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47,99 лв.
6611060417

242,90 лв.
6611060374

116,90 лв.
6611060373

• Сензорни плочки за упражняване на способността за 
различаване, разпознаване и назоваване на цветовете. 

• Комплектът съдържа три двойки правоъгълни плочки 
в три основни цвята. По по-късите си страни те са 
снабдени с дръжки, които предпазват от изтъркване на 
цвета при допир или движение по повърхността на маса.

• Плочките се съхраняват в дървена кутия с капак.
• Съдържание на опаковката: 2 червени плочки; 2 жълти 

плочки; 2 сини плочки.
• Размери на кутията: 7.5x1x5 cm.
• Материал: дърво.
• Подходяща за деца над 3-годишна възраст.

• Кутия с капак и 9 разделения. Всяко от тях съдържа 7 дъски 
в определен цвят, но с различен нюанс.

• Този комплект стимулира зрението чрез придобиване 
на способността за различаване и назоваване на 
цветовете. Той позволява на децата да упражняват 
подреждането на цветовете според степента на 
тяхната наситеност (нюанси), като едновременно с това 
развива чувствителност към красотата и хармонията на 
цветовете.

• Съдържание: 63 дъски в 9 цвята: жълт, оранжев, червен, 
розов, лилав, син, зелен, кафяв, сив.

• Размери: 27х5х27 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначена за деца над 4-годишна възраст.

Цветни плочки Монтесори в кутия №1, 6 броя

Кутия с материали Монтесори, №4, цветни

Кутия с материали Монтесори, №2, цветни

Богатата колекция от учебни помагала на Montessori включва материали 
за развитие, предназначени за работа с деца от 2 до 14-годишна възраст. 
Продуктите позволяват на децата да придобият знания, компетентност, 
умения и опит чрез собствените си действия, ангажиращи всички сетива. 
Учебните материали, включително математически, ботанически и 
географски карти, са в класически форми, изработени от висококачествено 
дърво. Някои от тях са изработени с пластмасови елементи.

• Тази кутия на Монтесори е от съществено значение 
при усвояване на способността да се различават, 
идентифицират и назовават основните, вторичните 
и ахроматичните цветове. Също така позволява на 
децата да експериментират чрез принципа на смесване на 
цветовете, получени от основните цветове.

• Комплектът включва 11 двойки дъски в три основни, пет 
вторични и три ахроматични цвята. 

• Правоъгълните плочки са оборудвани с дръжки по 
протежение на по-късите страни, за да се предотврати 
изтъркването на цвета. 

• Всички елементи на комплекта се съхраняват в кутия с 
капак.

• Кутията съдържа 22 елемента.
• Размери: 28х5.5х12.5 cm.
• Предназначена за деца над 3-годишна възраст.
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164,90 лв.
6611060378

329,90 лв.
6611060376

237,90 лв.
6611060377

209,90 лв.
6611060375

• Комплектът помага за 
развиване на възприятието 
голямо-малко. Освен това, 
развива координацията и 
концепцията за ред. 

• Състои се от 10 дървени 
кубчета в розов цвят с 
различни размери.

• Най-малкото кубче е с дължина 
1 cm, а най-голямото: 10 cm. 

• Едновременна промяна на две измерения и тегло.
• Съответствие и понятия: дебел – тънък; дебел –  

по-дебел – най-дебел; тънък – най-тънък.
• 10 кубоидни блока с височина 20 cm, изработени от масивно 

кафяво дърво с лаков ефект.
• Следващите блокове се различават по размера на основата 

си: най-малкият е с размери 1x1 cm, а най-големият: 10x10 cm.

• Комплектът помага за развиване на възприятието дълго–
късо. 

• Съотношения и понятия: дебел–тънък; дълъг – по-дълъг – 
най-дълъг; къс – по-къс – най-къс.

• Съдържание: 10 червени кубчета с различна дължина, като 
дължината се увеличава с по 10 cm (от 10 cm до 1 m).

• Комплектът съдържа 3 кутии, като във всяка има 10 дървени дъски. 
• Помага за развиване на възприятието лек-тежък.
• Най-тежките дъски са в най-тъмен цвят, а най-леките – в най-светъл. 
• С помощта на тези дъски децата не само развиват концентрация и 

мускулна координация, но също така придобиват и усъвършенстват 
способността да различават тежестта с ръце. 

