 db-os készlet
 1000 ml, 100 ml, 10 ml, 1 ml átlátszó, acryl, 

műanyag mérőpohár készlet
0063 Űrmértéksorozat, 5 000 Ft
 4 db-os készlet
 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
 műanyag kiöntővel
0075 Tanulói hőmérő, mozgatható  80 Ft
 skálaszalaggal,  90×30x2 mm
100102 Űrmértéksorozat,  6 500 Ft
 5 db-os készlet: 1000 ml, 500 ml, 
 250 ml, 100 ml., 50 ml, átlátszó, acryl, 

műanyag mérőpohár készlet, skálázott
 mérőbeosztással
70719 Mechanikus stopper 17 000 Ft
 0,1mp / 30 perc
70720 Digitális stopper 2 300 Ft
 0,01mp / 60 perc, 12/24 /naptár 
 óra, perc, mp, alarm funkció/
08-001 Tanári demonstrációs  5 100 Ft
 hőmérő
 mozgatható skálaszalaggal, 
 9 db időjárás-jelkártyával
 490×150×3 mm
DV81 Az idő mértékegységei 6 600 Ft
 70x100 cm-es, laminált falitabló műanyag
 sínnel
DV1190 Tanulói óra, átmérője 13 cm 690 Ft
 asztalra is állítható
LER0575  Osztálytermi órakészlet       6 500 Ft
ZM01 Mágneses demonstrációs óra  3 900 Ft

41 cm átmérőjű mágneses demonstrációs 
eszköz. A nagymutató mozgatását a 
kismutató automatikusan követi így mindig 
„pontos” időt kapunk. Mágnestáblán vagy 
bármely iskolai fémtáblán használható.

TÉRFOGATMÉRÉSHŐMÉRSÉKLET, IDŐJÁRÁS

0075

MÉRÉSEK

08-001
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3KeddHétfő Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Június
Május

Április

Március

Február

Január

December
November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Nyár

ŐszTél

Tava
sz

Tevékenységek: Időjárás:

Évszak:

Év:

Módszertani 
útmutató

DV30155 - Mágneses iskolai kalendárium    25 000 Ft

Sokoldalú szemléltetőeszköz, motiváló munkaeszköz, ame-
lyet direkt az 5–10 éves korosztálynak készítettünk. A mág-
neses applikációs képek használatával az időről tanult isme-
retek folytonosan bővülnek: a napi tevékenységektől a nap-
tári év fogalmáig.
72×50 cm-es mágnestábla, előnyomtatott időfogalmak-
kal, 135 db mágneses applikációs képkártyával, mód-
szertani útmutatóval. A hét és a hónap napjait vagy az évet 
(2021-ig!) éppoly egyszerűen rögzíthetjük a mágneses szám-
kártyákkal, mint puzzle- tájegységeket – az évszakok változá-
sait. Olyan részletekre is gondoltunk, mint a mágnesfólia nyíl-
lal mozgatható hőmérőskála, vagy a vasárnapok (ünnepnap-
ok) piros színű előnyomtatása. 
A csoportos (irányított) játék komoly tanulás is:
- beosztják napirendjüket a tevékenységek  (képkártyáinak) 

sorrendjében.
- a hét napjairól, a hónapokról az évszakokról,  

az év fogalmáról, időtartamáról és eseményeiről csoport-
foglalkozásban mesélhetünk.

- a négy évszak jellemzői, a tájak változásai, az időjárás szim-
bólumok, a hőmérséklet és még számtalan környezetis-
mereti fogalom elsajátítása a mágneses kártyákkal öröm-
élménnyel rögződnek.

A kommunikációs készség, logikus gondolkodás, memória, 
beszédfejlesztés, környezetismereti fogalmak stb. hatékony 
munkaeszköze, amellyel örömteli játék a tanulás–tanítás 
folyamata.

DV30255 - Az idő mágnestáblán    25 000 Ft

72x50 cm mágnestábla, előnyomtatott 
alaprajzokkal, 267 db mágneses applikációs 
kártyával.
Páratlanul sokoldalú szemléltetőeszköz! 
Fokról-fokra megismerhetjük az időfogalmakat 
(másodperc, perc, óra, negyed, fél, háromnegyed, 
stb...) éppúgy, mint az órához, perchez igazodó 
mindennapi tevékenységeink rendszerét. Az 
óriás méretű órához 2 db mágneses kismutatót 
és egy nagymutatót adunk, hogy a 12–24 óra 
(perc) fogalmakat világosan megértsék. A 
napszakok (mágneses) tevékenység kártyái 
„behelyettesíthetők” az óraszámlapon, vagy 
a kisméretű mágneses órákkal helyettesítve a 
számokat – elmélyíthetjük az időfogalmakat. 
Napkeltétől napnyugtáig számtalan teendő van 
már gyermekkorban is. Valamennyit elmesélhetjük 
a mágneses kártyák segítségével. A fémtábla 
hátoldala kiváló tárolótábla is a kártyáknak!
Egyszóval: jól átgondolt, esztétikus szemléltető 
eszköz, amelyet még az idegennyelv-oktatáshoz, 
matematikához, környezetismerethez, fogalma-
záshoz, beszéd-fejlesztéshez is jó szívvel ajánljuk. 
Az időt játékosan tanulni igazán csak ezzel a kiváló 
taneszközzel érdemes.
Angol, német,francia, román, szlovák 
feliratozással is rendelhető.

AZ IDŐ MÁGNESTÁBLÁN

Módszertani 
útmutató

Állandó kifüggesztésre ajánljuk.
Különböző nyelveken rendelhető !

Különböző nyelveken 
rendelhető !

ISKOLAI KALENDÁRIUM

1



54

0064

0064M

0072/F  KOH-I-NOOR garnitúra,fa

0072 KOH-I-NOOR garnitúra 095115095305

0011 vonalzó garnitúra

Táblai rajzeszközök:
0011              Táblai vonalzó garnitúra 19 000 Ft 

      (5 db-os)Tartalma: 1 db 45° vonalzó, 1 db 60° vonalzó, 
                            1 db körző, 1 db szögmérő, 1 db 100 cm-es vonalzó
0067              KOH-I-NOOR 60°-os táblai vonalzó 4 150 Ft
       (fehér, műanyag) 
0068        KOH-I-NOOR 45°-os táblai vonalzó 4 150 Ft
       (fehér, műanyag) 
0069        KOH-I-NOOR 100 cm-es, fa vonalzó 5 600 Ft
0070        KOH-I-NOOR szögmérő 3 600 Ft
0071        KOH-I-NOOR fa körző, fém heggyel és 10 500 Ft 
        öntapadó koronggal (fém hegyre feltehető)
0072        KOH-I-NOOR garnitúra (5 db) 28 000 Ft
0072/F        Táblai vonalzó garnitúra,fa (5 db) 35 500 Ft
        7 mm(!) vastag gőzölt vörös bükkfa
095305        Táblai vonalzógarnitúra (6db-os),  24 900 Ft
        tárolóállványon
095115        Táblai vonalzógarnitúra  35 000 Ft
        fa tárolódobozban (6db-os)
        biztonsági zárral, falra szerelhető tartozékokkal
010900        Táblai körző, műanyag                          5 200 Ft 
        körzőlábakkal, kréta - és filctoll tartóval
010910        Táblai körző, alumínium, 15 000 Ft
        kréta-és filctoll tartóval 

010910

010900

Hosszúságmérés 
0064M Méterrúd, alumínium, 100 cm  12 000 Ft
 különböző oldalain mm, cm 
 és dm beosztással
0064  Méterrúd, fa, 100 cm – 4 500 Ft
 mm, cm és dm beosztással

TÁBLAI VONALZÓK

KEDVELT
TERMÉK!
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L8261

L8253

EI-1769 Óriás Mágneses Forgókerék     12 500 Ft
 Egyszerűen alakítsuk az osztálytermi táblát 

egy interaktív, egész osztály által játszható 
játékká. Helyezzük fel a forgókereket a 
táblára, majd törölhető filctoll segítségével 
elkészíthetjük a gyerekek számára a játékot – 
a lehetőségek végtelenek.

