
1.PB.

KATALÓGUS ÓVODÁS KOROSZTÁLY SZÁMÁRA                        2021.



3.2.



3.2.

TARTALOMJEGYZÉK

A JÁTÉKLIGETRŐL 4 

5 INTÉZMÉNYI KAPCSOLATAINK

6 JÁTÉKLIGET MINT JÁTÉKFEJLESZTŐ 

12 MOZGÁSFEJLESZTŐK

28 FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK

36FAJÁTÉKOK

40HANGSZEREK

44BÁBOK

46LOGICO FEJLESZTŐJÁTÉKOK

47LÜK FÜZETEK

48PUZZLE

50TÁRSASJÁTÉKOK

54JÁRGÁNYOK

56KÜLTÉRI JÁTÉKOK

62SZEREPJÁTÉKOK

68ÉPÍTŐJÁTÉKOK

KEDVES
INTÉZMÉNYVEZETŐ! 

Licsár Szilvia vagyok, a Játékliget megálmodója és alapítója. Pedagógusként és három-
gyerekes anyaként is tudom, milyen fontos a játék mindannyiunk életében. Katalógu-
sunkban az óvodás korosztálynak válogattunk néhány fejlesztő eszközt. Természetesen 
webáruházunk kínálatában sok ezer termékből lehet válogatni: a kreatív játékoktól a 
környezettudatos játékokig mindenféle fejlesztő játék megtalálható nálunk. A kata-
lógus csupán ízelítő, az abban foglalt árak tájékoztató jellegűek, mivel a folyamatosan 
változó árak miatt olykor emelkedés is előfordulhat. Látogasson el honlapunkra is, 
keressen minket elérhetőségeinken, ha játékaink felkeltették érdeklődését! 



5.4.

A JÁTÉKLIGETRŐL

www.jatekliget.hu

A TOP Gradus Kft. 2011. óta foglalkozik játékforgalmazással, kínálatunkban több 
mint 14.000 termék van, melyek száma évről-évre nő. Ismerjük és forgalmazzuk a 
magyar gyártók, hangszer- és sporteszközgyártók, játékfejlesztők, fejlesztőpeda-

gógusok termékeit. 

Játékaink megválasztásánál mindig fontos szempont a minőség, és az, hogy az 
egyes eszközök minél több készségterületet fejlesszenek. Termékeink fejlesztik 

többek között az érzelmi intelligenciát, a kreativitást, a logikát, a mozgást, úgy, 
hogy a gyermek közben ne érezze kötelező dolognak a foglalkozást, hanem 

élvezze, szeresse azt. 

Népszerű logikai és készségfejlesztők, mozgásfejlesztők, megfigyelést fejlesztők, 
szortírozást fejlesztők, beszédfejlesztők, finommotorikai és kooperációs játékok, 

nyelvi és matematika társasjátékok, vizuális nevelési eszközök is megtalálhatóak 
webshopunkban.

http://www.jatekliget.hu


5.4.

Kidolgoztuk bónusz rendszerünket, amellyel intézményi regisztrálóink kedvezménnyel 
vásárolhatnak weboldalunkról, illetve a szülői vásárlások után többletforráshoz juthatnak 
az intézmények.

Ami nem található meg weboldalunk kínálatában, azokat kérésre igyekszünk kedvezmé-
nyes áron beszerezni. 

Bemutató termünkben zártkörű játékbemutatókat szervezünk, illetve teljes raktárunk 
igény esetén rendelkezésre áll, hogy Önök a helyszínen személyesen válogathassák össze 
amire szükségük van. Előre egyeztetett időpontban garantáltan csak az adott intézmény 
nevelői lesznek jelen. 

Az intézmények számára szóló információkat webáruházunkban egy külön menüpontba 
rendeztük, illetve részükre termékcsoportokat hoztunk létre, melyekbe az iskolák/óvo-
dák igényei alapján válogattuk össze játékainkat.

Saját fejlesztésű játékainkból további extra kedvezményeket biztosítunk.

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATAINK

Számos oktatási intézménnyel állunk kapcsolatban, számukra több sikeres pályázati 
eszközbeszerzést bonyolítottunk le. 



7.6.

Saját fejlesztőjátékaink:

10 éves tapasztalatunk és a velünk kapcsolatban álló, gyakorlott fejlesztő pe-
dagógusaink segítségével több szakmai anyagot is megjelentetünk., illetve saját 
játékokat is fejlesztünk. Játékaink összeállításánál szakemberek segítségét, men-
torálását is folyamatosan igénybe vesszük. A játékokat folyamatosan teszteltük: 
szakmai közösségek, gyakorló pedagógusok részére kísérleti darabokat bocsátot-
tunk rendelkezésre, együtt finomítva így a szabályokat, játéklehetőségeket.

ÉRZEL-MESE 

Érzel-mese a Játékliget saját fejlesztésű 
érzelmi intelligenciát fejlesztő játéka 4 éves 
kortól. Az Érzel-mese játékot azért alkottuk 
meg, hogy legyen egy olyan eszköz a szülők 
vagy a gyermekekkel dolgozó szakemberek 
kezében, ami lehetőséget biztosít az érzel-
mekről szóló beszélgetésekre. Segít felismer-
ni a látott érzelmeket, megfogalmazni adott 
szituációban átélteket, a körülöttünk élők 
bőrébe bújva átgondolhatjuk, hogy vajon a 
másik mit érez. 

4 590 FT

Cikkszám: 10260

Kattints a címre
és nézd meg a neten

JÁTÉKLIGET MINT JÁTÉKFEJLESZTŐ 

https://www.jatekliget.hu/erzel-mese-erzelmi-intelligenciat-fejleszto-jatek-9405


7.6.

ÉRZEL-MESE 

FEJLESZT ELEK UTAZIK

A Fejleszt Elek utazik is az óvodás korú gyermekek 
számára lett kifejlesztve: a hangutánzás által az 
artikulációs mozgást támogatja, így beszédhibával 
küzdő gyermekek számára játékos segítséget nyújt. 
A vicces játékmenet minden kisgyermek és szülő 
számára kellemes kikapcsolódást ad. A játék fejlesz-
ti emellett többek között a  figyelemkoncentrációt, 
a gondolkodási műveletek szintetizálását, szabály-
tudatot.

4 900 FT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

barany.pdf   1   2021. 08. 25.   12:56:09

https://www.jatekliget.hu/erzel-mese-erzelmi-intelligenciat-fejleszto-jatek-9405


9.8.

FEJLESZT ELEK BARANGOLÁS A TANYÁN

A Fejleszt Elek Barangolás a tanyán játék számos, az iskolaérett-
séghez szükséges képességek erősítését célozza. A feladatok 

váltakozásával folyamatosan fenntarthatjuk a gyermekek érdek-
lődését. A tájékozódás, relációs szavak, képi emlékezet,  

test - tudat, szem-kéz koordináció, finommotorika, képi emlé-
kezet, szótagolás, szókincs, matematikai készségek fejlődését 

biztosítja különböző küldetéskártyáival. A játék során felmérhet-
jük a gyermekek erősségeit és gyengeségeit, a közös feladatvég-

zések pedig az együttműködést biztosítják. 

5 960 FT



9.8.

BESZÉDÉPÍTŐ I.

3 940 FT

Cikkszám: 10259

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése 
legnagyobb sikerrel és leggyorsabban óvodás-
korban végezhető. A Beszédépítő I. középső 
csoportos óvodások részére készült beszédér-
tést és beszédészlelést fejlesztő program kép-
és hanganyaggal óvodapedagógusok, logopédu-
sok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok 
és szülők számára. A részletes feladattervek 
mellett a program szerves részét képezi a 
hozzá tartozó tematikus hanganyag. A képanyag 
a kiadványok mellékletét képezi. A feladatlapok 
az életkorhoz illeszkednek. A program a gyere-
kek életkori sajátosságainak figyelembe vételé-
vel készült, és a szerző sok játékos feladatot, 
mozgásos játékot is beleépített. 

