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ISMERD FEL AZ ÉRZÉSEKET
 
10 alap érzéseket tartalmazó készlet. A játékkal a gyerekek könnyebben 
azonosítják az érzelmeket és így ezáltal gyorsabban, természetesebben 
tudnak reagálni a környezetükre. 
 
35 darab, 9 cm átmérőjű képkártyát tartalmaz. 
Cikkszám: AK_20545 

6.490 Ft

HELYES VISELKEDÉS KÉPKÁRTYA 
Képkártyacsalád – Szocializációhoz és beilleszkedéshez Melyik a rossz 
viselkedésforma? A gyerekek kiválaszthatják, hogy melyik a jó és me-
lyik a rossz magatartás. A helytelen viselkedésformára ráteszik a piros 
X-et. Végül leellenőrizhetik magukat, hogy jól döntöttek-e. 
• 12 db kártyalap, 4 képpel (15x15 cm); 
• 12 db piros X 
Cikkszám: AK_20811

7.900 Ft

MESE ABC KÁRTYACSOMAG 
Óvodás korú és iskolakezdő gyerekeknek. Sokoldalú kép-, betű-, és szókira-
kó, valamint/egyben memória és kártyajáték a magyar ABC-re. A gyerekek 
már 2 és fél éves kortól játékosan ismerkedhetnek a nyomtatott és írott 
nagy és kis betűkkel a képnézegetéstől a szókirakásig érdeklődésüknek, 
életkoruknak és adottságaiknak megfelelően az olvasás - írás alapjaiig. 
Hamar lesz sikerélményük az iskolában, gyerekjáték lesz nekik az olvasás 
és gyorsabban fejlődnek. A játékhoz 77 kártya, 2 leporelló és egy játékfüzet 
tartozik 17 féle foglalkozási lehetőséggel. 
Cikkszám: BD-1242 

3.490 Ft

BETŰK TÁROLÓ ZSÁKBAN 
Ismerkedés az ABC-vel multiszenzoros módon. A betűk formája tökéle-
tes. Ez aktiválja az optikai észlelést és a tapintható területet. 
 
Anyag: 100% poliészter, gépben mosható (30 °C) 
Tartalom: 26 betű, magasság 25 cm 
Cikkszám: BD52426

33.500 Ft

CSISZOLÓPAPÍR FORMA KÉSZLET
 
Csukott szemmel geometriai alakzatok érzékelése. Kitapogatható a 
rombusz és a négyzet, a kör és az ovális közötti különbség. 
13 db, csiszolópapír formátumú készlet egy stabil háttéren. (16 x 13 cm) 
Három háromszög, 6 négyszög, ötszög, hatszög, kör és ovális. 
 
Cikkszám: BD-86749

8.260 Ft

TAPINTHATÓ KÁRTYÁK BETŰKKEL ÉS ÍRÁSJELEKKEL 
Magában foglalja a kis- és a nagybetűket, minden esetben megkü-
lönböztetve a mással- és magánhangzókat. A Montessori módszertan 
inspirálta 35 fordítható és tapintható kártya (9 x 9 cm). 
Cikkszám: AK_20613

8.390 Ft
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KALÓZ ABC
 
mágneses betű- és szókirakó boksz 
A Kalóz ABC boksz erősen motiválja a tanulókat. Lelkesen raknak ki új sza-
vakat, rövidke mondatokat. Ehhez kikeresik a megfelelő betűt az ABC-ből és 
nekilátnak a szavak lerakásának. A mágneses kis- és nagybetűk gumiszerű 
anyagból készültek, kellemes, puha fogásúak, emellett igen tartósak is. Felü-
letük fényes, keményebb műanyaggal bevont. A fém mágneses boksz fedő és 
hátlapján még a munkalapokon keresztülis megtapadnak a betűk. 
Boksz mérete: 31,4x22,5 cm (A4-es lap kényelmesen elfér benne) 
Betűk magassága: 2 cm 
A játékos munkalapokkal a Kalóz boksz felhasználási lehetőségeit óriási 
mértékben növelheti! A nehézségi fokozatok lapról-lapra növekednek. A legki-
sebbek először a betűfelismerést, a szavakat, fogalmakat a képpel párosítják. 
A szavak hosszúsága azonban növekszik! Majd megpróbálják megfejteni a 
tükörírást. Nagyobbak rejtvényeken, rímeken gondolkodhatnak.   
Jól használható mágneses betűkészlet praktikus tárolódobozban. A tárolódo-
boz belső része úgy van kialakítva, hogy a tanulói feladatlapokat belehelyezve 
a mágneses betűkkel a feladatok megoldhatóak. A tanulók játékosan ismer-
hetik meg a betűket, melyekből szavakat, mondatokat rakhatnak ki.
 