 Tartalma: 40 cm átmérőjű mágneses 
forgókerék, 3 db két oldalas írható-törölhető 
kártya és használati utasítás. 

Újdonság

Matematikai falitablók 
50×70 cm, granulált műnyomó papír, 
műanyag sínnel

0007 Számoljunk egytől húszig             6 600 Ft
 100x70 cm-es laminált falitabló, műanyag 

sínnel.
0049 Szorzótábla, római számok          2 600 Ft
4121 Mértékegységek                                 2 600 Ft
4124 Területszámítások                             2 600 Ft
4125/A Alapműveletek                                    2 600 Ft
0052 Komplett garnitúra                           6 800 Ft
 (Tartalma: 0049, 4121, 4124, 4125/A)
0051A Számegyenes, -10-től +20-ig        1030 Ft
(30x100 cm, laminált, műanyag sínnel)
0051/B Számegyenes, 0–tól +20-ig           1030 Ft
(30x100 cm, laminált, műanyag sínnel)
0051/C Számegyenes, -100–tól+100-ig  1030 Ft
(30x100 cm, laminált, műanyag sínnel)
0051/G Számegyenes, 0-tól +100-ig         1030 Ft
(30x100 cm, laminált)
0051/D Osztálytermi demonstrációs        2 500 Ft
 számegyenes 2 méteres, számok nélkül, 

(laminált)
0051/T Tanulói számegyenes,                         100 Ft
 műanyag -20 — +20-ig
Z142 Testek hálózata                                   2 600 Ft

Számolószalagok
0150 1-20-ig, 2 m                                                  4 060 Ft
0151 1-100-ig, 3 m                                               5 730 Ft
0152 1-1000-ig, 5 m                                            7 800 Ft
0153 1-10000-ig, 10 m                                       9 500 Ft
0154 1-100000-ig, 10 m                                    9 500 Ft
0155 Komplett garnitúra                             31 000 Ft

Számoljunk EURO-val
L8253  Tanulói EURO-kassza  1 650 Ft
 - 49 db papír- és 10 db „fémpénz”
-  csekk, hitelkártya 
L8261  Tanulói EURO-kassza  2 400 Ft
 műanyag pénztár dobozban 
 - 49 db papír- és 10 db „fémpénz”
 - csekk, hitelkártya

Kérésüknek megfelelően is 
nyomtatunk számegyeneseket.

FALITABLÓK / SZÁMEGYENESEK

0051/A

0051/B

0051/C
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DV1127

ZS04

7+3=4+6=10 3<8 szín sorozat

    6db alapkocka rúddal,
    36db egymáshoz kapcsolható
    forgatható kocka, 3 oldlán
    számok, betűk és ábrák

DV1175   3D betű- és szám puzzle      6 100 Ft

Z103

1dkg 1kg 1q 1t

10 100 100 10

:10:100:100:10

1g

0512

. . . .

0512 Multifunkcionális abakusz          4 200 Ft
 Az abakusz segítségével a gyerekek játszva 

tanulhatják meg az alapvető matematikai 
műveleteket, megismerhetik a mennyiségi 
különbségeket.

DV1127 Helyiértékek számsorok               4 500 Ft
 - 139 db-os készlet, 5 db alapkocka, 
    5 db rúd, 75 db 2x2 cm-es kocka,  
 - a nagyméretű helyiérték alapkockák       

  egymáshoz kapcsolhatók
 - 54 db színes számkártya az 
   1-10-100-1000 helyiértékek jelöléséhez
 - helyiérték gyakorlásához
 - az összeadás, kivonás, szorzás,
      osztás gyakorlásához
 - zárható műanyag dobozban 
 - (280x170x105 mm)
Z103 Mértékegységek-mértékváltás       3 900 Ft
Laminált falitabló 100x50 cm, műa. sínnel. 
A mértékegységek átváltása (hosszúság, 
űrmértékek, tömeg stb...) egyszerűen és 
szemléletesen gyakorolható. 

ZS04 Demonstrációs                                   6 250 Ft
 helyiérték táblázat, 100x70 cm
 (Számok helyiértéke)

Helyiérték táblázatok                               3 920 Ft/db
 - 100 x 70 cm-es, méretű
 - Filctollal írható, mindkét oldalán  
    laminált falitablók, műanyag   
    lécezéssel.
ZS05/1 Helyiérték táblázat - hosszúság, 
ZS05/2 Helyiérték táblázat - térfogat, 
ZS05/3 Helyiérték táblázat - tömeg, 
ZS05/4 Helyiérték táblázat - számok helyiértéke 
ZS05/1-4 Helyiérték táblázat (4db)        14 500 Ft

FALITABLÓK / TANULÓI ESZKÖZÖK

GM192 - Szines számoló - 2 900 Ft
   korongok
1000 db-os 
4 Szín 4x250 db. (kék, piros, zöld, sárga)
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Magyar nyelvtan falitablók
70×100 cm-es méretű falitablók műanyag sínnel
3119 Hangtan I. –                                        2 300 Ft
 Magánhangzók, mássalhangzók
3120 Hangtan II. –                                      2 300 Ft
 A hangrend, az illeszkedés 
3121 Hangtan III. –                                     2 300 Ft
 Helyesírási tudnivalók 
70×50 cm-es méretű falitablók műanyag sínnel
3122 Hangtani ismeretek                     2 300 Ft
 összefoglalása                                
3123 A szavak alakja és jelentése     2 300 Ft
3124 A szó                                                      2 300 Ft
3125 Az igék                                                 2 300 Ft
3126 Az igenév                                            2 300 Ft
3127 A mondat                                            2 300 Ft
3128 Az állítmány fajtái                          2 300 Ft
3129 A jelzők rendszere                          2 300 Ft
3130 Az ok- és célhatározó                    2 300 Ft
3131 Teljes hasonulás                              2 300 Ft
3133 Komplett garnitúra – 13 db    27 000 Ft
3134 A szófajok rendszere                     4 000 Ft
 140×100 cm, fóliázva,fém sínnel

MAGYAR IRODALOM ÉS NYELVTAN
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3135/KN Írói arcképsorozat 18 000 Ft
 - 29 db, keretezés nélkül
 - 25×35 cm

3135/K  Írói arcképsorozat 27 000 Ft
 - 29 db, keretezve, 25×35 cm

MAGYAR IRODALOM ÉS NYELVTAN
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ANGOL ÉS NÉMET NYELVI OKTATÓTABLÓK

Német nyelvi oktatótablók
70×100 cm-es méretű 

7001 Személyes névmás, visszaható névmás  1 980 Ft
7002 A névelő, a melléknév fokozása  1 980 Ft
7003 Gyenge igeragozás  1 980 Ft
7004 Erős igeragozás  1 980 Ft
7005 Időbeli, módbeli segédigék  1 980 Ft
7006 A főnév, az ige  1 980 Ft
7007 Az elöljáró szó  1 980 Ft
7008 A főnevek ragozása  1 980 Ft
7009 A birtokos névmás ragozása   1 980 Ft
7010 Jelzős melléknév ragozása  1 980 Ft
7011 Német nyelvi falitabló                                           16665 Ft
 komplett garnitúra
 (Tartalmazza a 7001, 7002, 7003, 7004, 
 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010
  kódszámú tablókat.)