Fejlesztési területek:
 - akusztikus, auditív figyelem és differenciálás, 
auditív észlelés fejlesztése; 
- szókincsfejlesztés; 
- beszédértés fejlesztése; 
- auditív emlékezet; 
- fonológiai tudatosság.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://web.jatekliget.hu/beszedepito/


11.10.

BESZÉDÉPÍTŐ II.

3 940 FT

Cikkszám: 11967

A Beszédépítő II. nagycsoportos óvodások ré-
szére készült beszédértést és beszédészlelést 
fejlesztő program kép-és hanganyaggal óvoda-
pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok, 
fejlesztő pedagógusok és szülők számára. A 
részletes feladattervek mellett ugyanúgy, mint 
a Beszédépítő I. esetében, a program szer-
ves részét képezi a hozzá tartozó tematikus 
hanganyag.  
A képanyag pedig ebben az esetben is a kiad-
ványok mellékletét képezi.  
A feladatlapok itt is az életkorhoz illeszkednek. 

A fejlesztési területek megegyeznek a Beszéd-
építő I. fejlesztési területeivel.

Kattints a 
címre
és nézd 
meg a neten

https://web.jatekliget.hu/beszedepito/


11.10.

SZÁMMÁGUS

matematikai készségeket fejlesztő
játék alsó tagozatos gyermekeknek

7 990 FT

Cikkszám: 11082

BETŰMÁGUS

játék a betűkkel és a betűelemekkel

8 490 FT

Cikkszám: 11080

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

HELYESÍRÁS MÁGUSA 

anyanyelvi fejlesztőjáték
alsó tagozatos gyermekeknek

7 990 FT

Cikkszám: 11081

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/szammagus-10-matematikai-jatek-egy-dobozban-10551
https://www.jatekliget.hu/betumagus-jatek-a-betukkel-es-betuelemekkel-10556
https://www.jatekliget.hu/helyesiras-magusa-10573


12.

MOZGÁSFEJLESZTŐK

3-6 éves korban a leghatékonyabb tanulási forma a mozgás. Minden 
egyéb tevékenységgel igyekezhetünk kiegészíteni ezt, de pótolni 
nem tudjuk. Ezért is nagyon fontos ebben a korban a játékos moz-
gásfejlesztés, amely az értelmi fejlődés alapja. Termékeink között 

rengeteg különféle mozgástípust fejlesztő játék található.

AKTIVIZÁLÓ KARIKA 6DB-OS
MOZGÁSFEJLESZTŐ JÁTÉK

BILLEGŐ SZETT ÓVODAI 
MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZ 2233

GONGE
4 990 FT

Cikkszám: 891

Cikkszám: 4307

GONGE
18 800 FT

A karikákat számtalan módon felhasználhatjuk: egyen-
súlyozhatunk velük a fejünkön, pályákat alakíthatunk ki, 
melyeken lábujjhegyen végigmehetünk, pörgethetjük 
lábunkon és kezünkön, dobálhatjuk egymásnak, vagy akár 
lábainkra húzva ugrálhatunk velük.

Mozgásfejlesztő eszköz, az egyensúly fejleszté-
sére. A termék instabil, így folyamatos koncent-
ráció és korrigálás szükséges.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/aktivizalo-karika-960
https://www.jatekliget.hu/billego-szett-4759


MOZGÁSFEJLESZTŐK

13.

EGYENSÚLYOZÓ DESZKA
3DB-OS SZETT

EGYENSÚLYOZÓ LÉGKORONG
AIRBOARD SZETT

Cikkszám: 11056

Cikkszám: 11058

GONGE
39 370 FT

GONGE
45 800 FT

A deszkákból különböző alakzatokat építhet-
nek, új módszereket találhatnak ki különböző 
kihívásokra, legyen szó egyensúly kialakításról, 
akadály pálya teljesítéséről vagy egyéb általuk 
kitalált játékokról, amelynek a fantázia sem szab 
határt.

A légkorong lehetővé teszi a motoros képességek 
fejlődését, emellett erősíti a boka, térd, láb és a 
felsőtest izmait.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/egyensulyozo-deszka-3db-os-szett-gonge-mozgasfejleszto-10603
https://www.jatekliget.hu/egyensulyozo-legkorongairboard-szett-gonge-mozgasfejleszto-10604


14.

FOLYAMI KÖVEK 
PASZTELL SZÍNBEN

Cikkszám: 5574

GONGE
18 750 FT

ÉRZÉKELŐS EGYENSÚLYOZÓ SZETT 
GONGE BUILD N’ BALANCE

GONGE
9 580 FT

Cikkszám: 13617

A gyerekeket vonzza az élénk szín, ami arra 
ösztönzi őket, hogy fordítsanak nagyobb 
figyelmet a különféle tapintási struktúrákra.

A megváltozott magassági és távolsági 
viszonyok miatt a gyermeknek a láb 
emelése és nyújtása folyamán is meg 

kell tartania az egyensúlyát. 
A bonyolultabb mozgássor végrehaj-

tása a koncentráló és az egyensúlyozó 
képességét is nagymértékben fejleszti.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/Folyami-kovek-Pasztell-szinben-Mozgasfejleszto-jat
https://www.jatekliget.hu/erzekelos-egyensulyozo-szett-gonge-build-n-balance-12496


MOZGÁSFEJLESZTŐK

15.

FORGÓ TÖLCSÉR KICSIKNEK

FORGÓ TÖLCSÉR

Cikkszám: 889

Cikkszám: 888

GONGE
15 990 FT

GONGE
20 890 FT

Speciálisan a kisgyermekek számára kialakított 
forgó tölcsér, mely egyszerre a hintázás, a pör-
gés és a libikókázás élményét nyújtja.

A gyermekek egyszerre tudnak gördülni és forogni 
ezzel a különleges, és egyszerű szerkezettel.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/forgo-tolcser-kicsiknek-958
https://www.jatekliget.hu/forgo-tolcser-957


16.

FÉLHENGER ALAKÚ KANYARGÓS ÚT/
FÉLHENGER ALAKÚ EGYENES ÚT

Cikkszám: 3620/3621

AMAYA
11 990 FT /KÉSZLET

EJTŐERNYŐ AKTÍV 
(350CM)

GONGE
10 990 FT

Cikkszám: 9996

Ejtőernyő a motoros koordináció 
fejlesztésére sokrétűen használható 

játék. Sokféle játékot lehet vele játszani, 
például belehelyezhetünk az ejtőernyő-

be labdát, plüss állatot vagy bármilyen 
más játékot és vigyázva kell a levegőbe 

juttatni.

Egyensúlyozó, mozgásfejlesztő játékok.  
A készletek 10-10 elemből állnak, amelye-
ket a gyerekek is könnyedén összeszerel-
hetnek. Az elemekből egy-egy hullámos út 
rakható ki.

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/felhenger-alaku-egyenes-ut-amaya-3684
https://www.jatekliget.hu/ejtoernyo-350cm-mozgasfejleszto-jatek-9053


MOZGÁSFEJLESZTŐK

17.

NYÁRI SÍ
PÁROS LÉPEGETŐ 

KÖTÉLHÚZÓ SZETT
TÁROLÓ ZSÁKBAN

FÉLHENGER ALAKÚ KANYARGÓS ÚT/
FÉLHENGER ALAKÚ EGYENES ÚT

Cikkszám: 6874

Cikkszám: 14992

Cikkszám: 10146

BS TOYS
9 680 FT

BS TOYS
12 690 FT

AMAYA
22 900 FT

A koordináció és az egyensúly 
gyakorlása szórakoztató formában. 
Garantált a jókedv!

Húzd! És közben ne ess el! Taktikát és 
csapatmunkát igénylő játék egy jó mi-
nőségű 10 méteres kötél segítségével.