• Спомага при запознаването с термини, свързани с понятията за тегло: 
тежко – леко; голямо – малко; тежко, по-тежко, по-леко.

• Съдържание на кутията: 30 елемента.
• Материал: дърво.
• Размери: 13х13х7 cm.
• Подходяща за деца над 3-годишна възраст.

Стълба Монтесори

Кутии с дървени дъски Монтесори

Решетки Монтесори, дълги 

Кула Монтесори

96,99 лв.
6611060418

• Заключващата се кутия има две камери. В първата ще 
намерите 5 тъмни дъски с 5 степени на грапавост - от 
най-гладката до най-грапавата. В другата има 5 двойки 
светли дъски – от гладки до грапави (5 степени на 
грапавост). Актът на идентифициране и съпоставяне 
на повърхности с различна степен на грапавост развива 
и възприема чрез докосване. Този комплект позволява на 
детето да придобие опит чрез чувството си за допир.

• Съдържание на опаковката: 10 дъски в 2 цвята: кафяв и 
зелен.

• Размери на дъската: 14x0.4x10 cm.
• Размери на кутията: 19.5x11x17.5 cm.
• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 3-годишна възраст.

Сензорни плочи Монтесори, дървени, в кутия, 10 броя
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• Комплектът от шишенца с капкомер учи децата да 
различават и определят миризми. 

• Шишенцата могат да се пълнят с всякакви течности.

161,90 лв.
6611060383

Бутилки за аромати Монтесори  
в дървени кутийки

• Цветни поставки в основен, вторичен и ахроматичен 
цвят. Те позволяват на децата да съхраняват правилно 
своите вещи и да поддържат пространството чисто. 

• Включени цветове на поставките: жълт, червен, син, 
оранжев, розов, лилав, зелен, кафяв, бял, сив, черен.

• Материал: дърво.
• Комплектът съдържа 11 поставки. 
• Подходящи за деца над 3-годишна възраст.
• Размери: Ø4.5х8.5 cm.

65,99 лв.
6605240160

Поставки за пастели, 
цветни, дървени

• Комплектът от шишенца с капкомер учи децата да 
различават и определят вкусове. 

• Състои се от 8 елемента. 

70,99 лв.
6611060384

Комплект шишета Монтесори  
с капкомер, 8 броя

• Комплектът съдържа сини и червени цилиндри, които 
децата могат да сдвояват според това, дали издават звук  
с еднакъв интензитет или да ги подреждат последователно, 
според степента на интензивност на звука. 

• Състои се от 2 кутии, които съдържат 6 двойки дървени 
цилиндри, всеки от които издава различен звук.

212,90 лв.
6611060380

Звукови цилиндри 
Монтесори

• Всяка кутия и всеки капак са отбелязани с цветна точка, 
която показва цвета на цилиндрите, съхранявани вътре. 

• Всяка кутия съдържа няколко цилиндъра с един цвят, но с 
различни размери. 

• Комплектът помага за подобряване на способността за 
разпознаване и назоваване на разликите в измеренията. 

• Състои се от 40 цилиндъра в различни размери и цветове. 
• Размерът им (диаметър, височина) намалява или се 

увеличава. 
• Кутия № I: червени цилиндри - височината им е една и 

съща, но диаметърът на основите им намалява.
• Кутия № II: жълти цилиндри - височината и диаметърът 

на основата им намаляват.
• Кутия № III: зелени цилиндри - височината им се увеличава, 

а диаметърът на основите намалява. 
• Кутия № IV: сини цилиндри - височината им се променя, а 

диаметърът на основите остава същият. 
• Този комплект влияе върху развитието на способността за 

разпознаване и назоваване на разликите в размерите. Той 
спомага за формирането на понятията: голямо – малко; 
степенуването им: по-голямо, по-малко, дебело-тънко; 
степенуването им: по-дебело, по-тънко.

• Кутиите имат две ширини и две височини. 40 цилиндъра в 
4 различни цвята: жълт, червен, зелен, син.