Angol nyelvi oktatótablók
70×100 cm-es méretű 

8001 Személyes névmás, birtokos névmás  1 980 Ft
8002 Melléknév fokozása falitabló  1 980 Ft
8003 Kérdő névmás, vonatkozó névmás  1 980 Ft
8004 Elöljárók  1 980 Ft
8005 A határozaltan névmás  1 980 Ft
8006 Egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő 1 980 Ft
8007 Befejezett folyamatos jelen idő  1 980 Ft
8008 Befejezett jelen, befejezett múlt,   1 980 Ft
 befejezett jovő
8009 A mutató névmás   1 980 Ft
8010 Folyamatos jelen, folyamatos múlt,   1 980 Ft
 folyamatos jövő
8011 Angol nyelvi falitabló                                             16665 Ft
 komplett garnitúra
 (Tartalmazza a 8001, 8002, 8003, 8004, 
 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010
  kódszámú tablókat.)
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HONISMERET

Európa – a sokszínű kultúrák 
bölcsője

Európa nagy változásokon ment át az utóbbi 
évtizedekben. Nem csak pozitív változásokról 
beszélhetünk, hanem szörnyű eseményekről 
is, ha a balkáni konfliktusra gondolunk. Az 
országhatárok már könnyen átléphetőek, de 
eltérő kultúránk és mentalitásunk miatt gyakran 
idegenkedünk szomszédainkkal szemben. 
Nekünk, tanároknak a feladatunk, hogy 
leépítsük a berögződött előítéleteket, azáltal, 
hogy jobban megismertetjük tanítványainkkal 
egy-egy ország kultúráját. 

Magyarország
honismereti térkép

Magyarország a mi hazánk!
Ezeréves történelmünk, kultúránk, nemzeti 
büszkeségeink grafikái segítenek ennek 
felemelő megértésében.

3132 Magyar  3 500 Ft
 irodalomtörténeti térkép
 100x70 cm
 - DUO: hátoldalán 
   irodalomtörténeti krónika
 - fóliázva, műanyag sínnel
3132/1   Magyar  5 000 Ft
 irodalomtörténeti térkép
 100x70 cm
 - DUO: hátoldalán 
   irodalomtörténeti krónika
 - fóliázva, fémsínnel
A kétoldalas térképen áttekinthető a Kárpát-
medence magyar irodalmának, legismertebb 
képviselőinek születési és alkotóhelyei, közismert 
műveik.

Z055 Magyarország 5 000 Ft
 honismereti térképe, 100x70 cm
 laminálva, fémsínnel
Z055/1 Magyarország 3 500 Ft
 honismereti térképe, 100x70 cm
 fóliázva, műanyag léccel
Z081 Európa, 100x70 cm 5 000 Ft
 laminálva, fémsínnel
Z081/1 Európa, 100x70 cm  3 500 Ft
 fóliázva, műanyag léccel
Z 135 Népviseletek 5 900 Ft
 - 100x70 cm
 - fóliázva, fémsínnel

Z 135

3132

Z055
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M2005 DUO

MT20 MT19

MT60-as készlet

SZA11SZA10

MT7

1350/MD99/2

1350/MD99/1

MT6

1300/MD99 A Föld domborzata –                      8 000 Ft
1314/M Az Európai Unió  Akciós ár !                       4 000 Ft
 a 2004-ben csatlakozott tagállamok
 adataival, 160x120cm, fémsínnel
1350/MD99     Európa domborzata –                 12 000 Ft
 hátoldalán Európa országai, 
 laminálva 140x100 cm, fémsínnel
1350/MD99/1     Európa domborzata –                8 000 Ft
 laminálva, 140x100 cm, fémsínnel
1350/MD99/2     Európa országai –                        8 000 Ft
 laminálva, 140x100 cm, fémsínnel
CART2 Magyarország részletes                          27 420 Ft
 közigazgatási térképe, 
  160x120 cm
M2005 Magyarország domborzata                   10 500 Ft
 és természetvédelmi térképe, 
 hátoldalán MO Nemzeti Parkjai 
 160x120 cm, fémsínnel
M2005/B Magyarország domborzata                                      3 900 Ft
 és természetvédelmi térképe,
 hátoldalán MO Nemzeti Prakjai
 100x70cm, laminálva, műanyag sinnel
M/99TEM Európa domborzata -                      1 500 Ft
 hátoldalán: Európa országai, 63x43 cm
MT160 A Föld felszíne - hátoldalán:                      1 500 Ft
 Föld országai, 63x45 cm
MT6  Magyarország ezeréves történelme    5 000 Ft
 -fémsínnel
 -100x70 cm, duo
MT7 Magyarország áttekinthető                                       3 500 Ft
 történelme térkép
MT19 A Magyar Szent Korona                             1 900 Ft
 - 3 dimenziós dombornyomás 
 - keretezve, 25x35 cm
MT20 A Magyar Köztársaság címere,               4 500 Ft
 keretezve, 30x40 cm
MT21 A Magyar Köztársaság címere,                  600 Ft
 keretezés nélkül, 30x40 cm
SZA10 Himnusz (50X70 cm)                                    5 200 Ft
 műanyag sínnel
SZA11 Szózat (50X70 cm)                                         5 200 Ft
 műanyag sínnel
SZA14 A történelmi Nagy-Magyarország,           200 Ft
  hátoldalán 64 vármegye címerrel, 
 27x35 cm 

MT60-as készlet                                                             18 000 Ft
 Tartalma:
 MT6 - Magyarország ezeréves történelme
 MT7 - Magyarország áttekinthető történelme térkép
 MT19 - A Magyar Szent Korona 
 MT20- A Magyar Köztársaság címere
 SZA10 - Himnusz falitabló
 SZA11 - Szózat falitabló

Készletben olcsóbb!

HONISMERET
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M
20

11
/1

M2011/4

M2011/5

Ismerje meg hazánk madárvilágát !
100x70 cm, laminálva, műanyag sínnel, magyar és latin nyelven.

6 600 Ft / darab

M2011/3

M2011/1 - Fokozottan védett madarak
M2011/2 - Védett madarak I
M2011/3 - Védett madarak II
M2011/4 - Vízimadarak, vízparti madarak
M2011/5 - Ragadozó madarak

M2011/2

DV-106   Gerinctelenek oktatótabló garnitúra  7 500 Ft
16 darabból álló oktatótabló garnitúra, amely bemutatja a közvetlen - vagy távoli - környezetünkben élő 
legismertebb gerinctelen állatokat. A garnitúra az alábbi tablókat tartalmazza: 1. földigiliszta, 2. csiga, 3. pók, 
4. szitakötő, 5. szöcske, 6. darázs, 7. hangya, 8. dongó, 9. mézelő méh, 10. hétpettyes katicabogár, 11. májusi 
cserebogár, 12. betűzőszú, 13. krumplibogár, 14. selyemlepke, 15. apácalepke, 16. házilégy. 
A tablók mérete: 420x297 mm, laminálva, magyar és latin nyelvű feliratozással

A szántóföldi házatlan csiga (1)
(Deroceras agreste)

Éti csiga (2)
(Helix pomatia)1 2

ÉTI CSIGA
(Helix pomatia)

www.taneszkozcentrum.hu

02 - Csiga 04 - Szitakötő

Laposhasú acsa (Libellula depressa) (1) ,   Sebes acsa (Aeshna cyanea) (2),   Dalos szúnyog (Culex pipiens) (3)

1 2 3

www.taneszkozcentrum.hu

10 - Hétpettyes katicabogár

Hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata) (1),   Szemfoltos katicabogár (Anatis ocellata) (2),

Kétpettyes katicabogár (Adalia bipunctata) (3),   14 pettyes katicabogár (Propylea quatuordecimpunctata) (4)1
2

3
4

www.taneszkozcentrum.hu

TERMÉSZETISMERET
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Ricordi oktatótablók egységára: 4 500 Ft 
R1161 A Gombák
R2790  A trópusi esőerdő élővilága
R4920  A szavanna élővilága
R2800  Bogarak, rovarok

Schreiber oktatótablók egységár 8 000 Ft
82870  Vadon élő állatok I. - magyar
82880  Vadon élő állatok II. - magyar

Schreiber oktatótablók magyar, román, 
szlovák vagy német feliratozással Ricordi 
oktatótablók angol, vagy négy nyelvű 
címfeliratozással, angol, német, francia, 
spanyol, latin nyelvű képfeliratozással.
Fóliázva, műanyag sínnel. Méret: 70 x 100 cm.