Ez az eszköz fontos szerepet játszik az 
izmok fejlődésében és az egészséges tar-
táshoz is hozzájárul! Segít, hogy gyermeke 
egyensúlyozó képességét a tökéletesre 
fejlessze és,hogy mindig két lábbal a talajon 
tudjon maradni!

ÉRZÉKELŐS EGYENSÚLYOZÓ PÁRNÁCSKÁK, 
KÖR ALAKÚ ALAKZATBAN

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

Kattints a címre
és nézd meg a neten

https://www.jatekliget.hu/Nyari-si-Paros-lepegeto-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/kotelhuzo-szett-tarolozsakban-bs-toys-13772
https://www.jatekliget.hu/felhenger-alaku-egyenes-ut-amaya-3684
https://www.jatekliget.hu/erzekelos-egyensulyozo-parnacskak-kor-alaku-alakzatban-egyensulyfejleszto-jatek-9270


18.

KORONG ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ

NYÍL ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ

KANYARODÓ NYÍL ALAKÚ
PADLÓJELÖLŐ

Cikkszám: 6864

Cikkszám: 7324

Cikkszám: 4804

Cikkszám: 13319

AMAYA
4 490 FT

AMAYA
5 200 FT

AMAYA
4 840 FT

AMAYA
5 140 FT

A padlójelölők különböző színben és formában 
léteznek, segítségükkel különféle pályát hozhatunk 
létre, eltérő ügyességi szakaszokkal annak érdeké-
ben, hogy minél érdekesebb legyen egy-egy fel-
adatkör. A jelölők fejlesztik a mozgáskoordinációt, a 
figyelmet, az összpontosítást.

CSILLAG ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ SZETT

Cikkszám: 4803

AMAYA
5 690 FT

NYÍL ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ

https://www.jatekliget.hu/korong-alaku-padlojelolo-amaya-7285
https://www.jatekliget.hu/nyil-alaku-padlojelolo-amaya-6-db-os-7365
https://www.jatekliget.hu/kanyarodo-nyil-alaku-padlojelolo-amaya-6-db-os-12333
https://www.jatekliget.hu/csillag-alaku-padlojelolo-szett-amaya-5593
https://www.jatekliget.hu/nyil-alaku-padlojelolo-amaya-5592


MOZGÁSFEJLESZTŐK

19.

KÉZ ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ SZETT

Cikkszám: 4966

AMAYA
5 990 FT

LÁB ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ SZETT 12DB-OS

Cikkszám: 7317

AMAYA
5 850 FT

KANYAR ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ SZETT

Cikkszám: 4806

AMAYA
7 980 FT

KÉZ ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ SZETT
20DB-OS

Cikkszám: 4805

AMAYA
9 820 FT

LÁB ALAKÚ PADLÓJELÖLŐ 
SZETT 20DB-OS

Cikkszám: 4802

EGYENES PADLÓJELÖLŐ SZETT

Cikkszám: 4807

AMAYA
10 400 FT

AMAYA
10 390 FT

https://www.jatekliget.hu/kez-alaku-padlojelolo-szett-12-db-5598
https://www.jatekliget.hu/lab-alaku-padlojelolo-szett-amaya-7366
https://www.jatekliget.hu/kanyar-alaku-padlojelolo-szett-amaya-5590
https://www.jatekliget.hu/kez-alaku-padlojelolo-szett-amaya-5591
https://www.jatekliget.hu/lab-alaku-padlojelolo-szett-amaya-5594
https://www.jatekliget.hu/egyenes-padlojelolo-szett-amaya-5589


20.

DZSUNGEL ÖSVÉNY

Cikkszám: 4196

WEPLAY-EDUPLAY
99 800 FT

MÁSZÓKA - A HEGYEK FELETT 

WEPLAY-EDUPLAY
159 800 FT

Cikkszám: 4099

A mászóka kiváló mozgásfejlesztő a kicsi gyerekek számá-
ra. Erősíti a motoros képességeket és a fizikai erőnlétet, 
emellett fejleszti az egyensúlyt.

A bonyolultabb mozgássor végre-
hajtása a koncentráló és az egyen-

súlyozó képességet is nagymérték-
ben fejleszti. Növeli az önbizalmat 

és a reakciós képességet.

https://www.jatekliget.hu/dzsungel-osveny-mozgasfejleszto-jatek-weplay-14566
https://www.jatekliget.hu/maszoka-a-hegyek-felett-mozgasfejleszto-weplay-14536


MOZGÁSFEJLESZTŐK

21.

BILLENŐRÁCS KÖZEPES

ÓRIÁS BILLENŐ RÁCSHINTA

Cikkszám: 8242

Cikkszám: 366

EGYÉB
30 800 FT

EGYÉB
42 570 FT

Ez a tornaszer fejleszti a gyerekek
egyensúlyérzékét.

Ez a tornaszer is fejleszti a gyerekek 
egyensúlyérzékét.

EGYENSÚLYOZÓ PÁLYA

Cikkszám: 10063

AMAYA
52 370 FT

Az egyensúlyozó pálya fejleszti a 
mozgáskoordinációt és az egyen-
súlyérzéket.

https://www.jatekliget.hu/billenoracs-kozepes-7848
https://www.jatekliget.hu/orias-billeno-racshinta-550
https://www.jatekliget.hu/egyensulyozo-palya-amaya-mozgasfejleszto-9173


22.

BILLEGŐ DESZKA

GUMISZALAG

GÖRDESZKA 4 KERÉKKEL 
GURULÓ DESZKA

EGYÉB
10 690 FT

BS TOYS
2 180 FT

Cikkszám: 9911

Cikkszám: 7056

Cikkszám: 12098

EGYÉB
7 690 FT

Az egyensúlyozó deszka mozgásfejlesztő esz-
közzel az idegrendszeri fejlődés stimulálható, 
fejleszthető.

A felnőttek talán még emlékeznek erre a já-
tékra. Ismét divatba jött! Énekelni, ugrálni és a 
legvagányabb figurákat csinálni a gumiszalagon 
és mellette: ennyi a lényege.

A minden irányba elmozduló eszközzel 
kiválóan fejleszthető a térpercepció és 

az egyensúlyérzék. A zsámolyok vagy 
guruló deszkák  összefűzhetőek, konvoj-

ban is húzhatóak.

https://www.jatekliget.hu/billego-deszka-mozgasfejleszto-jatek-50-x-50-cm-9019
https://www.jatekliget.hu/Rugalmas-gumiszalag-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/gordeszka-4-kerekkel-gurulo-deszka-egyensulyfejleszto-10987


MOZGÁSFEJLESZTŐK

23.

BILLEGŐ DESZKA

GUMISZALAG

VARÁZSPALLÓ - NATÚR

Cikkszám: 8446

EGYÉB
18 900 FT

EGYÉB
24 490 FT

A varázspalló egyszerre készteti mozgásra a fantáziáját és 
mozgatja őt magát is. Billegve egyensúlyoz, közben fejlő-
dik a testtudata, a téri tájékozódási képessége.

Cikkszám: 5723

VARÁZSPALLÓ - SZÍVÁRVÁNY

https://www.jatekliget.hu/billego-deszka-mozgasfejleszto-jatek-50-x-50-cm-9019
https://www.jatekliget.hu/Rugalmas-gumiszalag-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/varazspallo-jatekos-fejlesztes-8015
https://www.jatekliget.hu/Varazspallo-Szivarvany-Jatekos-fejlesztes


24.

FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK

Egy játék akkor válik fejlesztővé, ha használata közben a gyer-
mek új ismereteket vagy a korábbi tudásához új szempontokat 
szerez. Adott típusú játékok segítségével különböző képessé-

geket tudunk fejleszteni. Más fejlesztő eszközre van szükség, 
ha a gyermek nagymozgását, beszédét, szókincsét, verbális 

készségeit, érzékelését-észlelését, térbeli-síkbeli tájékozódását, 
logikai gondolkodását, finommotorikáját, grafo-motorikáját vagy 

a memóriáját szeretnénk fejleszteni. 