• Размери: 38.5х7х10.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначени за деца над 2-годишна възраст.

271,90 лв.
6611060379

Цилиндри Монтесори, дървени, цветни
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• Дървен шкаф с 6 чекмеджета, съдържащи 
плоски геометрични фигури. 

• Комплектът въвежда децата в света на 
геометрията. Упражненията за координация 
на мускулите и движението на ръката и 
китката тренират моториката и подготвят 
ръката за писане и рисуване.

• Дървен шкаф с 6 чекмеджета за съхранение 
на плоски геометрични фигури. Комплектът 
запознава децата със света на геометрията.

• Фигурите са подрени в чекмеджета в следния 
ред: I чекмедже: 6 кръгчета; II чекмедже:  
6 правоъгълника; III чекмедже: 6 триъгълника; 
IV чекмедже: 4 четириъгълника; V чекмедже: 
6 правилни многоъгълника; VI чекмедже: 
закръглени фигури.

• Размери на шкафа: 47.5х23х32.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

519,90 лв.
6618020134

Шкаф с геометрични фигури, дървен

• Комплектът стимулира зрителното възприятие и 
подобрява способността да се дефинират характерни 
черти на геометричните фигури. Този комплект е част 
от геометрично изследване и се състои от три шкафа 
с по шест рафта, на които са поставени картите с 
геометрични фигури. Продуктът стимулира визуалното 
възприятие, затвърждава знанията за формите на плоски 
геометрични фигури и детската способност за определяне 
на техните характеристики. 

• Шкаф I съдържа карти с фигури, които са запълнени с 
цвят; шкаф II съдържа карти с фигури, очертани с дебел 
контур; шкаф III съдържа карти с фигури, очертани с 
тънък контур. Всеки шкаф има 6 рафта, където картите 
са разпределени според геометричните фигури, изобразени 
върху тях, по следния ред: най-горен (първи) рафт – карти 
с кръгове; втори рафт – карти с правоъгълници; трети 
рафт – карти с триъгълници; четвърти рафт – карти с 
четириъгълници; пети рафт – карти с многоъгълници; 
най-долен (шести, последен) рафт – карти овални фигури. 
Заниманията с шкафа с карти учат детето да свързва 
формата на фигурите с техните аналози върху картите. 

• Съдържа 96 карти.
• Размери на картите: 14х0.2х14 cm.
• Размери на шкафа: 17х15х26 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

389,90 лв.
6618020135

Шкаф с карти на 
геометрични фигури

• Комплектът от твърди тела въвежда децата в света на геометрията, като ги учи на изграждането на плоски и 
пространствени фигури. Всички елементи от комплекта се съхраняват в кутия с капак. 

• Съдържа 18 елемента: куб, кубоид, призма, пирамида с капак с триъгълна основа, пирамида с квадратна основа, конус, 
цилиндър, сфера, елипсоид, яйце; плоски фигури: кръг, квадрат, правоъгълник, равностранен триъгълник и равнобедрен 
триъгълник.

• Размери: 30х28х8 cm.
• Включени 3 стойки.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

234,90 лв.
6618020133

Комплект геометрични твърди 
тела в кутия, 18 бр.
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• Този комплект позволява на детето да придобие и подобри 
способността си да създава геометрични фигури и модели 
от триъгълници. Също така тренира визуалния анализ и 
синтез, развива визуалното възприятие и координацията 
ръка-око. 

• Комплектът включва: 12 правоъгълни и равностранни 
триъгълника в син цвят с размери 16x8x14 cm; кутия с 
размери 20x4x14.5 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящ за деца над 3-годишна възраст.

65,99 лв.
6618020143

Триъгълници Монтесори, 
конструктивни, сини

• Комплектът допълва всяко геометрично оборудване. 
• Позволява на децата да придобият способност да различават, идентифицират и 

назовават основни геометрични фигури - кръг, квадрат и триъгълник.
• Долната част е облицована с три квадратни плочки  

в жълто и три жълти рамки с три основни геометрични фигури: кръг, квадрат и 
триъгълник.