Tartalma: 1 db fém tárolódoboz (31×22×2 cm) 
210 db mágneses betű (2 cm magas, a magyar ABC szerint) 
 

Cikkszám: BD86678  

6.490 Ft

KALÓZ ABC MÁGNESES BETŰBOKSZ + MUNKALAPOK 
Cikkszám: BD86678SZ 

8.490 Ft

12 X + 12 X + 12 X

KALÓZ ABC ÓRIÁS KÉSZLET:  99.900 Ft
Cikkszám: BD_86678KLT-12
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PAPÍR SZÍNHÁZ 
A japán ""Kamishibai"" szó más néven papír színházat jelent, mely 
a történetírás ősi megjelenítése, színházi vetítés képenként. A 
Kamishibai ideális osztálytermi történetmesélésre, mely segítségével 
kombinálható az orális, a vizuális és a nyomtatott kommunikáció. 
Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 32 x 46 x 6,2 cm 
Anyag: rétegelt lemez  
Cikkszám: BD56594

21.500 Ft

ÖTUJJAS ÁLLATOS BÁBKÉSZLET 
31 darabos, felnőtt kézre való bábkészlet. 
Tartalma: 
Elefánt   Viziló   Mosómedve 
Farkas   Borz   Róka 
Ló  Fekete cica  Oroszlán 
Orrszarvú   Vörös cica  Tehén 
Teknős   Csacsi   Vizsla 
Vakond   Foxi   Maci
Varjú   Kecske  Nyúl
Egyszínű béka  Foltos béka Kaméleon
Krokodil   Ősállat  Csíkos cica
Dalmata   Tigris  Zebra 
Vakondtúrás 
Cikkszám: BD_BABKLT-31

99.990 Ft

BÁBSZÍNHÁZ
 
Méret: 60×120 cm 
Cikkszám: FA_0979 

11.500 Ft

HÁROMUJJAS VEGYES BÁBKÉSZLET 
51 darabos, gyerek kézre való bábkészlet 
Tartalma: 
Bárány  Viziló   Nyúl  Nagymama 
Paraszt  Béka   Nap   Tyúk 
Cica  Róka   Maci   Lány  
Piroska  Dalmata   Vakond  Tigris 
Elefánt   Varjú   Krokodil   Királyfi  
Királylány  Farkas   Vizsla   Zebra
Foxi   Csacsi  Tehén   Hófehérke
Kenguru  Kacsa   Oroszlán  Bohóc
Kecske   Madárijesztő Boszorkány
Ló   Majom  Kakas
Malac  Nadrágos Vakond Öreg király
Törpe  Vadász  Csiga
Katica  Pingvin  Afrikai fiú/lány
Ázsiai fiú/lány Fiú   
Cikkszám: BD_BABKLT-51