KAPD EL A BORSÓT!

WEPLAY-EDUPLAY
9 680 FT

Cikkszám: 12425

A szórakozás mellett fejleszti a finommotorikus és a szem-
kéz koordinációs készségeket. A kéz és az ujjak erősítése és 
stabilizálása rendkívül fontos tárgyak, ceruzák, evőeszközök 
tartásakor, ezeket a készségeket elősegíti a játék.

https://www.jatekliget.hu/kapd-el-a-borsot-finommotorika-fejleszto-jatek-11286


FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
25.

SZÍNFELISMERŐ ÉS SZORTÍROZÓ CSIPESZES JÁTÉK
LEARNING RESOURCES SUPER SORTING PIE

SZORTÍROZÓ MUFFIN
CSIPESZES JÁTÉK

MÓKUSOS CSIPESZES ÜGYESSÉGI
TÁRSASJÁTÉK

LEARNINGRESOURCES
11 490 FT

LEARNINGRESOURCES
9 990 FT

LEARNINGRESOURCES
10 690 FT

Szortírozó gyümölcsök egy ügyességi játék, 
amivel a színeket gyakorolhatjuk, számolni ta-
nulunk és a gyerekek finommotoros készségeit 
fejlesztjük.

Korai matematikai készségek megerősítését 
célozhatjuk meg a sütik válogatása közben. Gya-
koroljuk a színfelismerést, számolást és eközben 
fejlődik a kézügyesség!

A Makkos-Mókus mókusos csipeszes ügyességi tár-
sasjátékban a feladat a csipeszekkel zsonglőrködni.

Cikkszám: 3986

Cikkszám: 3985

Cikkszám: 3892

https://www.jatekliget.hu/szinfelismero-es-szortirozo-csipeszes-jatek-learning-resources-4536
https://www.jatekliget.hu/szortirozo-muffin-csipeszes-jatek-learning-resources-4535
https://www.jatekliget.hu/mokusos-csipeszes-ugyessegi-tarsasjatek-learning-resources-4512


26.

Cikkszám: 3649

LEGLER
3 990 FT

CSIPESZES KUKACOK A KERTBEN 5 IN 1

LEARNINGRESOURCES
9 990 FT

Cikkszám: 14005

A háromujjas csipesz játék közben fejleszti a 
finommotorikát, valamint segít elsajátítani és 

gyakorolni a hárompontos fogást, illetve az ehhez 
kapcsolódó mozdulatsorokat, ami később hozzájá-
rul a helyes ceruzafogáshoz, ezen keresztül pedig 

a kifinomult rajzoláshoz és íráskészséghez.

A fa számpárosító kirakó segítségével 
igazán könnyen megy a számok megtanulása. 
A kirakó kis óvodás kezekhez lett tervezve. 
Kiválóan fejleszti a finommotorikus és szá-
molási képességeket, memóriafejlesztő. 
A puzzle darabjai 1 -10-ig vannak számozva. 

SZÁMPÁROSÍTÓ KIRAKÓ 

NYUSZI HOPP CSIPESZES
ÜGYESSÉGI TÁRSASJÁTÉK

Cikkszám: 8566

LEARNINGRESOURCES
7 490 FT

A nyuszi egyfajta csipesz, és a fülek 
összenyomásával a mancsok összeér-
nek, így kell begyűjtened a különbö-
ző színű répákat a kosaradba.
A játék közben fejlődik a finom-mo-
torikus készség, a szem-kéz koordi-
náció, és az írás előtti készségek is.

https://www.jatekliget.hu/csipeszes-gilisztak-5in1-finommotorika-fejleszto-learning-resources-12626
https://www.jatekliget.hu/szamparosito-kirako-legler-14473
https://www.jatekliget.hu/nyuszi-hopp-ugyessegi-tarsasjatek-learning-resources-8111


FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
27.

FINOM MOTORIKÁT FEJLESZTŐ 
CSIPESZEK

Cikkszám: 3987

Cikkszám: 14016

LEARNINGRESOURCES
4 190 FT

LEGLER
5 490 FT

A készlet 10 db elemből áll, amelyeket a 
gyerekek is könnyedén összeszerelhetnek. 
Az elemekből egy hullámos pálya rakható ki.

Egy szépen kidolgozott ügyességi játék, 
amely fejleszti a finommotorikus készsé-
geket. A játék célja, hogy a dobókockával 
dobott formát kell felhelyezni úgy a hinta 
lapjára, hogy az ne billenjen fel, egyensúly-
ban maradjon.

EGYENSÚLYOZÓ HINTA

Cikkszám: 11911

LEARNINGRESOURCES
999 FT

A csipeszek remek lehetőséget adnak a 
finommotorika fejlesztéséhez, mivel a kéz, 
a csukló és az ujjak mozgásának koordinált 
együttműködését igénylik.

HÁROMUJJAS CSIPESZ

https://www.jatekliget.hu/finom-motorikat-fejleszto-csipeszek-learning-resources-4537
https://www.jatekliget.hu/egyensulyozo-hinta-legler-ugyessegi-jatek-12815
https://www.jatekliget.hu/haromujjas-csipesz-keszsegfejleszto-jatek-10804


29.28.
CSIPESZ JUMBO MÉRETBEN 1DB

LEARNINGRESOURCES
580 FT

Cikkszám: 11088

Készségfejlesztő játék a finommotorika fejlesz-
tésére. A Csipeszek játékkal sokféle szortírozó, 
megfigyelő játékot játszhatunk a gyerekekkel.

NAGY SZIVÁRVÁNY ÉPÍTŐ FA 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉK

KROKODIL CSIPESZ
KÉZÜGYESSÉG FEJLESZTŐ CSIPESZ

Cikkszám: 13951

Cikkszám: 10957

LEGLER
11 990 FT

LEARNINGRESOURCES
560 FT

Gyönyörű, szivárvány színű Legler játék fából! 
Tökéletes nyitott végű fajáték, építőjáték! 
A Legler szivárványépítő több ívből áll, 
fejleszti a finommotorikát, forma- szín és minta 
felismerést.

A Learning Resources Krokodil formájú színes óriás 
csipeszeivel minden gyerek gyakorolhatja a csipesszel 
való fogás és manőverezés készszégét.

https://www.jatekliget.hu/csipeszek-keszsegfejleszto-jatek-3536
https://www.jatekliget.hu/legler-szivarvany-epito-fa-keszsegfejleszto-jatek-12774
https://www.jatekliget.hu/krokodil-csipesz-kezugyesseg-fejleszto-csipesz-keszsegfejleszto-jatek-10130


29.28.
CSIPESZ JUMBO MÉRETBEN 1DB

SPIKE A SÜNI

CÁPÁK
ÜGYESSÉGI JÁTÉK

Cikkszám: 11539

LEARNINGRESOURCES
7 690 FT

BS TOYS
8 480 FT

Miközben a gyermek 12 különböző színű „tüskét” 
szúrkál a süni hátába, egyszerre sajátítja el a színek 
felismerését és megkülönböztetését, párosítását, 
miközben megalapoz a számfogalom kialakulásának, a 
finommotorika fejlesztése mellett.

A játék során a cápák szájába kell beletalálni kis halakat 
lehetőleg minél messzebbről. Kiváló ügyességi játék. 
A készlet 3 különböző méretű cápát és 10 színes számo-
zott halacskát tartalmaz. Többféle módon is játszható: 
akár a számozott halakkal pontversenyt is lehet rendezni. 

Cikkszám: 14997

https://www.jatekliget.hu/csipeszek-keszsegfejleszto-jatek-3536
https://www.jatekliget.hu/spike-a-suni-learning-resources-finommotorika-fejleszto-10229
https://www.jatekliget.hu/capak-ugyessegi-jatek-bs-toys-13781


30.