• Горната част е покрита с рамка, която я разделя на 6 части.
• Размери: 44.5x3x30.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

119,90 лв.
6618020136

Табла, демонстрационна,  
с геометрични фигури

• Четири кутии, съдържащи триъгълници за конструиране 
с правилни и неправилни плоски фигури и модели. 
Триъгълниците трябва да бъдат подредени според техния 
цвят или черни линии по страните им.

• Кутията с форма на триъгълник съдържа елементи, 
които, когато се сглобяват според правилата, образуват 
триъгълници: 1 сив и цял, зелен с 2 триъгълника, жълт с 3 
триъгълника и червен с 4 триъгълника.

• Кутията с формата на голям шестоъгълник съдържа 
частите, от които се състоят правилните многоъгълници: 
жълт шестоъгълник, състоящ се от 1 цяло, жълт 
шестоъгълник, съставен от 4 триъгълника, сив паралелограм 
от 2 триъгълника, червен ромб от 2 триъгълника. 

• Кутията във форма на по-малък шестоъгълник съдържа 
елементи, с помощта на които е възможно да се подредят 
правилни многоъгълници: 1 жълт триъгълник от 1 цял, 3 
червени ромба, състоящи се от 6 триъгълника, 1 зелен 
равнобедрен трапец, съставен от 3 триъгълника и 1 
сив шестоъгълник, съставен от 6 триъгълници. Двата 
комплекта триъгълници са поставени в правоъгълна кутия.

261,90 лв.
6618020142

Триъгълници Монтесори, 
конструктивни

• Единият комплект се състои от жълти, сиви, зелени 
и червени триъгълници, които образуват правилни 
четириъгълници: 1 зелен квадрат, 1 сив правоъгълник, 
1 червен трапец, 1 жълт ромб, 1 зелен и 2 жълти 
паралелограма. Всеки четириъгълник е съставен от два 
триъгълника. 

• Вторият комплект се състои от сини триъгълници 
без черни очертания. От тези триъгълници се 
образуват четириъгълници, всеки от тях е съставен 
от 2 триъгълника: 1 квадрат, 1 правоъгълник, 1 ромб и 1 
равнобедрен трапец. 

• Детето усвоява основите на геометрията, развива и 
подобрява способността си да конструира и назовава 
различни геометрични фигури. Тази дейност позволява 
на децата да открият, че триъгълниците могат да 
образуват правилни или неправилни фигури и модели.

• Съдържание на опаковката: 62 части.
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• Дървени цилиндри с увеличаваща се височина.

155,90 лв.
6611060381

Цилиндри Монтесори, №1,  
с дървени дръжки

46,99 лв.
6618020144

Цифри Монтесори, дървени, в кутия, 
20 броя

• Заниманието с дървени цифри развива и усъвършенства 
способността за създаване на трицифрени числа. 

• Всички елементи на комплекта се съхраняват в кутия без 
капак.

• Съдържание на опаковката: 9 карти с единици (1–9);  
10 карти с десетици (от 10 до 90) с размери 7x0.5x5.5 cm;  
1 карта с числото 100 с размери 11x0.5x7 cm; кутия с 
размери 19x5x12 cm;

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 6-годишна възраст.

17,99 лв.
6611060385

Карти Монтесори с числа, 
в кутия

• Номерирани карти с цветни числа, в съответствие 
с методологията на математическо образование 
Монтесори.

• Комплектът учи децата да съставят многоцифрени числа. 
• Картите са под формата на дървени плочи, с изобразени в 

следните цветове цифри: зелено: единици, синьо: десетки, 
червено: стотици и зелено: хиляди. 

• Съдържание: 1 карта с единици; 1 карта с десетици с 
размери 7x0.5x5.5 cm; 1 карта със стотици с размери 
11x0.5x7 cm; 1 x карта с хиляди с размери 16.5x0.5x7 cm.

• Размери на кутията: 25х3х10 cm.
• Предназначени за деца над 4-годишна възраст.

124,90 лв.
6611060386

Дъски Монтесори за смятане,  
9 броя

• Комплектът включва плочи с цифри от 1 до 9, които могат 
да се плъзгат под рамката на всяка кутия, за да образуват 
число. I-ва плоча: формира числа от 11 до 15; II-ра  
плоча: формира числа от 16 до 19. Заниманията с плочите 
помагат за развитие и подобрение способността за 
съставяне на двуцифрени числа. Докато играе, детето 
се учи да съставя и пише двуцифрени числа и се запознава 
с  понятията: единици, десетици (десет + едно е равно на 
единадесет).