111.990 Ft

BAGOLY UJJBÁB

PW_0901
JUHÁSZ BÁB

PW_0503
KACSÁK A TÓBAN BÁB

PW_0403
GONDÜZŐ SZÖRNYECSKE

BZ_BD97833 
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Ezzel a tollal minden gyermek a saját tempójában, kedve szerint, 
képességeinek megfelelően, önállóan és motiváltan tanulhat. 
Amennyiben a gyermek a feladatok során valamit nem ért vagy újra 
meg szeretné hallgatni az adott felvételt, gond nélkül megteheti - ha 
a tollal újra megérinti a képet, az megismétli a szöveget vagy zenét 
annyiszor, amennyiszer a gyermek igényli azt. Az ismétléseknek 
köszönhetően a megszerzett tudás így mégjobban rögzül. 
A Tellimero tökéletes eszköz az anyanyelv finomítására, idegen 
nyelvek tanulására, tanfolyam kiegészítésre vagy akár terápiás célú 
használatra is. 
Engedd szabadjára a képzeleted - készítsd el saját ""tanulj és olvass"" 
játékodat, hallgasd a könyveket, tervezz saját beszélő oktató kirakóst 
vagy fényképalbumot! Aktiváld a matricát a Tellimero tollal és rögzítsd 
hozzá a kívánt szöveget (a toll több, mint 4 óra hanganyagot képes 
tárolni). Most már csak rá kell ragasztanod a matricákat a megfelelő 
képekre, kártyákra, játékokra vagy könyvekre és máris kész a saját 
""beszélő"" játékanyagod. 
Természetesen ezen felül lehetőséged van a Trellimero-n eredetileg 
is megtalálható, beépített oktatójátékokat is használni, mint például a 
felolvasó játékok, a dominók és kvízek. Az olvasótoll az összes létező 
digitális tanulótoll funkcióját magában foglalja. 
A Tellimero az alábbi ismeretek fejlesztésére alkalmas: 
> nyelvek 
> számok 
> természettudomány 
> játék és tanulás 
> zene  

Tanárok, szülők vagy akár a gyerekek saját maguknak is rögzíthetnek 
felvételeket, feladatokat vagy dalokat. Ahogy a Tellimero hozzáér a kü-
lönleges matricához, leolvassa a számunkra láthatatlan kódot, amiket 
beszéddé, zenévé vagy hanggá alakít, ezáltal a Trellimero-val a tanulás 
tapasztalatszerzéssé alakul. 
A felvételek számítógéphez vagy laptophoz csatlakoztatva is meg-
hallgathatóak és lementhetőek. A Trellimero-hoz kapcsolódó összes 
audio fájl (kártyák, játékok, kvízek) a tollra egyszerűen letölthető a 
hivatalos weboldalról.  
...és ennyi az egész: 
1. Ragaszd a matricát a kívánt helyre! 
2. Kapcsold be a Tellimero-t! 
3. Nyomd meg a Rec (felvétel) gombot! 
4. Érintsd meg a matricát a tollal! 
5.a. Kezdd el a hangrögzítést! 
5.b. ""Egyszer volt, hol nem volt..:"" 
6. Nyomd meg újra a Rec (felvétel) gombot! 
7. Hallgasd meg a felvételt! 
8. Kapcsold ki a Tellimero-t! 

Tartozék hangmatricák: 
› 2 ív állati hangokkal 
› 1 ív hangszerekkel 
› 1 ív hangulatjelekkel 
› 4 ív saját felvételhez használható matricákkal  
Cikkszám:  
BD757158  angol 
BD754698  német 
BD757159  francia  25.270 Ft 

KIEGÉSZÍTŐ HANGMATRICA SZETT 
Minden szett 400 db egyénileg felhasználha-
tó matricát tartalmaz. 
Cikkszámok: 
BD755367  piros BD755369  lila 
BD755368  zöld BD755370  kék

2.870 Ft

TELLIMERO HANGDOMINÓ 
Hallgasd figyelmesen - a Tellimero toll dominókon található ikonhoz érintése különböző 
hangokat eredményez, a Te feladatod pedig az, hogy megtaláld az oda illő képet. A káryákat 
összepárosítva újabb és újabb hangokat kell a képekkel összekapcsolnod. A feladatot akkor 
oldottad meg helyesen, ha az utolsó hang az első képpel párosul. Minden szett 12 nagy domi-
nókártyát tartalmaz, melyek mérete 7 x 14 cm. 
Cikkszámok:  
BD756328  otthon 
BD756326  a városban 
BD756327  a farmon

2.490 Ft

TELLIMERO ZSÁK 
Nemcsak elegáns, hanem praktikus is. 
Zsinórjának köszönhetően a zsákban lévő 
olvasó toll egyszerűen nyakbaakasztható, így 
az iskolában, kültéren, vagy akár a tornate-
remben is biztonságban tudhatjuk. Felhasz-
nálásának csak a képzelet szab határokat! 
Anyaga: 100% poliészter 
Méretei: 15 x 4,5 x 3 cm 
Cikkszám: BD755819