FOGD KI A HALACSKÁKAT!
FA KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉK

Cikkszám: 6583

BS TOYS
7 800 FT

SZORTÍROZÓ GYÜMÖLCSÖS KÉSZLET

EDXEDUCATION
7 290 FT

Cikkszám: 11507

A készletben különböző méretű és fajtájú 
műanyag gyümölcs található, melynek segít-
ségével a gyermek megtanulhatja a szortíro-
zást, illetve kiegészítője lehet boltos vagy 
főzős szerepjátékoknak is.

Dobd el a három dobókockát és találd 
meg a halakat! Ki lesz a leggyorsabb? 

Könnyíts a játékon: hagyd ki a dobókoc-
kákat és használd a kártyákat. Mivel a 

játék többféleképpen is játszható, így a 
játék soha nem lesz unalmas. Fejleszti a 

logikus gondolkodást. 

TANULÓ TÁBLA - ÖLTÖZKÖDÉS

MELISSA
6 460 FT

Cikkszám: 3001

Nem is olyan könnyű az öltözködés! 
Begombolni, becsatolni, felhúzni, megköt-
ni: csupa-csupa kihívás a kis ujjacskáknak, 
kezecskéknek . Mindemellett remek szóra-
kozás le-föl, ki-be nyitni-zárni! Ez a tanuló 
tábla játékosan tanítja megkötni a cipőt, 
felhúzni a zippzárt, becsatolni a pántot 
vagy a patentot.

https://www.jatekliget.hu/Fogd-ki-a-halacskakat-Fa-keszsegfejleszto-jatek-BS
https://www.jatekliget.hu/szortirozo-gyumolcsos-keszlet-fruity-fun-edx-fejleszto-jatek-10526
https://www.jatekliget.hu/tanulo-tabla-oltozkodes-melissa-and-doug-3535


FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
31.

SZORTÍROZÓ ÁLLATFARM
HÁZI ÁLLATOK VÁLOGATÁSA
(72 DB)

FAGYÖNGY TORONYÉPÍTŐ

Cikkszám: 11662

Cikkszám: 15004

EDXEDUCATION
5 250 FT

BS-TOYS
8 890 FT

Az állatkák hat különböző színben 
segítenek az óvodásoknak csoporto-
sítás, színfelismerés, szabályfelismerés 
gyakorlásában.

A szett fagyöngy szerű különböző formájú és 
színű elemekből és 12 db mintakártyából áll. 
A feladat az adott mintakártya alapján felépíteni 
az elemekből a tornyot a faalapon lévő pálcikára.

TANULÓ TÁBLA - ÖLTÖZKÖDÉS

https://www.jatekliget.hu/szortirozo-allatfarm-hazi-allatok-valogatasa-72-db-10385
https://www.jatekliget.hu/fagyongy-toronyepito-epitojatek-bs-toys-13790
https://www.jatekliget.hu/tanulo-tabla-oltozkodes-melissa-and-doug-3535


32.

ALMASZEDÉS

Cikkszám: 14999

BS-TOYS
7 680 FT

AZ ÉRZELMEK HANGJAI

TÖKÉLETES PÁROS
MEMÓRIAJÁTÉK 

AKROS
13 100 FT

BS TOYS
3 420 FT

Cikkszám: 11223

Cikkszám: 6587

Az Akros játékgyártó világhírű  fejlesz-
tő játékairól, oktatási eszközeiről híres 
spanyol cég az érzelmi intelligencia 
fejlesztésére is gondot fordít. 

Keresd meg a tökéletes párosítást! 
Társítsd a megfelelő lapokat a rajta 
szerepelő képek alapján! Igazán szép 
kivitelezésű memóriajáték a BS Toystól.

A nagy zöld almának nagyon 
sok kis alma van a pocakjában. 
Szedd össze a kis színes almákat 
egyesével.

https://www.jatekliget.hu/almaszedes-ugyessegi-jatek-bs-toys-13785
https://www.jatekliget.hu/az-erzelmek-hangjai-akros-fejleszto-jatek-7769
https://www.jatekliget.hu/Tokeletes-paros-Memoriajatek-BS-Toys


FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
33.

FAGYI ÁLOM

Cikkszám: 14996

Cikkszám: 4198

BS-TOYS
6 480 FT

AKROS
10 890 FT

Húzz egy kártyát és a kép alapján a különböző 
ízű gombocókat rakd egymásra. Az a játékos 
nyer, aki először elkészíti a fagyit anélkül, hogy a 
gombócokat leejtené.

A fejlődési szakaszokat követhetjük 
nyomon a kártyák segítségével. 

KÉPKÁRTYÁK, KERESD A PÁRJÁT

https://www.jatekliget.hu/fagyi-alom-kirako-bs-toys-13778
https://www.jatekliget.hu/kepkartyak-keresd-a-parat-fejleszto-jatek-4649


34.

HALACSKÁK - MEMÓRIA JÁTÉK

BS-TOYS
8 180 FT

Cikkszám: 15005

Ez a játék nem csupán egy, hanem 8 féle 
változatban játszható. Kapd el a halakat, és 
keresd meg hozzá a megfelelő kártyát.

https://www.jatekliget.hu/halacskak-memoria-jatek-bs-toys-13791


FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
35.

HALACSKÁK - MEMÓRIA JÁTÉK

Cikkszám: 11222

Cikkszám: 3849

AKROS
10 400 FT

MELISSA
3 730 FT

Ez a játék bemutatja a gyerekeknek a bal és 
a jobb fogalmát, olyan kártyák segítségével, 
amelyek megmutatják az előlről és hátulról 
látott személyt. 

A gyöngyfűző fejleszti a finom motorikus 
képességeket, kézügyességet, a szem és kéz 
koordinációját, a vizuális észlelést, valamint 
az alakzatok felismerésének képességét és a 
koncentrációt. 
Ajánlott 3 éves kortól. 

BAL-JOBB IRÁNYOK FELISMERÉSE

ELSŐ FŰZŐCSKÉS JÁTÉKOM

KUBUS GEOMETRIAI KOCKA KIRAKÓ

GOKI
3 000 FT

Cikkszám: 7389

A kockák minden oldalán más-más mintát 
és színt találsz. Nagyszerűen fejleszti a 
térlátást, logikai képességet.

https://www.jatekliget.hu/halacskak-memoria-jatek-bs-toys-13791
https://www.jatekliget.hu/bal-jobb-iranyok-felismerese-akros-fejleszto-jatek-10368
https://www.jatekliget.hu/elso-fuzocskes-jatekom-melissa-and-doug-fa-keszsegfejleszto-jatek-4468
https://www.jatekliget.hu/kubus-geometriai-kirako-goki-6577


36.

FAJÁTÉKOK

Ha a gyermek fajátékokkal játszik, kreativitása fejlődik, hisz nem 
gombnyomásra működik a játék, hanem a fantáziája szerint játszhat 

vele.  A minőségi fajátékok természetes anyagból készülnek, bizton-
ságosak és strapabíróak, tartósak. A fa építőjátékok, logikai játékok 
pedig népszerűbbek, mint valaha. Pedagógusok, gyerekek egyaránt 

szeretik a természetes anyagból készült játékokat, legyenek azok 
natúrak vagy színesek.

CAMELOT JUNIOR LOGIKAI ÉPÍTŐJÁTÉK

SMARTGAMES
8 490 FT

Cikkszám: 27

Ez a gyönyörűen kivitelezett 3 dimenziós kirakó kihí-
vásokat tartalmaz: meg kell építened az utat kockáról 
kockára, toronyról toronyra, hogy a királyi pár újra 
egyesülhessen.