• Състои се от 9 елемента. 
• Размери: 52.5х4.5х21.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 4-годишна възраст.
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• Кутия с капак, в която се съхраняват две плочки. Всяка от 
тях е разделена на 5 полета, 4 от които са обозначени с 
цифри.

• Комплектът включва плочки с числата от 1 до 9, които 
могат да се плъзгат под рамката на всяка кутия, за да 
образуват число. 

• Плочка I: за образуване на числа от 11 до 15; плочка II:: за 
образуване на числата от 16 до 19. 

• Заниманията с тези плочки помагат да се развие и 
подобри способността за създаване на числа в диапазона 
на десетиците, като едновременно с това детето се учи 
да изписва двуцифрени числа и се запознава с понятията за 
десетици и единици.

• Съдържание на опаковката: 9 плочки с размери 7х0.4х8 
cm и 2 плочки с размери: 46x2x15 cm; кутия с размери 
52.5x4.5x21.5 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 4-годишна възраст.

• Комплектът се състои от кутия, която съдържа мъниста 
за броене. Перлата представлява единици, пръчката - 
десетки, квадратът - стотици, кубът - хиляди. 

• Във всеки ред има по 10 мъниста. По този начин децата се 
научават лесно да смятат.

• Размери: 11.5х29.5х8.5 cm.

• Математическо помагало, състоящо се от 2 дървени 
кутии без капаци. Всяка е разделена на 5 правоъгълни 
сектора, а задните им стени са обозначени с числата  
от 0 до 9. 

• Двете кутии съдържат общо 45 вретена, като във всеки 
сектор на кутията има толкова вретена, колкото е 
цифрата, с която е обозначен.

• Вретената улесняват въвеждането на концепцията за 
числата в кардинален аспект, помагайки на децата да 
придобият способност да броят от 1 до 9 и да запомнят 
реда им в поредица от числа.

• Освен това, този комплект развива способността за 
свързване на числата на обектите с дадена цифра и се 
запознава с понятието за нула като празно множество.

• Съдържание на опаковката: 45 вретена с дължина 16 cm;  
2 кутии с размери 28x3.5 cm и 7x21 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 3-годишна възраст.

124,90 лв.
6618020145

149,90 лв.
6611060388

119,90 лв.
6611060387

131,90 лв.
6611060419

Дъски за смятане Сеген, 
№2, дървени

Монтесори мъниста за десетична 
бройна система

Монтесори мъниста за смятане  
в кутия

Монесори вретена в 
кутия

• Комплектът съдържа 2 кутии с мъниста. 
• Едната кутия има 10 отделения. Първото от тях е празно, 

защото представлява числото 0. В останалите 9 има по 
10 жички, всяка от които с различен брой и цвят мъниста, 
символизиращи числата от 1 до 9. Другата кутия съдържа 
24 вървички, всяка от които с по 10 мъниста.

• Комплектът е полезен при научаване на умножението до 
100, както и при усвояване на степенуването.

• Съдържание на опаковката: 114 части.
• Материал: дърво, метал, пластмаса.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.  
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89,99 лв.
6618020137

72,99 лв.
6618020147

57,99 лв.
6618020146

Дъска с цифри за подреждане, дървена

Дъска за изваждане Монтесори

Дъска за събиране Монтесори

• Комплектът съдържа 
разграфена и номерирана дъска, 
както и 100 номерирани с 
числата от 1 до 100 кубчета. 

• Дъската помага на децата да 
броят и пишат числата до 100.

• Размери: 29.5х4х11 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 

3-годишна възраст.

• Комплектът включва дъска, разделена на квадратни 
полета чрез сини линии. В горния край на дъската са 
изобразени цифрите от 1 до 18. Цифрите от 1 от 9 са 
отбелязани в червен цвят, а тези от 10 до 18 – в син. 
През центъра на дъската, точно след цифрата 10, минава 
червена линия, която я разделя на 2 части.

