
LEKOTÉKA                      

Milé�  dé� ti a rodič�é,

nové�  v  naš� í� knihovné�   najdété lékoté�ku. Ma�mé v ní�  hrač�ky, hry, didaktičké�  pomu� čky a né�kolik 
muzikotérapéutičky�čh na� štroju� . 
Končépčé pu� jč�ova�ní�  hrač�ék  počha� zí� zé Skandina�vié. Spojéní�m š�vé�dšké�ho  „lék“ (hra� t) a 
r�éčké�ho  „ték“ (knihovna) vzniklo označ�éní� „lékoté�ka“. Lékoté�ky, ktéré�  šé dnéš š� í�r� í� po čélé�  
Evropé� , jšou otévr�ény vš�ém béz rozdí�lu. 
Vyuz� í�t jé mu� z�été pro dé�ti  béz zjévny�čh handičapu� , alé i š dé�tmi šé špéčifičky�mi potr�ébami, pro
ktéré�  lékoté�ky zač�aly vznikat.

Pojďté ši hra� t, bavit šé a uz� í�vat ši hru špoléč�né� .

INTERAKTIVNÍ MOTORICKÝ BOX (OD 10 MĚSÍCŮ)

Intéraktivní� motoričky�  box nabí�zí� špouštu za�bavy. Dí�té�  šé šézna�mí� š doma�čí�mi i vodní�mi 
zví�r�a� tky, ozubéna�  kola a mí�č�é podporují� jémnou motoriku a zrčadlo odra�z� í� u� šmé�v Vaš�ého 
dí�té� té. K uč�éní� barvič�ék i jédnodučhé�ho poč�í�ta�ní�. 



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

V baléní� najdété 12 vélky�čh dr�évé�ny�čh kora� lku�  vé tvaru doma�čí�čh zví�r�at a provlé�kačí� š�n� u� rku. 
Dé� ti ši tak formou hry pročvič�ují� jémnou motoriku a trpé� livošt. Naví�č šé nauč�í� rozézna�vat 
jédnotliva�  doma� čí� zví�r�a� tka. 

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

Hruš�ky, š�véštky, tr�éš�né� , jablka … to vš�éčhno najdété na tomto ovočné�m štromé� . Kromé�  toho 
tam alé také�  č�í�ha�  špoušta za� š�kodní�ku�  vč�étné�  havrana. A pra�vé�  havraní� kulič�ka néšmí� nikdy 
špadnout do jiné�ho du� lku néz�  havraní�ho. Smyšlém té� to hry jé pomočí� magnétičké�  tyč�inky 
vpravit kulič�ky do pr�í�šluš�ny�čh otvoru� . Kaz�da�  kulič�ka barévné�  odpoví�da�  urč�ité�mu druhu ovočé 
(napr�. č�érvéné�  jako jablí�č�ka, z� luté�  jako hruš�ky). 

Hra vyz�adujé pozornošt a šouštr�édé�nošt. Pročvič�ujé motoriku dé� tšky�čh prští�ku� , rozpozna�va�ní� 
barév a druhu�  ovočé.



TERÉNNÍ VŮZ (OD 1,5 ROKU)

Dr�évé�na�  škla�dač�ka š 5 dí�ly, ktéré�  šé na šébé muší� poškla�dat tak, aby šé auto mohlo vydat do 
por�a�dné�ho téré�nu. Tato škla�dač�ka jé jédnodučhou štavébničí� pro néjménš�í� dé� ti. 

Hrač�ka rozví�jí� jémnou motoriku, logičké�  myš�léní� a ščhopnošt rozpozna�vat tvary a barvy. 

DUHOVÁ HOUSENKA (OD 1,5 ROKU)

Skvé� la�  vzdé� la�vačí� a čhytra�  hrač�ka, protoz�é uč�í� dé� ti čha�pat za� šady méčhaniky.

Toč�té pomalu jédní�m kolém a šlédujté oštatní� pohybují�čí� šé č�a� šti. Pohybují�čí� šé houšénka z 
ozubény�čh kol!

S touto barévnou pr�évodovkou okouzlí�té i ty néjménš�í� dé� ti, ktéré�  budou faščinova�ny barvami a
pohybém té�to škvé� lé�  hrač�ky.



DŘEVĚNÁ VKLÁDAČKA (OD 2 LET)

Umoz�n� ujé dé�tém rozví�jét vní�ma�ní� détailu� , odliš�ny�čh tvaru�  apod. Dé� ti poštupné�  vkla�dají� 
jédnotlivé�  dí�lky tam, kam patr�í�. Poštupné�  tak da�vají� dohromady obra� zék toho, čo šé dé� jé na 
farmé� . 

DOMINO (OD 2 LET)

28 dr�évé�ny�čh dí�lku�  štaví� dé� ti poštupné�  védlé šébé podlé barév. Na konči hry tak vznikné 
dlouhy�  had zví�r�éčí�čh poštav. Idéa� lní� hra pro rozvoj jémné�  motoriky. 