BUNNY BOO NYUSZIS LOGIKAI JÁTÉK

SMARTGAMES
7 490 FT

Cikkszám: 400

A Bunny Boo-val a gyerekek játszva fedezhetik fel 
a 3D építkezés csodálatos világát. A 60 feladvány 
segítségével könnyedén sajátíthatják el a tárgyak 
egymásra, egymásba vagy egymás elé elhelyezését, 
felismerve a takarás-fedés gondolatát. 

https://www.jatekliget.hu/camelot-junior-logikai-jatek-292
https://www.jatekliget.hu/bunny-boo-nyuszis-logikai-jatek-575


FAJÁTÉKOK

37.

ZÖLDSÉGEK
CSIPESZES ÜGYESSÉGI JÁTÉK

100 DB-OS FA ÉPÍTŐKOCKA KÉSZLET
SZÍNES ÉPÍTŐKOCKÁK

3D FORMÁK ÉS ÁRNYÉKOK
FA FEJLESZTŐ JÁTÉK

BS TOYS
7 990 FT

FKPTOYS
5 760 FT

VOILÁ
6 990 FT

Cikkszám: 6582

Cikkszám: 28

Cikkszám: 28

A gyerekek megismerkednek a zöld-
ségekkel, miközben a finommotorikus 
képességük, a szem-kézkoordinációjuk 
fejlődik. A csipeszek és a kis zöldségfor-
mák sokféle játékra adnak lehetőséget.

A 100db-os építőkocka a kisgyerek szín- és 
formafelismerését segíti, valamint a térbeli 
alakzatok kialakítása koncentrációt ,odafigye-
lést igényel,a különböző alakzatok kitalálásához 
pedig a fantáziáját használja. 

A 3D formák és árnyékok fa játék-
készlettel a gyermek megismerheti a 
különböző geometriai formákat, és a 2 
dimenziós árnyképek közötti kapcsola-
tot. Játék közben fejlődik a formafel-
ismerés, a vizuális letükrözés (analizá-
ló-szintetizáló képesség) és a térlátás.

https://www.jatekliget.hu/Zoldsegek-Csipeszes-ugyessegi-jatek-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/epitokocka-100db-osszines-723
https://www.jatekliget.hu/3d-formak-es-arnyekok-fa-fejleszto-jatek-14287


38.

BOGARAK

FORMARAKOSGATÓ JÁTÉK
DZSUNGEL

BS TOYS
6 280 FT

LEGLER
5 860 FT

Cikkszám: 6585

Cikkszám: 3708

A 18 db bogarat ábrázoló fazseton és a dobokóc-
ka benti és kültéri játékra egyaránt lehetőséget ad. 
Kiváló szórakozás közben ismerik meg a gyerekek a 
színeket és a bogarakat.

Négy cuki állatka segítségével gyakorolhatod a 
formák, színek felismerését és ismerkedhetsz 
a számokkal. Az elemek különböző formájúak, 
színűek és meg vannak számozva. Rakd össze a 
négy kis vidám tornyot és közben játékosan tanulj.   

SZIVÁRVÁNY ÍVEK
FAJÁTÉK 

BS TOYS
7 200 FT

Cikkszám: 6584

A kártyán látható mintát kell helyessen 
kirakni síkban vagy térben. Gyakorloható 
egyedül is, de sokkal motiválóbb gyorsa-
sági társasjátékként játszani. Akinek előbb 
sikerül teljesítenie a feladványt (helyesen!) 
megkapja a kártyát. 

https://www.jatekliget.hu/Bogarak-Fajatek-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/formarakosgato-jatek-dzsungel-legler-14483
https://www.jatekliget.hu/spd/6584/Szivarvany-ivek-Fajatek-BS-Toys


FAJÁTÉKOK

39.

ÉHES KROKODIL 
FAJÁTÉK

BS TOYS
4 990 FT

DJECO
5 120 FT

Cikkszám: 6586

Cikkszám: 14017

Segíts a mindig éhes krokodilnak! A pálca segítségével told ki a szájából 
a sok buborékot, hogy a halacska végre a szájába kerüljön. Vigyázat! 
A halacska nem eshet a krokodil szája mellé, hisz akkor éhes marad!

A feladatkártyák alapján a gyerek  a megfelelő számú 
elemet helyezi el a csipesszel a kirakótáblán.  
A kártyák hátoldalán a megoldás ott van a képeken! 
A gyerek 1-9-ig tanulhat meg így számolni és felis-
merheti a számjegyeket.

PINSTOU KÉPKIRAKÓ - CSÍPD FEL!

https://www.jatekliget.hu/Ehes-krokodil-Fajatek-BS-Toys
https://www.jatekliget.hu/Pinstou-kepkirako-Csipd-fel


40.

HANGSZEREK

A zenei nevelés nagyon fontos a kiegyensúlyozott személyiség 
fejlesztéséhez. A kicsik ösztönösen fordulnak a zene felé, mosoly-

lyal jutalmazzák a dúdolásokat, a megszerzett csörgő-zörgő tárgyak 
felfedezését önfeledten végzik. Rajtunk is múlik, hogy ez a kíváncsi-

ság megmaradjon. Gyerekhangszer készleteink, ritmuskészleteink a 
kisgyermekek számára izgalmas felfedezéseket rejtenek magukban, 

kalandozásra hívnak a zene világában.

ÓVODAI RITMUS KÉSZLET - 29 DB

MAKIMPEX.HU
112 200 FT

Cikkszám: 3334

Óvodai ritmuskészlet 29 db hangszerrel műanyag tároló-
dobozban. 26 főnek jut belőle.

RITMUSFA PÁRBAN
VÉKONY

MAGYAR TERMÉK
890 FT

Óvodai ritmus hangszer. Bükkfából készült, 
20 mm vastag.

Cikkszám: 11302

https://www.jatekliget.hu/ovodai-ritmus-keszlet-29-db-os-4007
https://www.jatekliget.hu/ritmusfa-parban-vekony-10214


HANGSZEREK
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GYEREKHANGSZER KÉSZLET 14DB

MAKIMPEX.HU
18 290 FT

Cikkszám: 407

10 fajta hangszert tartalmazó ritmuskész-
let műanyag dobozban (14db-os). Kisebb 

csoportos zenefoglalkozásra ajánlott.

SZÍNES METALOFON ÜTŐVEL GYEREKHANGSZER 
ULWILA MÓDSZERHEZ

SÁRGARÉZ UJJCINTÁNYÉR 
GYEREKHANGSZER

MAKIMPEX.HU
8 800 FT

MAGYAR TERMÉK
5 830 FT

C’-C”-ig, Ulwila módszerhez. (Géppel hangolt, színtere-
zett hangok) - ütővel

Rézből készült pici cintányér. Megszólaltatható 
ütővel és egymáshoz ütve egyaránt. Szép csengő 
hangja van.
Átmérője: 5,5 cm

Cikkszám: 4074

Cikkszám: 3330

https://www.jatekliget.hu/ritmuskeszlet-14-db-os-582
https://www.jatekliget.hu/szines-metalofon-utovel-ulwila-modszerhez-3595
https://www.jatekliget.hu/ritmusfa-parban-vekony-10214


42.

SÁRGARÉZ CINTÁNYÉR
GYEREKHANGSZER

MACIS XILOFON
JABADABADO GYEREKHANGSZER

TOJÁS MARACAS PÁRBAN
GYEREKHANGSZER

MAKIMPEX.HU
5 830 FT

EGYÉB
5 590 FT

MAGYAR TERMÉK
990 FT

A réz anyagnak köszönhetően, szép csengésű 
a hangja, egymáshoz ütve is és ütővel is. A fa 
gombos változatot gyerekeknek ajánljuk, mert azt 
könnyebb megfogni.

A cuki hangszer azoknak a kicsiknek készült, akik a 
zene iránt érdeklődnek vagy szeretnek hangokat 
előcsalogatni.

Kellemes hangja alkalmas a ritmusok, zenei aláfestés, mondókák, dalok 
kíséretéhez. A legkisebbek első hangszere lehet.