• Този комплект съдържа и кутия без капак, в която са 
поместени 2 по-малки комплекта с плочки в червено и 
синьо. Те изобразяват числата от 1 до 9. Червените плочки 
са разделени на единици с вертикални линии. Плочките 
вдясно са обозначени с цифри: най-късата – 1, а най-
дългата – 9.

• Тази дъска позволява на децата да развият и подобрят 
способността си да събират числата в диапазона от 1 
до 18, както и да разберат принципа на комутативното 
събиране.

• Опаковката съдържа: 18 плочки, 2х2 cm (най-късата), 18x2 
cm (най-дългата); 1 дъска с размери 40x0.5x30 cm; 1 кутия 
за плочките с размери 21x4x7.5 cm.

• Материал: дърво.
• Дъската е подходяща за деца над 5-годишна възраст.

• Комплектът включва дъска, разделена на квадратни 
полета чрез сини линии. В горния край на дъската са 
написани числата от 1 до 18. Числата от 1 от 9 са в синьо,  
а числата от 10 до 18 са в червено.

• През центъра на дъската, точно след числото 9, минава 
синя линия, която я разделя на 2 части.

• Този комплект съдържа и кутия без капак, в която са 
поместени 2 по-малки комплекта с плочки в червено и 
синьо. Те представляват числата от 1 до 9. Червените 
плочки са разделени на единици с вертикални линии. 
Плочките вдясно са обозначени с цифри. Най-късата е 1,  
а най-дългата – 10.

• Другата кутия съдържа сиви плочки, за да бъде създаден 
менуенд. Най-късата сива плочка представлява числото 1, 
а най-дългата – числото 17.

• Дъската позволява на обучаваните да развиват и 
усъвършенстват способността си да изваждат числата  
в диапазона от 1 до 18.

• Съдържание на опаковката: най-къси плочки с размери 2x2 
cm; най-дълги плочки с размери 36x2 cm; 9 червени и 9 сини 
плочки; сиви плочки с размери: 2x2 cm (най-къси) и 36x2 cm 
(най-дълги); 1 дъска; 1 кутия за червените и сините плочки 
с размер 40x0.5x30 cm; 1 кутия за сивите плочки с размер 
21x4x7.5 cm.

• Материал: дърво.
• Дъската е подходяща за деца над 3-годишна възраст.
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• Комплектът представлява кутия, в която има пръчици за 
броене. Червените и сините пръчки показват числата от 1 
до 10. Нечетните числа са червени, а четните – сини. 

• Помага да се илюстрира значението на четните 
и нечетните числа, а също така се практикува 
извършването на прости математически операции: 
събиране, изваждане, умножение, деление. 

• Материал: дърво.
• Опаковката съдържа 20 пръчици в червен и син цвят.
• Размери на най-късата пръчица: 3x1.5x1.5 cm.
• Размери на най-дългата пръчица: 30x1.5x1.5 cm.
• Размери на кутията: 40х3.5х23 cm.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа два дървени рафта, на които са 
поставени 5 зелени рамки, съдържащи по един червен кръг. 
Кръговете изобразяват цели числа и дроби. Първият кръг 
е цял, вторият е разделен на две части, следващите са 
разделени на три, четири, пет, шест, седем, осем, девет 
и десет части. Комплектът помага за обясняване на 
дроби и работа с числа. Освен това обучаваните могат 
да се запознаят с действията  разлагане, разширяване и 
съкръщаване на дроб.

• Материал: дърво.
• Размери на зелените дървени рамки: 14x0.6x14 cm.
• Размер кръговете: Ø10 cm.
• Предназначен за деца над 6-годишна възраст.

199,90 лв.
6611060389

254,90 лв.
6611060390

Монтесори пръчици за броене 
в кутия

Монтесори кръгли 
дроби, дървени
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• Шкафът е учебна принадлежност от ботаническата серия.  
Разполага с 3 рафта. Всеки от тях има по 14 картички с 
формата на листа. Работата с елементите от комплекта 
подобрява зрителното възприятие, като свързва формата 
на листата с техния образ. 