1.360 Ft
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ÉRZÉSEK KÉPSOROZAT
 
Beszéljünk érzéseinkről és mutassuk meg őket. Minden korosztály számára ajánlott. 
Tartalma: 
• 32 történet 3–7 képpel, összesen 147 9×9 cm-es kép
 
A rövid történetek mindennapi eseményeket mutatnak be, melyek érzelmeket váltottak 
ki. Pl. versenyfutás után dobogós helyezés, bánat az elszabadult papagáj után, izgalom 
és csodálkozás a trapézmutatvány alatt a cirkuszban és más történetek. Minden 
történetben egy-két szereplő van és a történet befejezésekor közelről láthatjuk az 
arcán tükröződő érzelmeket.
 
Cikkszám: BD2652 

15 900 Ft

KÉPES ABC KÁRTYA
 
A betűk megismerése játékosan, bájos rajzok segítsé-
gével. 56 db kártyalap (40 db színes, 15 db fekete-fehér 
és 1 db használati útmutató). 
A színes kártyák egyik felén a kép mellett a kezdő-
betű, a másik felén az ábrázolt tárgy neve szerepel. 
A betűkártyákon az ábécé nagy- és kisbetűi láthatók 
nagy méretben.
 
Cikkszám: 1949 

990 Ft

ABC KÁRTYA
 
183 db kétoldalas, laminált kártyalap. 
Tartalmazza a magyar abc minden kis- és nagy betűjét. 
Méret: 7,5×16, és 14×16 cm 
Cikkszám: BD-139 

10.990 Ft

FALI KÁRTYA TARTÓ
 
Méret: 85x107 cm 
Cikkszám: LR_LR2206

6.900 Ft

 +36 1/486-1971 • www.taneszkoz.hu

BD-139
1

a
 +36 1/486-1971 • www.taneszkoz.hu

BD-139
11

b
 +36 1/486-1971 • www.taneszkoz.hu

BD-139
16

c

 +36 1/486-1971 • www.taneszkoz.hu

BD-139
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SZTORIKOCKA – MAGYAR KIADÁS
 
Össze tudod kapcsolni mind a 9 képet egy kerek 
történetté? A történetmesélő dobókocka egy 
zsebben is elférő mesegyár, amely minden 
korosztálynak beindítja a fantáziáját. Versen-
gésmentes szórakozás egy vagy több játékos 
számára.
 
Cikkszám: CRE28913 

6.990 Ft

SZTORIKOCKA KALANDOKKAL – MAGYAR 
KIADÁS
 
Az újabb 9 kocka 54 oldalának mindegyikén 
kalandos, izgalmas történetek hozzávalói 
jelennek meg. Ötvözd a többi Story Cube-bal, 
és legyél te a meseszövés királya!
 
Cikkszám: CRE31679 

6.990 Ft

SZTORIKOCKA CSELEKVÉSEKKEL

9 kocka, 54 kép, 10 000 000-nál több 
kombináció, végtelen történetek! Rázd meg 
a dobozt! Találj ki egy történetet… Össze 
tudod kapcsolni mind a 9 képet egy kerek 
történetté?
 
Cikkszám: CRE29789 

6.990 Ft

TÖRTÉNETMESÉLŐ DOBÓKOCKÁK 1.
 
Dobj és engedd szárnyalni a fantáziád! A történetmesélő dobókoc-
kák a beszédkészségen túl kiválóan fejlesztik a gyerekek fantáziá-
ját. Vigyázz, mert a különböző színek különböző dolgokat jelente-
nek: a sárga színű kocka a történet témáját, a zöld a cselekvést, a 
narancs a főnevet, a kék a melléknevet, a szürke a határozót jelöli.
 
Cikkszám: AK_20048 

9.490 Ft

TÖRTÉNETMESÉLŐ DOBÓKOCKÁK 2.
 