R1161

R2800

82880

R2790

R4920

Egységár: 8 000 Ft
Fóliázva, műanyag sínnel. Méret: 70 x 100 cm
A teljes listát megtekintheti weboldalunkon.
Csak német nyelven:
82750 Alpesi növények és virágok
82760 Nappali és éjszakai lepkefajok
82830 A világ legismertebb kutyafajtái
83050 Európai tavak, tengerek halfajtái
83090 Dinoszauruszok
83120 Tengeri és szárazföldi őslények
83150 Bálnák, delfinek
Védett és hasznos állatok
82720 Védett állatok - német
83140 A kertek hasznos élőlényei - magyar
Életközösségek
Halak, kétéltűek, hüllők
83200 Közép-Európa hüllői - német
83210 Közép-Európa kétéltű állatai - német
80410 Édesvízi halak - német

83100

žDivo žijúce živocíchy I.

82870

Vadon élő állatok I.

Vadon élő állatok II.

A rétek, legelők életközössége

TERMÉSZETISMERET
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Zimné vtáctvo

83010

83040

83030

Letné vtáctvo

Schreiber oktatótablók egységár 8 000 Ft
Életközösségek

82660 A téli madáretető vendégei - magyar
83010 A vízpartok életközössége - magyar
83020 A tavak életközössége - magyar
83030 Nyári madárvendégeink
83040 Téli madárvendégeink
83070  Mocsarak és lápok életközössége - magyar
83080  A folyó életközössége - magyar
83100 A rétek, legelők életközössége - magyar
83110  A mező életközössége - magyar
83130  A kertek életközössége - magyar
83170  A trópusi esőerdő világa - magyar

Biocenóza našich jazier

83020

83130

82660

83110

A tavak életközössége
A vízpartok életközössége

Nyári madárvendégeink

Téli madárvendégeink

A téli madáretető vendégei

A mező életközössége

A mező életközössége

TERMÉSZETISMERET
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Schreiber oktatótablók az 
életközösségek jellemző 
bemutatásával.
Fóliázva, műanyag sínnel. Méret: 70 x 100 cm

Egységár: 8 000 Ft
82620 Védett növények I.
82630 Védett növények II.
82700 Lombkoronás fafajtáink
82710 Tűlevelűek és cserjék
83140  A kertek hasznos élőlényei

82620

82630

Védett növények I.

Védett növények II.

83140

A kertek hasznos
élőlényei

A béka életciklusa

ikra

ebihal

kifejlett béka

LER6041 A béka fejlődése nagyméretű mágneses képekben                                                   6 545 Ft

A béka fejlődése a következő szakaszokból áll: Pete, ebihal, ebihal végtagokkal, ebihal farokkal, béka ebihal, kifejlett béka. Ez a készlet 
megmutatja az átalakulás szakaszait. Javasolt feladat: Kérjük meg a tanulókat, hogy helyezzék a mágneses kártyákat a táblára és 
vizesbázisú, törölhető filctollal számozzák meg sorrendben a fejlődési szakaszok szerint, vagy nevezzék meg azt.
A készlet tartalma: Béka ikra, Ebihal 1 (lárva), Ebihal 2, Ebihal 3, Ebihal 4, Ebihal 5(mellső lábak), Ebihal 6 (tüdőlégzés), Ebihal 
béka, Kifejlett béka

TERMÉSZETISMERET
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12 féle oktatótabló, amelyek bemutatják hazánk 
nagytájainak jellegzetes élőhelyeit és életközösségeit. 
A változatos, színes képanyagok már önmagukban is 
felkeltik a tanulók érdeklődését.
Kiváló motivációs taneszköz a 8-14 éves korosztály 
tanításához!
Fóliázva, műanyag sínnel szállítjuk.
Méret: 100 cm x 70 cm

Egységár / darab: 3 900 Ft

H140310   Életközösségek I.  22 000 Ft
 6 db-os garnitúra
  
1403101 A szántóföld életközössége 
1403102 A mező életközössége
1403103 Az erdő életközössége 1.
1403104 Az erdő életközössége 2.
1403105 Mocsarak, lápok életközössége
1403106 Hegyek életközössége

H140311  Életközösségek II.  22 000 Ft
    6 db-os garnitúra
1403111 Cserjék, bozótok életközössége
1403112 Folyóvizek életközössége
1403113 Állóvizek életközössége
1403114 Ligetek, berkek életközössége
1403115 A parasztudvar életközössége
1403116 Házikertek életközössége

Készletben olcsóbb!
H140312  Életközösségek I-II. 
  12 db-os garnitúra 39 900 Ft

140310/4

140311/6

ÉLETKÖZÖSSÉGEK
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DV-NF7905  A négy évszak:     5 100 Ft
  -tél-tavasz-nyár-ősz, 
 - 70x50 cm-es 
 - laminált poszter,
 - műanyag sínnel

DV30265 Védd a természetet  21 500 Ft     160db mágnesfóliás kártya+mágnestábla!

Több mint 100 db mágneses figura, 
amelyeket egy tájjal előnyomtatott  
mágnestáblán tanulási céljainknak 
megfelelően jelenetekbe rendezhetünk.
Mágnestáblával szállítjuk.

Oktatási célok:
- a természet védelmét célzó szokások 
   kialakítása
- beszédkészség, kommunikáció
- temészetismereti fogalmak
- logikai és matematikai gondolkodás
- figyelem és memória

TERMÉSZETISMERET
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BL007 BL111 BL131

BN006 BN010

70624k
BL010

BL003 Bogárnézőke - kétrészes, szellőzővel, 10X nagyítófedéllel 520 Ft
BL007 Felfedező készlet, távcsővel 7 200 Ft
BL010 Kétoldalú bogárnézőke, bogár- és növénygyűjtő üveg  2 500 Ft
 A bogarakat, rovarokat, növényeket figyeljük meg felülről, alulról! 
 A beépített tükör és a leszedhető felsőrész lehetővé teszi a rovarok kímélő 

megfigyelését. A befogadó alsó tartály nagysága: 50 x 50 mm. Mindkét na-
gyító rész átmérője 30 - 30 mm. A nagyítás értéke kb. 3x.

BL111 Tóvizsgáló készlet 7 200 Ft
BL121 Tó és tengerpart felfedező készlet 6 500 Ft
BL131 Rovarvilág felfedező készlet 7 200 Ft
BN006 Binokuláris távcső: 10x25 mm                                                            6 700 Ft
BN010 Binokuláris távcső: 10x50 mm,finomszabályozóval            10 300 Ft
 hordtáskában szállítjuk

70619/2 Iránytű, műanyag házban, Ø 20 mm 200 Ft
70623  Iránytű, alumínium házban Ø 40 mm 800 Ft
70624 Tájoló, műanyag házban, Ø 50 mm 3 000 Ft
70628B     Iskolai iránytű, 7 cm         1 500 Ft
70629 Multifunkcionális digitális iránytű  5 600 Ft
 Iránytű, hőmérő, óra, stopper, zöld háttérvilágítás. Mérete: 68 X 55 X 16 mm
MISC Ty-mini nagyító és pénzvizsgáló 1 500 Ft
 20X-os nagyítás, 35 mmX45 mm, használható rovarok,kövek, ásványok stb vizsgálatához
PS838 Periszkóp, 3x100 mm, 33-56 cm-ig nyújtható 6 200 Ft
RT776 Tükrös teleszkóp, 525x nagyítás 20 000 Ft
 Alumínum állvánnyal, finomszabályozóval, csillagtérképpel
 Fókusztávolság: 700 mm, Szemlencsék: 4-9-12,5-20 mm
 3x nagyítású Barlow lencse, 6x25 mm kereső
TS801 Teleszkóp, 3 részes 28-40 cm, 20x40 mm 1 800 Ft
TT-31 3 az egyben Telescop (8x) mikroscop (25x) nagyító 9 970 Ft
FSZ-01 Terepasztal, fehér, fém fedéllel, 125 000 Ft
 vízleeresztővel, görgős lábakkal, tereptárgyak nélkül szállítjuk.
 Mérete: 120x80x85, Tömege: 29 kg

