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Asociacijska igra, ki nas vabi k majhnim spremembam 
     v vsakdanjem življenju, da bi dvignili zavest o potrebi
    po ustvarjanju bolj trajnostnega sveta s svojimi dejanji.    
    Izobraževanje pomaga ljudem izboljšati svet! 
    Pozornost in koncentracija. Ohranjanje Zemlje. 
    Okoljska ozaveščenost. Trajnostne navade.

  NAŠ TRAJNOSTNI SVET
  A20823     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 34 zelo kvalitetnih kartic
  Dimenzije: 9x9cm

     
  “NOVO” DIDAKTKA 2022 TIAS

+ 3 leta

  ZGODOVINA ČLOVEŠTVA
  A30765     CENA: 34,99€ z DDV
  Vsebuje: 44 zelo kvalitetnih kartic
  Dimenzije: 9x5cm, 9x9cm in 18x16cm

  ODKRIJTE CELINE SVETA
  A38995     CENA: 29,99€ z DDV
  Vsebuje: 42 zelo kvalitetnih kartic,
  ter 1 igralno kocko s slikami. 

Asociacijska igra, ki jo lahko odkrijete z igranjem različnih stopenj 
    zgodovine in nekaterih njenih glavnih dogodkov. 
    Z zabavnimi ilustracijami, ki nam na preprost način pomagajo odkrivati
    velike korake človeštva od nastanka do danes. 
    Omogoča nam, da relevantne zgodovinske dogodke razvrstimo v različne 
    zgodovinske faze in jih nato kronološko razvrstimo.

Preprosta asociacijska igra za potovanje po celinah in spoznavanje 
    njihove geografske lokacije ter odkrivanje velike raznolikosti pokrajin, 
    tradicij in kultur, ki obstajajo v današnjem svetu, z uporabo resničnih 
    podob. Vsaka celina ima drugačen barvni okvir, ki vam omogoča, da jo 
    preprosto povežete z njenimi kartami.
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  DOMINE INSEKTI
  A20825     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 28 zelo kvalitetnih domin
  Dimenzije: 13x7cm

Igra domine z velikimi kartami 
    za odkrivanje čudes narave s 
    pomočjo resničnih slik! Razvijte 
    svojo pozornost med raziskovanjem
    zanimivih podrobnosti o naravi. 
    Obojestranske domine, omogočajo 
    tudi igranje klasičnih domin.

  DOMINE ŽIVALI
  A20824     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 28 zelo kvalitetnih domin
  Dimenzije: 13x7cm

Igra domine z velikimi kartami
   z resničnimi slikami za odkrivanje
   nekaterih živali, ki jim grozi
   izumrtje!  
   Obojestranke domine, omogočajo 
   tudi igranje klasičnih domin.

  DOMINE “ZOOM” ŽIVALI
  A20827     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 28 zelo kvalitetnih domin
  Dimenzije: 13x7cm

Igra domine z velikimi kartami
   z uporabo resničnih slik za
   odkrivanje zanimivih podrobnosti 
   o živalih! Razvijte svojo pozornost,  
   medtem ko gledate živali od blizu. 
   Obojestranske domine, omogočajo
   tudi igranje klasičnih domin.

  DOMINE NARAVA
  A20826     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 28 zelo kvalitetnih domin
  Dimenzije: 13x7cm

Igra domine z velikimi kartami
    za odkrivanje čudes narave s
    pomočjo resničnih slik! Razvijte
    svojo pozornost med raziskovanjem 
    zanimivih podrobnosti o naravi. 
    Obojestranske domine, omogočajo
    tudi igranje klasičnih domin.
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  DOMINE OBLIKE
  A33050     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 28 zelo kvalitetnih domin
  Dimenzije: 14x8cm

Igra domine, še posebej primerna  
    za delo na selektivni pozornosti 
    z združevanjem različnih oblik in 
    barv. Usmerite svojo pozornost na 
    obliko ali barvo.   
    Obojestranske domine, omogočajo
    več načinov igranja. 

  LETNI ČASI
  A38900     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 34 zelo kvalitetnih kartic
  ter 1 igralno kocko s slikami. 

Družabna igra za odkrivanje 
   dejavnosti, ki se izvajajo spomladi, 
   poleti, jeseni in pozimi. Vsak letni
   čas ima drugačen barvni okvir, ki
   vam omogoča, da ga enostavno
   povežete z njegovimi kartami.

  TAKTILNI IN VIZULNI SPOMIN
  A20412     CENA: 34,99€ z DDV
  Vsebuje: 34 zelo kvalitetnih kartic.
  Dimenzije: 9cm

Izvirna igra spomin na dotik z 
    ilustracijami, posebej ustvarjenimi z 
    veliko mero kontrasta in grobe
    teksture! Razvija vizualno in
    razlikovanje na dotik, pozornost in
    prostorski spomin.

  RAZIKE ŽIVLJENJA - SPOMIN
  A20409     CENA: 24,99€ z DDV
  Vsebuje: 34 zelo kvalitetnih kartic.
  Dimenzije: 9x9cm

Odkrijte različne načine življenja 
   in opravljanja vsakodnevnih 
   dejavnosti na svetu, hoja v šolo,
   pridobivanje vode, igranje, potovanje
   in še veliko več. S to igro spomina, 
   ki uporablja resnične slike, boste 
   izvedeli, kako ljudje živijo v drugih
   krajih, in spoznali veliko raznolikost
   današnjega sveta. 