Cikkszám: 8066

Cikkszám: 63

Cikkszám: 3332

https://www.jatekliget.hu/sargarez-cintanyer-gyerekhangszer-7640
https://www.jatekliget.hu/macis-xilofon-jabadabado-gyerekhangszer-14065
https://www.jatekliget.hu/tojas-maracas-parban-4005


HANGSZEREK
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SÁRGARÉZ CINTÁNYÉR
GYEREKHANGSZER

KASZTANYETTA
KATICÁS GYERMEKHANGSZER

TORNADOB 19 CM

ÜTŐS HANGSZER

EGYÉB
1 990 FT

EGYÉB
590 FT

MAGYAR TERMÉK
2 750 FT

Vidám színű, fából készült kasztanyetta gyermekhangszer. 
Zenei képességek fejlesztésére, óvodásoknak.

Csörgődob - Ütős Hangszer

Cikkszám: 2659

Cikkszám: 5224

Cikkszám: 10454

A Djeco Rumbatök vagy Maracas csodálatos 
hangzással és vidám élénk színekkel ajándékozza 
meg a gyerkőcöt. Ez a  gyermekhangszer kiváló 
a zenei képességek fejlesztésére, óvodásoknak.

RUMBATÖK 
MARACAS DJECO GYERMEKHANGSZER

https://www.jatekliget.hu/sargarez-cintanyer-gyerekhangszer-7640
https://www.jatekliget.hu/kasztanyetta-katicas-gyermekhangszer-7347
https://www.jatekliget.hu/tornadob-20-cm-utos-hangszer-9614
https://www.jatekliget.hu/rumbatok-maracas-gyermekhangszer-djeco-3153


44.

BÁBOK

A bábozás egy olyan varázslatos világot teremt, ahol bármi meg-
történhet. Az óvodások együtt kiabálnak a nyuszikának, ha a háta 

mögött settenkedik a róka, és tapsolnak, ha a jó tündér győz a go-
nosz boszorka ármánykodásai felett. A bábozás és a bábjáték erősíti 
a gyermek képzeletét, fejleszti érzelmi világát és beszédkészségét. 

Örömteli, harmonikus pillanatok megéléséhez ajánljuk bábjainkat és 
bábjáték kellékeinket minden óvodapedagógus számára.

MANÓ - UJJBÁB

MAGYAR TERMÉK
1 000 FT

Az ujjbábjaink között is érdemes körülnézni. Keressünk 
akár manó, bohóc, róka vagy nyuszi, esetleg kisfiú, öreg-
apó vagy öreganyó ujjbábot, itt megtalálhatóak, csak-
úgy, mint néhány klasszikus mese szereplői készletben 
összeállítva.

Cikkszám: 2801

RÖFI
KESZTYŰBÁB

MAGYAR TERMÉK
3 400 FT

Kesztyűbábjaink között többféle mesefigura és állatfigura 
megtalálható. Minden bábunk vidám, kedves, jó minőségű.

Cikkszám: 12603

KECSKEMAMA
KESZTYŰBÁB

MAGYAR TERMÉK
3 400 FT

Cikkszám: 12573

https://www.jatekliget.hu/mano-ujjbab-3318
https://www.jatekliget.hu/rofi-kesztyubab-11469
https://www.jatekliget.hu/kecskemama-kesztyubab-11439


BÁBOK
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BÁBTARTÓ ÁLLVÁNY (FA) 
UJJBÁB TARTÓ

FKPTOYS
5 400 FT

A bábozás, bábjáték csodája rendkí-
vüli értékeket hordoz magában.  
A bölcsödés és óvodáskorú 
gyermekek gondolkodása mágikus 
jellegű. A bábozás, bábjáték erősíti 
a gyerkőc képzeletét, fejleszti az 
érzelmi világát, erkölcsi, esztétikai 
érzéket és a beszédkészséget.

Cikkszám: 2825

MAGYAR TERMÉK
3 400 FT

https://www.jatekliget.hu/babtarto-allvany-fa-ujjbabokhoz-3330


47.46.

LOGICO FEJLESZTŐJÁTÉKOK

A gyerekek tanulás közben is jól érzik magukat, hiszen nem fel-
adatként, hanem játékként tekintenek a feladványokra. Szívesen 

próbálkoznak a megoldásukkal, a gyakorlás közben pedig sok 
területen – többek közt koncentráció, szókincs és kézügyesség 
- fejlődnek. A Logico Primo segítségével az óvodás korosztály 
tagjai tehetnek szert új képességekre és ismeretekre. Érdemes 

körülnézni webáruházunkban!

LOGICO FEJLESZTŐJÁTÉKOK

LOGICO

A Logico  egy játékos képesség fejlesztő sorozat 3-7 éves kis lurkók számára. 
Minden Logico csomag 15 db különböző nehézségű, változatos, színes feladatlap-
ból áll, mely közel áll a gyermekek élményvilágához. A feladatok célja a tanuláshoz 
szükséges képességek kialakítása és fejlesztése, továbbá a feladatlapok használa-
tával felismerhetők az esetleges tanulási zavarok első jelei. Ebben az életkorban 
különösen fontos az aktív tevékenység. A Logico feladatlapokhoz használható 
keret a feladatok megoldását élményszerűvé teszi, oldja a hosszantartó gyakorlás 
unalmasságát. 

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/logico-jatekok


47.46.

LÜK FÜZETEK

A LÜK mozaikszó, a játék lényegét kifejező szavak kezdőbetűiből - 
L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás). A LÜK füzetek játékos képességfejlesztő 
rendszer, mely 50 év pedagógiai tapasztalatára épít. Jelenleg már 35 
országban és 18 nyelven elérhető, több országban az oktatási rendszer 
szerves részét képezi. Keresse a füzeteket a www.jatekliget.hu oldalon!

LÜK FÜZETEK

LÜK

A LÜK több generáción átívelő, nemzetközi népsze-
rűségnek örvendő játékos készségfejlesztő rendszer, 
amely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen 
örömét és gyors eredményét. A tanuláshoz legfonto-
sabb képességeket fejleszti: pl.: megfigyelés, össz-
pontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás, 
így megkönnyíti az iskolakezdést is. A füzetek sokféle 
fejlesztési területet dolgoznak fel: koncentráció, 
logika, matematika, anyanyelv, idegen nyelv. 

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/luk-fuzetek


48.

PUZZLE

A puzzle majdhogynem univerzális játék, rendszeres használata 
nagyon sok képességterület fejlődését segíti elő: kézügyességet, 

térlátást, tájékozódást térben és síkban, vizuális észlelést, figyelmet, 
kitartást, kudarctűrést, monotóniatűrést. Óvodáskorban a gyerekek 

már kirakhatnak akár 24-60 darabból álló puzzlet is. A mesekocka 
mellett az oktató, fejlesztő kirakós játékokat is kedvelik a gyerekek. 
A puzzle segítségével gyakorolhatjuk például az évszakokat, ellen-

téteket és a színeket is. 

KATICÁS PUZZLE
4DB-OS KIRAKÓJÁTÉK

MAJOM - PUZZLE
16DB-OS 

VIGATOYS
890 FT

Cikkszám: 1626

Cikkszám: 12548

A katicás puzzle segíti a szín- és formafelisme-
rést, valamint a kombinációs készség fejlődését, 
miközben a gyermek remekül szórakozik.

A nagy méretű puzzle darabok kiváló mi-
nőségű kemény kartonból készültek, ezáltal 
könnyen összeilleszthetők.

DODO
995 FT

https://www.jatekliget.hu/puzzle-4-db-os-katicas-1717
https://www.jatekliget.hu/majom-puzzle-16db-os-dodo-11413


PUZZLE
49.