FSZ01

70623 70619/2

BL003

BL121

PS838

TS801

RT776

70628B

70629

MISC

TERMÉSZETISMERET
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MA

70435

MS067 Digitális mikroszkóp és bogárnézőke    15 000 Ft
 
- 60x optikai zoom
- LED megvilágítás
- 0,3 megapixeles VGA felbontás, 30fps képfrissítés
- gyors képmentés gombnyomásra
- USB csatlakozás

BL040

MS067

70435 Minimum-maximum hőmérő                                                                     5 100 Ft
  Időjárásálló műanyag házban. Mérési tartománya: -20 – +55°C
BL040 Felfedező készlet 3 az 1-ben                                                                    12 500 Ft
 Távcső 4x32 mm, nyakpánttal, tárolótáskával, hang megfigyelő 
 fejhallgatóval, hangerősségszabályozóval, iránytű óracsattal
EI-5095 Átlátszó komposzt tartály                                                                         11980 Ft
 Tökéletes módja, hogy bemutassuk a gyerekeknek a lebomlás 
 folyamatát, közben kiemeljük a környezetbarát anyagokat. 
 A három elkülönített rekeszben végig figyelhetik az 
 egész folyamatot, és összehasonlíthatják a különböző anyagok 
 lebomlását.
 Tartalma: 30cm x20 cm műanyag doboz 3 átlátszó rekesszel, 
 szellőzővel, és nagyító lencsével ellátott részekkel, 3 hőmérővel.
MA Iskolai meteorológiai állomás                                                             120 900 Ft
  komplett meteorológiai „házikó”, barométer, hygrométer, minimum- 

 maximum hőmérő, csapadékmérő, szélkakas (szélirányjelző égtájakkal)
MA/T Tartóoszlop (külön megrendelhető) az állomáshoz                   10 000 Ft
MG045 Kézi nagyító, 3X, 6X, Ø45 mm/11 cm        400 Ft
MG80 Kézi nagyító, 2X, 4X, Ø90 mm, minőségi akrilüvegből, DUO        820 Ft

mikroszkóp

bogárnézőke

szuper makro

EL112 UFO Meteo 5 az 1-ben, 12 600 Ft
multifunkciós meteorológiai állomás
-hőmérséklet, 
-páratartalom, 
-óra, 
-csapadék és szélsebesség mérés, 
-iránytű 

 MG045

h  
MG80

EI-5095

KEDVELT
TERMÉK!

L7683k
Hőmérőkészlet, 4db, 26 cm    2 700 Ft

TERMÉSZETISMERET
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MS3   Növényház         9 735 Ft
A növényház egy olyan termék, mely a világűr technológiából származik. Azzal a céllal készült, hogy rekreál-
ja a tápláló és méregmentes kultúrát, és a közeget a növények számára.  A kis üvegházak egy speciális táp-
láló zselét tartalmaznak, amelyek megmutatják, és láthatóvá teszik a növény növekedését.

PAP Vegetációs ökoszisztéma, vulkáni kőzet (láva kőzet) magvakkal  5 655 Ft 
Ez a termék egy vegetációs ökoszisztéma, ahol a növény vulkáni kőzeten fog nőni és gyarapodni. A gömb 
alján található darabok természetes fehér vulkánikus láva kövek. A gömb növény magvakat is tartalmaz, 
amelyek tökéletesen alkalmazkodnak a fehér altalajhoz, gyorsan gyökeret fognak ereszteni az apró darabok 
között. Amikor, a csírák kinőnek, a kis növényeket átültethetjük talajba, cserépbe vagy a kertbe.

EVIVO Szimbiózis akvárium garnélarákokkal  15 560 Ft 
Teljes ökoszisztéma.
 A vízben levő algák fotoszintézis segítségével oxigént és élelmet 
állítanak elő a garnélarákoknak.
 A készlet tartalmaz 4 garnélarákot, algákat, homokot, kagylót, 
növényt és az akváriumot, aminek az átmérője 11 cm.

AQBZ  Hangyaakvárium   9 735 Ft
A Hangyakvárium lehetővé teszi a hangyák tanulmányozását 
egyedülálló környezetben. Ez egy speciális zselé, amely tele 
van tápláló anyagokkal sepciálisan hangyák számára. Mivel a 
zselé átlátszó, 3D-ben látható, ahogy az alagút építése fejlődik 
a hangyák által, így egy új perspektívát biztosítanak a tradi-
cionális megfigyeléshez képest.
A készlet tartalma:
- Tároló, benne speciális zselé
- Nagyító
- Üvegcse a hangyák gyűjtéséhez
- Rudacska a hangyák gyűjtéséhez

EVIVO

AQBZ

TERMÉSZETISMERET

MS3

PAP

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft
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TERMÉSZETISMERET
095054   Kivetíthető csillagos ég akár a szobában is       2 800 Ft
Forgasd a planetáriumot, hogy lásd a csillagképek változását az idővel és évszakokkal egyszerre.
Állítsd be a kivetítés szögét, hogy lásd a csillagképek hogyan néznek ki a Föld különböző földrajzi hosszúságain.
3 db AA elem szükséges a működéséhez. (A készlet nem tartalmazza)
Méret 310*170*165mm
Anyaga: papír, műanyag, réz

Újdonság

196452   Az első elektromos készletem 2 250 Ft
Ezzel a készlettel egyszeűen megtanulhatod, hogy 
hogyan működik az elektromosság, mely elemek, 
tárgyak vezetik az elektromosságot és melyek nem.

196452 196402

196402   Igyunk tiszta vizet (víztisztítás)             3 400 Ft
Ezzel a készlettel könnyen szemléltethető a víz tisztítása, 
hogyan lehet a különféle anyagokkal szennyezett vízből 
újra tiszta, iható víz.

Újdonság Újdonság
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TE- Iskolai Tellúrium 144 000 Ft
Az iskolai tellúriumot azért tervezték és alkották, hogy ösztönző tanulási eszközként szolgáljon, hogy megfigyelhessük és szemléltethessük 

az asztronómia legfontosabb alapjelenségeit. Egyszerűsített formája nem igényel különleges kezelési jártasságot, vagy speciális 
karbantartást. 

A tellurium alapzata műanyag kúp, melynek alsó felében helyezkedik el a motoregység és a fogaskerekek; középen a meghosszabbított 
karral ellátott forgógyűrű, mely egyik végén a földgömböt, másikon az ellensúlyt tartja. A kúp tetején irányított fényforrás található. A két 
áramkapcsoló – egy a motorhoz és egy a lámpához – az alapzat alján található. A műszer 220V-50Hz hálózati forrásról, törpefeszültséggel 
működik.

A földgömböt támasztó karon egyesítve található a meghajtótengely és fogaskerekek, melyek a Föld és a Hold mozgatására szolgálnak. 
Minden forgást úgy számítottak ki, hogy amennyire csak lehetséges megegyezzen a valóságos csillagászati mozgásokkal. Normál 
körülmények között korlátlan ideig működik. A műanyagból készített forgórészek nem igényelnek karbantartást. 