• 42 карти в 3 версии, изобразяващи листата: на горния 
рафт на шкафа са поставени карти с оцветени листни 
форми, на средния рафт: листни форми с дебел контур,  
а последният рафт: листни форми с тънък контур.

• Размер на картите: 14х0.3х14 cm.
• Размер на шкафа: 17х15х26 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Ботанически шкаф с три чекмеджета, върху които 
се поставят листни шаблони. Върху горната част на 
шкафа има място за съхраняване на контролна карта. 
Първото чекмедже съдържа 6 рамки с 6 листни шаблона. 
Във второто и третото чекмедже се съхраняват по 4 
шаблона и 2 празни плочи. Този комплект дава възможност 
на учениците да придобият и усъвършенстват 
способността си да разпознават, назовават и свързват 
листата с имената на техните форми.

• Брой части: 18.
• Размери на рамките с листни шаблони и празните плочи: 

14x0.4x14 cm.
• Размери на шкафа: 47.5х14х32.5 cm.
• Производствен материал: дърво.
• Продуктът е предназначен за деца над 5-годишна възраст.

• Картата е елемент, който допълва поредицата „Ботаническо 
проучване“. Използва се за контролиране на правилното 
определяне на формите на листата.

• Съдържа 14 рисунки на листа с описания и форми: бъбрековидна, 
триъгълна, облистена, копиевидна, кръгла, стреловидна, 
елипсовидни, ланцетна, яйцевидна, шиловидни, сърцевидна, 
обратнояйцевидна, яйцевидна, и ензимна.

• Размери: 45х31 cm.
• Производствен материал: ламиниран картон.

199,90 лв.
6626020085

295,90 лв.
6626020092

12,99 лв.
6626020086

Шкаф с ботанически карти, 
14 броя

Шкаф ботанически, дървен

Контролна карта за ботанически шкаф
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• Пъзелите са не само голямо забавление, но 
ви позволяват да обогатите знанията си за 
животинския свят и да развиете зрително 
възприятие и координация око-ръка. 

• Всички пъзели разполагат с удобна дръжка. 
• Размер на рамката: 24х24 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Благодарение на този пъзел детето 
ви ще научи повече за растителния 
свят: структурата на листата, 
цветовете и дърветата. 

• Всеки един елемент може да бъде 
изваден и сглобен, както при 
стандартните пъзели.

• Опаковката включва 3 дървени дъски.
• Размер: 25х25 cm.

61,99 лв.
6611120372

Пъзел ботанически

16,99 лв.

Арт. номер Описание

6611120373 Пъзел риба, 8 части

6611120374 Пъзел костенурка, 6 части

6611120375 Пъзел жаба, 6 части

6611120376 Пъзел птици, 5 части

6611120377 Пъзел охлюв, 8 части

6611120378 Пъзел кон, 7 части

Пъзели на елементи • Поредица от пъзели от няколко части с 
представители на животни от различни 
среди. Пъзелите са разделени на елементи, 
съответстващи на основните части на 
тялото, които са поставени по подходящ 
начин в затворената рамка.

• Образователна игра, която развива способността за 
разпознаване на на формите на листата (сравняване по 
двойки) и научаването на техните имена. Тя позволява на 
учениците да се упражняват и по четене, като свързват 
името с формата на листото върху картата. Играта 
съдържа 2 комплекта с елементи с по 14 карти. Първият 
комплект се състои от карти на листа с наименования, 
определящи формата им. Вторият съдържа само карти  
с изображения на листата и отделно описание на техните 
форми. Всички елементи от комплектите са поместени  
в пластмасова опаковка. 

• Общо съдържание на елементите от играта: 14 карти 
с описания с размери 8x10 cm; 14 карти без описания 
с размери 8x8 cm; наименования на листните форми 
(бъбрековидна, триъгълна, обкордатна, копиевидна, 
кръгла, сагитална, елипсовидна, ланцетна, яйцевидна, 
шишарковидна, разперена, сърцевидна, обратно яйцевидна, 
ензимна.) с размери 2.5 cm.

• Размери на опаковката: 19x15 cm.
• Производствен материал: ламиниран картон и пластмаса.
• Предназначен за деца над 5-годишна възраст.

