LEKOTÉKA
Milé děti a rodiče,
nově v naší knihovně najdete lekotéku. Má me v ní hračky, hry, didaktické pomů cky a několik
muzikoterapeutických ná strojů .
Koncepce pů jčová ní hraček pochá zí ze Skandinávie. Spojením švédského „lek“ (hrá t) a
řeckého „tek“ (knihovna) vzniklo označení „lekotéka“. Lekotéky, které se dnes šíří po celé
Evropě, jsou otevřeny všem bez rozdílu.
Využít je mů žete pro děti bez zjevných handicapů , ale i s dětmi se specifickými potřebami, pro
které lekotéky začaly vznikat.
Pojďte si hrá t, bavit se a užívat si hru společně.

INTERAKTIVNÍ MOTORICKÝ BOX (OD 10 MĚSÍCŮ)

Interaktivní motorický box nabízí spoustu zá bavy. Dítě se sezná mí s domá cími i vodními
zvířá tky, ozubená kola a míče podporují jemnou motoriku a zrcadlo odrá ží ú směv Vašeho
dítěte. K učení barviček i jednoduchého počítá ní.

ZÁBAVNÁ HRAČKA PRO ROZVOJ MOTORIKY (OD 1,5 ROKU)

V balení najdete 12 velkých dřevěných korá lků ve tvaru domá cích zvířat a provlékací šň ů rku.
Děti si tak formou hry procvičují jemnou motoriku a trpělivost. Navíc se naučí rozeznávat
jednotlivá domá cí zvířá tka.

HRUŠKY, ŠVESTKY, TŘEŠNĚ, JABLKA (1,5 ROKU)

Hrušky, švestky, třešně, jablka … to všechno najdete na tomto ovocném stromě. Kromě toho
tam ale také číhá spousta zá škodníků včetně havrana. A právě havraní kulička nesmí nikdy
spadnout do jiného dů lku než havraního. Smyslem této hry je pomocí magnetické tyčinky
vpravit kuličky do příslušných otvorů . Každá kulička barevně odpovídá určitému druhu ovoce
(např. červené jako jablíčka, žluté jako hrušky).
Hra vyžaduje pozornost a soustředěnost. Procvičuje motoriku dětských prstíků , rozpoznává ní
barev a druhů ovoce.

TERÉNNÍ VŮZ (OD 1,5 ROKU)

Dřevěná sklá dačka s 5 díly, které se na sebe musí posklá dat tak, aby se auto mohlo vydat do
pořá dného terénu. Tato sklá dačka je jednoduchou stavebnicí pro nejmenší děti.
Hračka rozvíjí jemnou motoriku, logické myšlení a schopnost rozpoznávat tvary a barvy.

DUHOVÁ HOUSENKA (OD 1,5 ROKU)

Skvělá vzdělávací a chytrá hračka, protože učí děti chá pat zá sady mechaniky.
Točte pomalu jedním kolem a sledujte ostatní pohybující se čá sti. Pohybující se housenka z
ozubených kol!
S touto barevnou převodovkou okouzlíte i ty nejmenší děti, které budou fascinová ny barvami a
pohybem této skvělé hračky.

DŘEVĚNÁ VKLÁDAČKA (OD 2 LET)

Umožň uje dětem rozvíjet vnímá ní detailů , odlišných tvarů apod. Děti postupně vklá dají
jednotlivé dílky tam, kam patří. Postupně tak dávají dohromady obrá zek toho, co se děje na
farmě.

DOMINO (OD 2 LET)

28 dřevěných dílků staví děti postupně vedle sebe podle barev. Na konci hry tak vznikne
dlouhý had zvířecích postav. Ideá lní hra pro rozvoj jemné motoriky.

VESELÁ ZVÍŘÁTKA (OD 2 LET)

Na rozvíjení jemné motoriky. Sada obsahuje dřevěné postavičky v rozměru od 14,5 do 6 cm s
perforovanými dírkami pro navléká ní, čtyři prová zky a 2 ozdobné knoflíky, kterými děti
mohou strašidýlka ozdobit.

KOSTKY ZVÍŘECÍ KAMARÁDI (OD 2 LET)

Klasické stavění kostiček děti jen tak neomrzí. Z těchto krá sných dřevěných si mohou postavit
kachničku, krá líčka, žabičku, želvu, pejska, koníčka nebo i věž. Sada obsahuje 4 kostky.

PŘEDTIŠTĚNÉ DŘEVĚNÉ TABULKY (OD 3 LET)

Ukazují, které barvy a tvary na 4 dílné kostce je třeba k sobě přiřadit, aby odpovídaly předloze.
Věřte, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled mů že zdá t. Vhodné jako doplněk k
výuce logopedie.

STATEK (OD 3 LET)

Statek se do dětského pokojíčku většinou nevejde, ovšem všemožná hospodá řská zvířá tka i se
svými mlá ďaty tam najdou domov hravě. Bydlet budou na 12 dřevěných kostká ch, z nichž si
děti posklá dají 6 rů zných obrá zků . Přiřazová ním správných krychliček si hravé ratolesti
procvičí motoriku a zapojí také svou představivost.

MAGNETICKÉ OBLÉKÁNÍ JULIA – HRAČKA (OD 3 LET)

Hračka obsahuje 24 dřevěných dílků oblečení, dřevěný stojá nek, na který si mů žete figruku
postavit, a dřevěnou krabičku. Dřevěná figurka Julia s několika kostýmy, které fungují na
principu magnetů . Jednoduchá a zá bavná hračka pro rozvoj motoriky a fantazie Vašeho dítěte.

DUHOVÁ PAGODA (OD 3 LET)

Krá sná duhová pagoda je vyrobena ze dřeva. Pusťte
kuličku na drá hu a poslouchejte zvuky, jaké vydává
cestou dolů . Co lupínek, to jiný tó n. Skvělá hračka
pro trénová ní sluchu i barev.

BALANČNÍ DŘEVĚNÁ HRAČKA (4 A VÍCE LET)
Hračka ve tvaru velryby rozvíjí motoriku,
koordinaci a soustředěnost Vašich nejmenších.
Cílem hry je posklá dat co nejvíce rybiček na zá da
velryby tak, aby nespadly. Pořadí přiklá daných
rybiček určuje hod barevnou kostkou. Děti se tak
kromě motorických dovedností učí i rozeznávat
barvy.

HMATEJ A NAJDI (2-6 LET)

Zá bavná didaktická hra rozvíjející dětem hmat a představivost. Dřevěné předměty jsou skryté
v lá tkovém pytlíku nebo v neprů hledném obalu - tubě. Menší děti mají za ú kol po vložení ruky
do tuby nebo pytlíku jen pomoci hmatu popsat svými slovy, jaký předmět drží v ruce. Do hry
se mohou zapojit i rodiče a jít tak dětem ná zorným příkladem. Starší děti mohou hrá t hru ve
formě lota nebo binga, k těmto hrá m jsou k dispozici obrá zkové karty jednotlivých předmětů .

HODINY S MAGNETICKÝMI RUČIČKAMI ( OD 4 LET )

Dřevěná sklá dačka s 10 barevnými díly. Děti na sebe sklá dají jednotlivé dílky podle čísel a
zá roveň se zá bavným způ sobem učí poznávat čas. Ručičky na hodiná ch drží magnet.
Pomá há dětem rozvíjet především senzomotorické schopnosti a dovednosti, logické myšlení,
kreativitu, představivost a rů zné poznávací znalosti.