A tellurium öt alapmozgást végez:
1. A Föld tengelyforgása. 
2. A Föld tengelyének állandó párhuzamossága.
3. A Hold keringése a Föld körül.
4. A Hold helyzetének változása a képzeletbeli 
     Föld-Nap síkra vonatkozóan.
5. A Föld-Hold bolygók keringése
     a Nap körül teljes fordulattal.
Mérete: 70 x 40 x 35 cm, tömege: 4 kg

EI-5237       Motorizált naprendszer megvilágítással 12 100 Ft
 Ismerjük meg a naprendszert ezzel a motorizált forgó modellel. 
 A Nap fényes, 1000 óra élettartamú izzóval, és a fekete talppal 
 látványos a sötétben. Az egyedülálló csillagboltozat planetáriummá 
 alakítható.Mérete: 25 cm magas, átmérő 35 cm
LSP2901-UK Adapter a motorizált Naprendszerhez 8 300 Ft
FM/A Marco Polo Antik, politikai, megvilágítással,  13 440 Ft
 angol nyelvű, Ø26 cm
FMEV Elite, DUO, domborzati, megvilágítva politikai,  17 800 Ft
 magyar nyelvű, Ø 37 cm
FMEV/N Elite, DUO, domborzati, megvilágítva politikai,  13 440 Ft
 német nyelvű, Ø 37 cm
FL/30 LAVAGNA „vak”- térképes, filctollal írható-törölhető 8 900 Ft
 Ø30 cm 
G2829 A Föld: nappalok és éjszakák a kontinenseken 35 000 Ft
 tápegységgel, naptárral, motoros forgatással, Ø28 cm
MD3416 Szerkezeti földgömb szétszedhető, krétával írható,  18 600 Ft
 a Föld szerkezete tanulmányozható, Ø30 cm
SAT SAT, DUO, domborzati, megvilágítva politikai,  13 000 Ft
 fa talppal, magyar, Ø30 cm
STELL Csillagászati földgömb - DUO, angol nyelvű, Ø30 cm 9 890 Ft

TE

FL/30

STELL

SAT

MD3416

FMEV

Földgömbök

G2829

FM/A

FÖLDGÖMBÖK

EI-5237
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7373SL-002MK050

TH001

LER3334     Szívmodell, 29 részes, állványon 6 500 Ft
      12,7 cm, szétszedett állapotban szállítjuk
MD0111     Mini csontváz 18 230 Ft
MK019     Működő szívmodell, pumpával 6 500 Ft
      Szétszedett állapotban szállítjuk
MK050     Emberi torzó, 50 cm, 11 részes        21 000 Ft
PD002      Szívmodell, 2 részes, állványon 4 200 Ft
      15 cm
TH001      Demonstrációs szájhigiéniai  8 590 Ft
      készlet, fogkefével
Falitablók
SL-002  Egészségünk falitabló, 6 db-os 5 000 Ft
– az egészséges életmód életképei. 
6 db-os falitabló garnitúra, 70×50 cm, gyűjtőmappában

• Balesetveszélyek • Elsősegélynyújtás
• Esti tisztálkodás • Reggeli torna
• Orvosi rendelőben • Iskolaorvosi vizsgálat

Z014 Táplálékpiramis                                                     6 705 Ft
          70x100 cm, laminálva, műanyag sínnel

MK019

PD002

LER3334

A bab

Az emberi izomzat
Az emberi
csontváz

LER6044 Az emberi test izomzata és csontváza,                                 7 705 Ft
kétoldalas mágneses képekkel
Készlet tartalma: 17 db mágneses kép:  Koponya, Test (4 db), Felkar (2 db), 
Alkar (2 db), Kezek (2 db), Comb (2 db), Lábszár (2 db), Lábfej (2 db)

Z014

LER6044

LER0497 Egészséges ételek, mágneses hátlappal,          12 150 Ft
34 darab, mágneses, gyönyörűen illusztrált étel, melyekkel könnyen
bemutatható az egészséges táplálkozás

LER0497 Újdonság

TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK
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MD10/M 

MD10

MD10   Iskolai modellkészlet, 10 db-os                      167 000 Ft
Tartalma: mini csontváz (85 cm), mini torzó (50 cm), szívmodell, 
vesemodell, tüdőmodell, bőrmodell, koponya, agymodell, 
májmodell, fogmodell
MD10/M   Iskolai mini modellkészlet, 7 db-os         65 000 Ft
Tartalma: mini csontváz (45 cm), mini torzó (50 cm), szívmodell, 
vesemodell, agymodell, májmodell, gyomormodell, átlagos 
méretük 7-12 cm
MK001 A nő anatómiája, átlátszó modell,    19 500 Ft
csontváz, belső szervekkel, szétszedhető, 47-részes, 56 cm
MK002 A férfi anatómiája, átlátszó modell,   19 500 Ft
csontváz, belső szervekkel, szétszedhető, 45-részes, 56 cm
MK064  A terhes nő anatómiája, átlátszó modell,   19 500 Ft
csontváz, belső szervekkel, szétszedhető, 50-részes, 56 cm

MK064 MK001MK002

TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK
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0035   Közlekedési jelzőtábla 12 db-os   43 330 Ft
                 Rudak (jó minőség, ütésálló, biztonságos 

anyagból) 6 db, 120 cm-es Műanyag lapra 
nyomtatottjelzőtáblák - 12 db Csiptető, amely a 
táblát a rúdon rögzíti - 12 db 6 db műanyag talp, 
mely maximális stabilitást biztosít a rudaknak, 
jelzőtáblák belehelyezésével is. A többféle 
jelzőtáblának köszönhetően változatos  és 
különböző pályákat építhetünk a gyerekeknek, 
segítve a közlekedés, és a jelzőtáblák tanulását.

DVO-004    Közlekedési jelzőtáblák     25 000 Ft 
 - 6 db 2 oldalas közlekedési jelzőtábla
 - 6 db talp, 6 db rúd, 69 cm magas

SL-003 Közlekedési falitablók, 6 db    5 000 Ft
 70×50 cm, mappában, 

DVO-004

0035

KÖZLEKEDÉS
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TM8001

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

MetálMánia “A” Készlet, az erő

TM8011 Szürke színben 9 150 Ft
TM8012 Kék színben 9 150 Ft
TM8013 Sárgás arany színben 9 150 Ft
TM8014 Rózsa arany színben 9 150 Ft
TM8015 Zöld színben 9 150 Ft
TM8016 Fémes szürke színben  9 150 Ft

Ismerje meg a XXI-ik század építőjátékát!

A MetálMánia egy olyan építőjáték, ahol a 10 darab alapelemet többféle módon lehet egymással 
kombinálni. A 10 elemnek van egy „+”-os és egy „-”-os változata, melyek a csavarok kapcsolódása 
miatt szükségesek.A különböző formák összekapcsolása a speciális –szabadalmaztatott –csavarok 
segítségével lehetséges. Az elemek alumínium ötvözetből készültek, hosszú élettartamúak, 
nem törnek, a különböző színű elemekből változatos alakzatok építhetőek.  Szórakoztató 
kikapcsolódást nyújt, fejleszti a gondolkodásmódot, kreativitást, képzelőerőt, kéz-szem 
koordinációt.Olyan alakzatok, épületek, közlekedési eszközök építhetőek belőle, amit fa, vagy 
kocka alapú építőjátékokból nem lehetséges. A különböző modellek alkotóelemei egymással 
összekapcsolhatók.