17,99 лв.
6626020093

Ботанически карти с наименования



119Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

М
он

т
ес

ор
и• Пъзелът във форма на картата на света помага за 

развиване на географските знания на децата, научавайки ги 
да познават континентите и тяхното местоположение.

• Състои се от рамка с 2 кръга, обозначаващи двете 
полукълба - източното и западното, като върху всяко 
едно от тях са правилно разпределени и изобразени 7-те 
континента. Брой части: 9.

• Размери на рамката: 29х2х40 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 5-годишна възраст.

151,90 лв.
6611120379

• Помагат за научаването на различни 
геоложки особености и техните 
названия чрез експерименти с вода. 

• Комплектът съдържа 12 триизмерни 
форми на земята, които могат да се 
напълнят с вода. 

• Размери: 20х4.5х20 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 5 години.

539,90 лв.
6624020011

Релефни плочки на земни 
форми Монтесори

Пъзел - Карта на света - Континенти

• Карта на Европа, под формата на пъзел, на която са 
изобразени всички държави в различни цветове. 

• По време на игра детето ще научи местоположението  
на държавите по забавен за него начин.

155,90 лв.
6611120380

Пъзел - Карта на Европа

• Водата е в син цвят и с гладка 
повърхност, а сушата – с грапава 
повърхност. Чрез допира и 
визуалното възприятие, децата ще 
научат, че Земята е със сферична 
форма, както и че на нея има вода и 
суша. Глобусът е подвижен и децата 
могат да го въртят.

• Континентите са отбелязани 
в различни цветове, а водата е 
обозначена в син цвят и притежава 
гладка повърхност. 

• Този образователен продукт помага 
на децата лесно да научат имената и 
големината на всеки континент. 

• Той може лесно да се сваля от 
стойката си, позволявайки на детето 
ви да го върти в ръцете си, като по 
този начин опознава планетата Земя.

• Размер: Ø24х54 cm. 

• Комплект от знамена на избрани европейски държави. 
Всяко знаме е направено от копринен материал и е 
поставено върху дървена поставка с гладка капачка. 
Комплектът се състои от основа с 23 знамена, поставени 
върху дръжки и от две кръгли основи, които могат да се 
използват за представяне на всяко знаме поотделно.  
При комбинация с географска карта, този комплект 
улеснява изучаването на страните.

• Размер на знамето: 14х10 cm.
• Размери на основата: 51x8.5x3 cm.
• Дължина на дръжките: 27.5 cm.
• Размер на кръглите основи: 7 cm. 
• Производствен материал: коприна, дърво.
• Предназначен за деца над 4-годишна възраст.

204,90 лв.
6611060392

144,90 лв.
6611060391

549,90 лв.
6634040055

Глобус Монтесори – 
континенти

Глобус Монтесори – 
суша и вода

Знамена на европейските 
страни с дървена стойка



120 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

47,99 лв.
6611060396

51,99 лв.
6611060394

22,99 лв.
6611100599

22,99 лв.
6611120382

47,99 лв.
6611060395

47,99 лв.
6611060393

Рамка за упражнения с копчета 
Монтесори

Рамка за упражнения с цип 
Монтесори

Дом за животни 
Монтесори

Пъзел Фермата 
Монтесори

Рамка за упражнения за връзване 
Монтесори

Рамка с катарами 
Монтесори

• Комплект, който позволява  
да построиш прекрасна къща  
за домашни любимци.

• Постави всяко животно и всеки 
предмет на правилното място.

• По време на игра детето ще може 
да се опита да назове животни, като 
разпознава силуетите, използвайки само допирните си сетива.

• Комплектът се превръща и в постелка, осигуряваща забавление 
и спомагаща за развитието на детските творчески умения.

• Играта стимулира сензорните умения, фината моторика, 
координацията око-ръка и развитието на креативността.

• Комплектът включва: 3D къща за сглобяване и 18 картонени 
самокоригиращи се елемента.

• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

• Подредете всички животни във фермата!
• Голям пъзел с много форми на селскостопански 

животни.
• Можеш да ги поставиш в кутията и да ги 

разпознаваш само с докосване.
• Размери на опаковката: 38.8х28.5х5.7 cm.
• Предназначено за деца от 3 до 6-годишна възраст.