Dobj és engedd szárnyalni a fantáziád! A történetmesélő dobókockák 
a beszédkészségen túl kiválóan fejlesztik a gyerekek fantáziáját. Ki 
találja ki a legszórakoztatóbb történetet?
 
Cikkszám: AK_307 70 

9.390 Ft

EGY NAP FLOVAL
 
Reggeli felkelés, reggelizés, fogmosás, így kezdődik egy átlagos gyer-
mek napja. A színes képsorozatok különböző jeleneteket mutatnak be 
az életből. Flo kb. 6 éves, lehet fiú vagy lány, így a gyerekek könnyedén 
beleképzelhetik magukat a szerepébe. 75 db képet tartalmaz.
 
Cikkszám: BD8295

12.900 Ft
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ABC TABLÓ CSOMAG 
A képeken látható 4 db tablót tartalmazza a 
csomag. 
Cikkszám: BD-1029 

20.500 Ft

NYELVTANI TABLÓSOROZAT 
Teljes sorozat 10 db 
Tabló méret: 46 x 65 cm 
BD-011/1  A magyar hang- és betűrendszer  BD-011/2  A beszédhangok találkozása 
BD-011/3  A szavak elemzése    BD-011/4  Az ige 
BD-011/5  A névszók    BD-011/6  A mondat elemzése 
BD-011/7  A mondatrészek    BD-011/8  A jelzők 
BD-011/9  A határozók    BD-011/10  Helyesírásunk alapelvei  
Cikkszám: BD-011 

26.900 Ft
BD-011/5
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A FŐNÉV

A MONDATSZÓK

köznév:
tulajdonnév:

indulatszók:
modosítószó:

alapfok:
középfok:
felsőfok:

tőszámnév:
sorszámnév:
törtszámnév:

névelő:
névutó:
kötőszó:
igekötő:
segédige:
tagadószó

személyes:
visszaható:
kölcsönös:
birtokos:
mutató:
kérdő:
vonatkozó:
határozatlan:
általános:

ember, osztály
Kölcsey, Eger

jaj, bár
talán, persze

majd, jobbra, most, kissé

szép, jó
szebb, jobb
legszebb, legjobb

ezer, millió
első, századik
negyed, tized

a, az, egy
mögött, előtt
és, mert
be-, egybe-
fog
ne, nem

én, önök
magam, maguk
egymás
enyém, tieid
ez, ennyi
ki? mennyi?
amelyik, ahány
valaki, egypár
akárki, bármi

A MELLÉKNÉV

A SZÁMNÉV

A VISZONYSZÓ

A NÉVMÁSOK

A HATÁROZÓSZÓ

A NÉVSZÓK

MAGYAR NYELV TABLÓSOROZAT 3–4. OSZTÁLY 
Teljes sorozat: 16 db 
- Magánhangzók, mássalhangzók - Helyesírási súgó - a szavak végén ó, ő, u, ú, ü, ű írá-sához 
- „J” betűvel írott szavak  - Helyesírási súgó - a ragok, képzők írásához 
- „Ly” betűvel írott szavak  - Írásértékelési szempontok 
- Szótagolás, elválasztás  - Az igekötők 
- Szófajok    - Igemódok 
- Főnév    - Igei személyragok 
- Melléknév   - Az ige, az igeidők 
- Számnév    - Névmás  
Tabló méret: 46×34 cm 
Cikkszám: BD-001 

34.500 Ft

HANGTÖRVÉNYEK TABLÓ

CM_1601

ABC TABLÓ 
Fa lécezéssel. 
Méret: 100×70 cm  
NAGY ÍROTT BETŰS ABC TABLÓ 
Cikkszám: 1060  

5.990 Ft  
KIS ÍROTT BETŰS ABC TABLÓ 
Cikkszám: 1063 

5.990 Ft

NAGY NYOMTATOTT BETŰS ABC TABLÓ 
Cikkszám: 1061 

5.990 Ft  
KIS NYOMTATOTT BETŰS ABC TABLÓ 
Cikkszám: 1062 

 5.990 Ft

SZÓFAJOK TABLÓ

CM_1605
A MONDAT TABLÓ

CM_1604
A MONDAT RÉSZEI TABLÓ

CM_1606
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