Az alapelemek:

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Rudak

Az „A”  készlet tartalma:

TM8006

TM8003

TM8005

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET
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MetálMánia “C” Készlet, a robot

TM8021 Szürke színben 9 150 Ft
TM8022 Kék színben 9 150 Ft
TM8023 Sárgás arany színben 9 150 Ft
TM8024 Rózsa arany színben 9 150 Ft
TM8025 Zöld színben 9 150 Ft
TM8026 Fémes szürke színben  9 150 Ft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Rudak

A „C”  készlet tartalma:

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET

TM8021

TM8024

TM8022

TM8026

TM8025

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft
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Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET
MetálMánia “F” Készlet, az autó

TM8051 Szürke színben 14 480 Ft
TM8052 Kék színben 14 480 Ft
TM8053 Sárgás arany színben 14 480 Ft
TM8054 Rózsa arany színben 14 480 Ft
TM8055 Zöld színben 14 480 Ft
TM8056 Fémes szürke színben  14 480 FtTM8051

TM8053

TM8052
TM8056

TM8055

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Tengely

csavar+
Tengely
csavar-

Jégkorong
ütő Rudak

Az„F”  készlet tartalma:

78
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TM8074

TM8072

TM8073

TM8075

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET
MetálMánia “H” Készlet, a dinoszaurusz

TM8071 Szürke színben 9 150 Ft
TM8072 Kék színben 9 150 Ft
TM8073 Sárgás arany színben 9 150 Ft
TM8074 Rózsa arany színben 9 150 Ft
TM8075 Zöld színben 9 150 Ft
TM8076 Fémes szürke színben  9 150 Ft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar

Az„H”  készlet tartalma:

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft
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MetálMánia “J” Készlet, csillagjegyek

TM8091 Szürke színben 10 290 Ft
TM8092 Kék színben 10 290 Ft
TM8093 Sárgás arany színben 10 290 Ft
TM8094 Rózsa arany színben 10 290 Ft
TM8095 Zöld színben 10 290 Ft
TM8096 Fémes szürke színben  10 290 Ft

TM8091

TM8094

TM8096

TM8095

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Rudak

Az„J”  készlet tartalma:
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TM8114

TM8113
TM8112

TM8115

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !

METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET
MetálMánia “L” Készlet, a barát

TM8111 Szürke színben 10 290 Ft
TM8112 Kék színben 10 290 Ft
TM8113 Sárgás arany színben 10 290 Ft
TM8114 Rózsa arany színben 10 290 Ft
TM8115 Zöld színben 10 290 Ft
TM8116 Fémes szürke színben  10 290 Ft

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Tengely

csavar+
Tengely
csavar- Rudak

Az„L”  készlet tartalma:
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METÁLMÁNIA SZERELŐKÉSZLET
MetálMánia “S” Készlet, végtelenség

TM8121 Szürke színben 17 525 Ft
TM8122 Kék színben 17 525 Ft
TM8123 Sárgás arany színben 17 525 Ft
TM8124 Rózsa arany színben 17 525 Ft
TM8125 Zöld színben 17 525 Ft
TM8126 Fémes szürke színben  17 525 Ft

megnevezés

elem
alakja

megnevezés

elem
alakja

darabszám

darabszám

L-alakú
csavarkulcs

Dupla fejű
csavar Csavar+ Csavar- Tengely

csavar+
Tengely
csavar-

Jégkorong
ütő

Tenisz
ütő Rudak

Az„S”  készlet tartalma:

 a               -on 
 www.youtube.com/user/melodiakkft

TM8125

TM8122

TM8121

TM8123

Több készlet 
felhasználásával 

építhetőek !
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MEGÚJULÓ ENERGIÁK
DV7345  Alternatív energia (a nap energiája).265 db-os szerelő készlet   17 945 Ft
2 napelemmel működik, amit sorba köthetünk a nagyobb teljesítmény érdekében. A napelemek 
működtetéséhez beltérben 60W-os izzó, vagy szabadban napos idő szükséges. Mind a 22 megépíthető modell  
működik, akár 2AA-s elemmel is működik(A készlet elemeket nem tartalmaz). Fejleszti az áramköri és 
a napenergiai ismereteket.

DV7362  Alternatív energia:Napenergiával müködő járművek    9 400 Ft
22 különböző modell építhető ebből a készletből (repülőgép, helikopter, versenyautó, különféle robotok).
A modellek motorja meghajtható napelemek segítségével. 

Újdonság

Újdonság



84

MEGÚJULÓ ENERGIÁK
DV7324  Szél-energia felhasználása  10 500 Ft
133 db-os készlet. Akár 2 db 1 m magas szél turbina építhető belőle.
A szél által termelt energiával egy dióda világíthat, vagy egy elem feltöltődhet. A feltöltött elem az építhető 
6 jármű működéséhez adhat energiát.Egy db újratölthető elemet igényel, ami nem a készlet tartalma.
Ajánlott 8 éves kortól !

KÍSÉRLETI KÉSZLETEINK
2060 A zene fizikája           4 470 Ft
5 éves kortól ajánlott. Készíthetünk lábas furulyát, hangszíneket vízzel, 
dobot, harangjáték dobozt és még sok minden mást.

3020  Digitális óra citrom energiával         4 470 Ft
10 éves kortól ajánlott. Szereld össze a saját digitális citrom órádat! Spórolj pénzt az elemeken. 
Hasznosítsd az elektromosságot.
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ÉPÍTŐKÉSZLETEK
P0011  Kliky mágneses kirakó és építőkészlet 51 darabos     15 600 Ft
P0015  Kliky mágneses kirakó és építőkészlet 150 darabos     44 805 Ft
P0017  Kliky mágneses kirakó és építőkészlet 200 darabos     56 000 Ft
P0588 Tryron speciális mágneses építőkészlet 112 darabos  16 120 Ft
P0112  Supermaxi speciális mágneses építőkészlet 165 darabos  17 365 Ft
P0113  Supermaxi speciális mágneses építőkészlet 1200 darabos  22 325 Ft

A Kliky készletek nagy, színes elemei kitűnő szórakozást nyújtanak a gyerekeknek. A különleges kialakítás fejleszti 
a kézügyességet, finomkoordinációt, kreativitást.

A Supermaxi készletekben két különböző méretű rúd, és mágneses fémgolyók találhatóak. A rudak és a golyók segítségével 
különböző alakzatok, építhetőek. Supermaxi szerkezete nagyon stabil, és mégis nagyon könnyű szétszedni, és újraépíteni az 
elemeket. Kreativitást fejlesztő eszköz.

P0011 P0015 P0017

P0588P0113P0112
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LER2442

BL076  Szivárványkészítő, napelemmel, motorral, útmutatóval          3 800 Ft
BL081  Pillangó, napelemmel, motorral, üvegfestékkel, útmutatóval      3 800 Ft
E-C05  Szerelőkészlet, fém 270 db-os                            11 500 Ft
EL261  Légpárnás hajó - két motorral     6 900 Ft
LER2442  EGYSZERŰ GÉPEK- ÉS SZERKEZETEK, 63 db-os klt.          9 500 Ft
  A gépek működésének mélyebb megértéséhez. Címkézett részekkel. 
  Építési útmutatóval.
K300  KONSTRUKTŐR, műanyag csavarkötéses szerelőkészlet               3 000 Ft
  300 darabból álló, nagy méretű csavarokat, könnyedén kezelhető színes  
  építőelemeket tartalmazó szerelőkészlet, használati útmutatóval. 

E-C05

BL076

BL081

MB04 Mágneses Babilon,     4 900 Ft
 130 db-os mágneses 

formaépítő osztálykészlet

MB03 Mágneses Babilon,     6 700 Ft
 250 db-os alapkészlet

Színes műanyagrudak (átmérőjük 
8 mm). A rudacskák mindkét végébe 
szupererős neodymium (NdFeB) 
korongmágnesek találhatóak. 
A készlet tartozékai: 9 mm átmérőjű 
nikkelezett acélgolyócskák, 
amelyeken a mágneses rudak a 
tér vagy a sík bármely irányában  
megtapadnak.