VESELÁ ZVÍŘÁTKA (OD 2 LET)

Na rozví�jéní� jémné�  motoriky. Sada obšahujé dr�évé�né�  poštavič�ky v rozmé�ru od 14,5 do 6 čm š 
pérforovany�mi dí�rkami pro navlé�ka�ní�, č�tyr�i prova� zky a 2 ozdobné�  knoflí�ky, ktéry�mi dé� ti 
mohou štraš� idy� lka ozdobit. 

KOSTKY ZVÍŘECÍ KAMARÁDI (OD 2 LET)

Klašičké�  štavé�ní� koštič�ék dé�ti jén tak néomrzí�. Z té�čhto kra� šny�čh dr�évé�ny�čh ši mohou poštavit 
kačhnič�ku, kra� lí�č�ka, z�abič�ku, z�élvu, péjška, koní�č�ka nébo i vé�z� . Sada obšahujé 4 koštky.



PŘEDTIŠTĚNÉ DŘEVĚNÉ TABULKY (OD 3 LET) 

Ukazují�, ktéré�  barvy a tvary na 4 dí�lné�  koštčé jé tr�éba k šobé�  pr�ir�adit, aby odpoví�daly pr�édlozé.
Vé�r�té, z�é to néní� tak jédnodučhé� , jak šé na první� pohléd mu� z�é zda� t. Vhodné�  jako doplné�k k 
vy�učé logopédié.

STATEK (OD 3 LET) 

Staték šé do dé� tšké�ho pokojí�č�ku vé�tš� inou névéjdé, ovš�ém vš�émoz�na�  hošpoda� r�ška�  zví�r�a� tka i šé 
švy�mi mla�ďaty tam najdou domov hravé� . Bydlét budou na 12 dr�évé�ny�čh koštka� čh, z ničhz�  ši 
dé�ti poškla�dají� 6 ru� zny�čh obra�zku� . Pr�ir�azova�ní�m špra�vny�čh kryčhlič�ék ši hravé�  ratoléšti 
pročvič�í� motoriku a zapojí� také�  švou pr�édštavivošt.



MAGNETICKÉ OBLÉKÁNÍ JULIA – HRAČKA (OD 3 LET)

Hrač�ka obšahujé 24 dr�évé�ny�čh dí�lku�  obléč�éní�, dr�évé�ny�  štoja�nék, na ktéry�  ši mu� z�été figruku 
poštavit, a dr�évé�nou krabič�ku. Dr�évé�na�  figurka Julia š né�kolika košty�my, ktéré�  fungují� na 
prinčipu magnétu� . Jédnodučha�  a za�bavna�  hrač�ka pro rozvoj motoriky a fantazié Vaš�ého dí�té� té.

DUHOVÁ PAGODA (OD 3 LET) 

Kra�šna�  duhova�  pagoda jé vyrobéna zé dr�éva. Pušťté 
kulič�ku na dra�hu a pošloučhéjté zvuky, jaké�  vyda�va�  
čéštou dolu� . Co lupí�nék, to jiny�  to� n. Skvé� la�  hrač�ka 
pro tré�nova�ní� šlučhu i barév.



BALANČNÍ DŘEVĚNÁ HRAČKA (4 A VÍCE LET)

Hrač�ka vé  tvaru  vélryby  rozví�jí�  motoriku,
koordinači  a  šouštr�édé�nošt  Vaš� ičh  néjménš�í�čh.
Cí�lém hry jé poškla�dat čo néjví�čé rybič�ék na za�da
vélryby  tak,  aby  néšpadly.  Por�adí�  pr�ikla�dany�čh
rybič�ék urč�ujé hod barévnou koštkou. Dé� ti šé tak
kromé�  motoričky�čh  dovédnoští�  uč�í�  i  rozézna�vat
barvy.

HMATEJ A NAJDI (2-6 LET)

Za�bavna�  didaktička�  hra rozví�jéjí�čí� dé� tém hmat a pr�édštavivošt. Dr�évé�né�  pr�édmé�ty jšou škryté�  
v la� tkové�m pytlí�ku nébo v népru� hlédné�m obalu - tubé� . Ménš�í� dé� ti mají� za u� kol po vloz�éní� ruky 
do tuby nébo pytlí�ku jén pomoči hmatu popšat švy�mi šlovy, jaky�  pr�édmé�t drz� í� v ručé. Do hry 
šé mohou zapojit i rodič�é a jí�t tak dé�tém na� zorny�m pr�í�kladém. Starš� í� dé� ti mohou hra� t hru vé 
formé�  lota nébo binga, k té�mto hra�m jšou k dišpoziči obra� zkové�  karty jédnotlivy�čh pr�édmé�tu� . 



HODINY S MAGNETICKÝMI RUČIČKAMI ( OD 4 LET )

Dr�évé�na�  škla�dač�ka š 10 barévny�mi dí�ly. Dé�ti na šébé škla�dají� jédnotlivé�  dí�lky podlé č�í�šél a 
za� rovén�  šé za�bavny�m zpu� šobém uč�í� pozna�vat č�aš. Ruč�ič�ky na hodina� čh drz� í� magnét. 

Poma�ha�  dé� tém rozví�jét pr�édévš�í�m šénzomotoričké�  ščhopnošti a dovédnošti, logičké�  myš�léní�, 
kréativitu, pr�édštavivošt a ru� zné�  pozna�vačí� znalošti. 
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