EL261 70607 Mágneses jelenségeket      8 855 Ft
 vizsgáló készlet
    2 - 4 fős csoportnak

K300

SZERELŐKÉSZLETEK
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Vetítővásznak:
61100 Vetítővászon, állványos,  38 600 Ft
 szövetes, matt fehér 125x125 
61200 Vetítővászon, állványos,  45 600 Ft
 szövetes, matt fehér 150x150 
63100 Fali vetítővászon, szövetes,  28 000 Ft
 matt fehér, rolós, 125x125 
63200 Fali vetítővászon, szövetes,  35 000 Ft
 matt fehér, rolós, 150x150 
63300 Fali vetítővászon, szövetes,  65 000 Ft
 matt fehér, rolós, 180x180 
V3 Vetítővászon, feltekerhető, 4 500 Ft
 faléccel, 150x150 
SV-001 Írásvetítő állvány, gördíthető 35 000 Ft
Írásvetítők
PA-123  Asztali írásvetítő 43 000 Ft
  1 lencsés, 2 izzós, 24V/250W
  fényerő:2800 Lumen
  munkafelület:285x285 mm
PA-123/B Asztali írásvetítő 95 000 Ft
  3 lencsés, 2 izzós, 24V/250W
  fényerő:3200 Lumen
  munkafelület:285x285 mm
AV02005 Hordozható írásvetítő 99 900 Ft
  3 lencsés, 2 izzós, 24 V/250 W
  fényerő: 2 500 ANSI Lumen 
Parafatáblák
VVI21 Fémkeretes parafatábla 60x90 cm      9 900 Ft
VVI22 Fémkeretes parafatábla 90x120 cm  17 500 Ft
Kombitáblák
VVI12  Fakeretes kombitábla  3 200 Ft
  fehértábla/parafa 40x60 cm
VVI13  Fakeretes kombitábla  5 800 Ft
  fehértábla/parafa 60x80 cm
Fakeretes, fehér mágnestáblák
VVI4  Fakeretes, mágneses fehértábla  3 200 Ft
   30x40 cm  
VVI5  Fakeretes, mágneses fehértábla   3 600 Ft
  40x60 cm  
VVI6  Fakeretes, mágneses fehértábla  6 200 Ft
  60x90 cm  

FELCSAVARHATÓ FALITÁBLÁK
mindkét oldalán laminált, fa lécezéssel

függőleges vagy vízszintes vonalazással
 F-01 Fehér falitábla, sima, 70 x 100 cm 4 390 Ft
 F-02 Négyzetrácsos falitábla,  4 390 Ft
 hátoldala sima, 70 x 100 cm
 F-03 Vonalas falitábla, hátoldala sima,        4 390 Ft
 70 x 100 cm
 F-04 1-2. osztály vonalazású falitábla,  4 390 Ft
 hátoldala sima, 70 x100 cm
 F-05 Zenei ötvonalas falitábla,  4 390 Ft
 hátoldala sima, 70 x 100 cm
 F-06 Fehér falitábla, sima, 50 x 70 cm   2 000 Ft

MÁGNESEK
DV025 Mágneskorong, színes műa. házban  680 Ft
 (30 mm) 10 db, vegyes színben
0043/1  Mágneshasáb (30x16x3 mm) 60 Ft
0043/2  Mágneskorong (55x12 mm) 70 Ft
70606 Mágneskészlet  990 Ft
 (15 db különböző méretű színes mágnes)

D1010

Diavetítő:
D1010  SPACE diavetítő  23 960 Ft
 elemről és hálózatról is működtethető
 6V / 5W led fényforrás, szalagtovábbító
 és kioldó gomb

PA-123 
 PA-123/B

VV112

VVI21

021/A

021/B

Krétafogók
021/A Hengeres krétához             700 Ft
021/B Hagyományos krétához   700 Ft

VVI4

AV02005

70606

F-01

V1103.263

Különböző méretekben

DV025

70606

0043/2
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DV40210

MINDEN ÁGYHOZ EGY FEHÉR LEPEDŐT
ADUNK AJÁNDÉKBA!

DV40200 Egymásra helyezhető gyermekágy 17 000 Ft
 Tervezésekor a fő szempont a higiénia és a biztonság volt:
 - erős műanyag lábak, tökéletes stabilitás
 - erős, ellenálló fémrúd keret
 - ellenálló tartószövet mely kényelmes, szellős és mosható
 - mérete:131 x 55 x 11 cm
 -ajándék fehér lepedővel
DV40400 Egymásra helyezhető gyermekágy 25 000 Ft
 - mérete:159 x 59 x 11 cm
 -ajándék fehér lepedővel
DV40205 Tároló és szállító alapzat 14 500 Ft
 Kerekes, fékekkel ellátott alapzat, az ágyak tárolásához és 
 szállításához
DV40210 Lepedő (külön megrendelésben) 2 000 Ft
 Rögzitő gumival ellátott lepedő. 50% pamut és 50% poliészter.

FLIPCHART táblák
VFT605 Mágneses flipchart tábla 32 000 Ft
 (70x96 cm)
VPR616  Mobil flipchart tábla 59 800 Ft
 gördíthető
 mágneses, állítható magasságú (68x104 cm)
VPTP  Flipchart papír  6 200 Ft
 -68x98 cm, 5x20 lapos tömb

Mágneses fehértáblák
5 ÉV GARANCIA

-kiválló minőségű speciális lakkozású felület
V1103.264 Törölhető mágnestábla 15 000 Ft
 keretben, 45x60 cm
V1103.263 Törölhető mágnestábla 25 000 Ft
 keretben, 60x90 cm
V1103.268 Törölhető mágnestábla 47 000 Ft
 keretben, 100x100 cm
V1103.260 Törölhető mágnestábla 89 000 Ft
 keretben, 100x200 cm

Zománcozott, mágneses fehértáblák
-10 ÉV GARANCIA a felületre

- 700-800°C hőmérsékleten égetett, zománcozott felület
V1103.110 Zománcozott, mágneses fehértábla           30 100 Ft
 keretben, 60x90 cm
V1103.107 Zománcozott, mágneses fehértábla           47 800 Ft
 keretben, 100x100 cm
V1103.106 Zománcozott, mágneses fehértábla          89 000 Ft 
 keretben, 100x150 cm

Stabil aluminium váz

Tűzvédelem

5 év garancia !
EU Certifikát

Egymásba rakható

Kétféle méretben
131 x 55 x 11 cm
159 x 59 x 11 cm

VFT605

VPR616

TW728167
Filctollkészlet

1 250 Ft

VSTKK
Filces táblatörlő

560 Ft

TTIV200
Táblatisztító

spray
950 Ft
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MEGRENDELŐLAP

Meló-Diák Taneszközcentrum Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 47/521-048, Tel./fax: 47/521-049
E-mail: info@taneszkozcentrum.hu

www.taneszkozcentrum.hu

Rendelési szám Oldal 
szám: Megnevezés db. Ár/db. bruttó, Ft Ár összesen 

bruttó, Ft

Megrendelő neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megrendelés dátuma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adószáma :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendeljük önöktől az alábbi eszközöket:

p.h.

cégszerű aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Összesen bruttó:

Fővárosi Taneszközcentrum
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.

Tel.: 1/429-0750, Tel./fax: 1/429-0751
E-mail: vevoszolgalat@taneszkozcentrum.hu

www.taneszkozcentrum.hu



www.taneszkozcentrum.hu

Meló-Diák Taneszközcentrum Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Pető� u. 1.
Tel./Fax: (47) 521-048, 521-049

Mobil: +36/20-667-7473
E-mail: info@taneszkozcentrum.hu

Internet: www.taneszkozcentrum.hu

Fővárosi Taneszközcentrum
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:00
Tel./fax: (1) 429-0750, 429-0751

E-mail: vevoszolgalat@taneszkozcentrum.hu

AZ IDO MÉRTÉKEGYSÉGEI
mp  <  p  <  ó  <  nap  <  hét  <  hónap  <  év

60    60    24         7          4              12 
1 perc = 60 másodperc
1 óra = 60 perc
1 óra = 3600 másodperc
1 nap = 24 óra

1 hét = 7 nap
1 hónap = 4 hét
1 évszak = 3 hónap
1 év = 4 évszak 
1 év = 12 hónap = 52 hét
1 év = 365 nap (szökoév: 366 nap)
1 évtized = 10 év

Negyedóra Félóra Háromnegyed óra Egy óra

DV81