KATICÁS PUZZLE
4DB-OS KIRAKÓJÁTÉK

BING -  JÁTÉK A CICÁKKAL 
15 DB-OS KERETES PUZZLE

TREFL
1 100 FT

A jól ismert animációs sorozat főhőse Bing nyu-
szi most puzzle formájában elevenedik meg.

Cikkszám: 15073

CASTORLAND
1 200 FT

Cikkszám: 6063

A HÁROM KISMALAC
60 DB-OS PUZZLE

A Castorland puzzle termékei a 
csúcskategóriát képviselik, mely a 
részletgazdag kivitelben, az élénk 
színekben, és a mozzanatos képi 
világban nyilvánul meg.

https://www.jatekliget.hu/puzzle-4-db-os-katicas-1717
https://www.jatekliget.hu/bing-jatek-a-cicakkal-15-db-os-keretes-puzzle-trefl-13870
https://www.jatekliget.hu/a-harom-kismalac-60-db-os-puzzle-castorland-7127


50.

TÁRSASJÁTÉKOK

A társasjáték fókuszáltabbá tesz, megtanít türelmesnek lenni, 
együttműködni, javítja a memóriát, növeli az empatikus képes-

ségünket, az egymáshoz alkalmazkodás képességét, a szabályok 
betartását, és nem utolsó sorban a kudarctűrést is fejleszti. 

Kínálatunkban társasjátékokkal ismerkedő ovisoknak mutatunk 
néhány igazán izgalmas és szórakoztató játékot.

JÁTSZVA MEGISMERJÜK... 
AZ ÉVSZAKOKAT

KELLER&MAYER
2 990 FT

Cikkszám: 176

A 4 táblát és 24 kis képet tartalmazó 
társasjáték célja bemutatni, hogyan változik 
környezetünk az évszakok váltakozásával. 

SÜNIÁLOM
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÁRSASJÁTÉK

KELLER&MAYER
3 490 FT

Cikkszám: 2539

Segíts Sünmamának, hogy minél előbb begyűjt-
hesse az őszi faleveleket, hogy puha kuckóban 
tudják a Süngyerekek álomra hajtani a fejüket.

https://www.jatekliget.hu/jatszva-megismerjuk-az-evszakokat-406
https://www.jatekliget.hu/sunialom-keszsegfejleszto-tarsasjatek-keller-es-mayer


TÁRSASJÁTÉKOK
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SÜNIÁLOM
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÁRSASJÁTÉK

DIFFERENCE JUNIOR
KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT

DOBBLE MINI

TACTILO BASIC FSC MIX
TÁRSASJÁTÉK - TAPINTSD KI!

GIGAMIC
3 190 FT

ASMODEE
2 490 FT

DJECO
3 190 FT

Cikkszám: 2365

Cikkszám: 5804

Cikkszám: 5699

Difference Junior egy megfigyelésen alapuló különb-
ségkereső társasjáték óvodásoknak és kisiskolások-
nak a Gigamic kiadótól.

Szuper játék praktikus, úti kivitelben!
A Dobble Mini pörgős, zsebre vágható 
kártyajáték 5-féle játékváltozattal.

A Djeco formafelismerő játéka megismerteti 
a kicsiket a geometriai formákkal. A játék lé-
nyege, hogy meg kell pörgetni a kereket, majd 
belenyúlni a zsákba és tapintás után kiválasz-
tani a kipörgetett alakzatot. 

https://www.jatekliget.hu/sunialom-keszsegfejleszto-tarsasjatek-keller-es-mayer
https://www.jatekliget.hu/difference-junior-kulonbsegvadaszat-2490
https://www.jatekliget.hu/Dobble-Mini
https://www.jatekliget.hu/Tactilo-Basic-FSC-Mix-Tarsasjatek-Tapintsd-ki-Djec


52.

FIPOLINO, ELSŐ TÁRSASJÁTÉKOM

STRAGOOGAMES
3 290 FT

Cikkszám: 13046

Három változatban is játszható, attól függően, hogy mely két-két kockával ját-
szuk. Választhatunk a játékhoz csak színes kockákat vagy csak szimbólumosakat, 
de a haladók akár színes és szimbólumos kockapárossal is nehezíthatik a játékot.

LÉTRÁS EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉK

GOKI
4 690 FT

Cikkszám: 13991

A játék célja minden létrát egymásra tenni úgy, 
hogy az építmény ne dőljön össze. Minden 
létrának, amit a következő játékos elhelyez, 
növelnie kell az építmény magasságát.

https://www.jatekliget.hu/stragoo-fipolino-elso-tarsasjatekom-11935
https://www.jatekliget.hu/letras-egyensulyozo-jatek-goki-12611


TÁRSASJÁTÉKOK
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LÉTRÁS EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉK

KERESD A KROKODIL ZOKNIJÁT!
TÁJÉKOZÓDÁST FEJLESZTŐ TÁRSASJÁTÉK

SZÍNLÉPEGETŐS TÁRSASJÁTÉK

SZTORIKOCKA KALANDOKKAL 
STORY CUBES KOMMUNIKÁCIÓS TÁRSASJÁTÉK

BS TOYS
5 990FT

DJECO
6 190 FT

GÉM
3 990 FT

Cikkszám: 14998

Cikkszám: 1490

Cikkszám: 837

Aki a leggyorsabb, az találja meg a 
krokodil zokniját. Fontos a zokni színe, 
mintája, illetve az is, hogy a krokodil bal 
vagy jobb lábáról hiányzik a zokni.

Bevezetés az igazi nagy társasok világába! 
A Djeco „little” társasjáték sorozatának tagja. 
Könnyen érthető nagyon szórakoztató társas-
játék az izgő-mozgó kicsik számára.

Dobj a kockákkal és alkoss egy történetet a képekből! 
Légy Te a történetszövés királya! 

https://www.jatekliget.hu/letras-egyensulyozo-jatek-goki-12611
https://www.jatekliget.hu/keresd-a-krokodil-zoknijat-memoriafejleszto-tarsasjatek-bs-toys-13784
https://www.jatekliget.hu/little-circuit-szinlepegetos-tarsasjatek-djeco-1590
https://www.jatekliget.hu/sztorikocka-kalandokkal-story-cubes-908


54.

JÁRGÁNYOK

A gyerekek közlekedési eszközei igazi szórakozást és fejlesz-
tést ígérnek. Járgányaink között megtalálhatóak a bobo cartól a 

futóbringán át valamennyi újdonság. A gyerekek mindet szeretni 
fogják, ehhez kétség sem fér!

YVELO JUNIOR BALANCE FUTÓBRINGA, 
ZÖLD FUTÓBICIKLI MÁSFÉL ÉVES KORTÓL

YVELO FUTÓBRINGA
KÉK FUTÓBICIKLI 3 ÉVES KORTÓL

YVOLUTION
24 900 FT

YVOLUTION
24 900 FT

Cikkszám: 8937

Cikkszám: 11754

YVelo Junior futóbringa hátsó dupla kere-
kének köszönhetően már 1,5 éves kortól 
használható!

Gyakori használatával biztosíthatja, hogy gyermeke 
könnyedén, segédkerekek használata nélkül megta-
nuljon biciklizni.

https://www.jatekliget.hu/yvelo-junior-futobringa-zold-futobicikli-masfel-eves-kortol-8475
https://www.jatekliget.hu/yvelo-futobringa-kek-futobicikli-3-eves-kortol-10458


JÁRGÁNYOK

55.

BOBO-CAR
GYEREKJÁRGÁNY (KÉK, GUMIKERÉKKEL)

ENDURO 1-ES MAXI FUTÓMOTOR 
MŰANYAG KISMOTOR

BOBOCAR
14 990 FT

DOHÁNYTOYS
4 800 FT

Cikkszám: 3656

Cikkszám: 2996

Bobo különbözik az eddig ismert gyerekeknek készült 
járművektől. Az egyetlen, amely a kormány jobbra-bal-
ra történő fordításával halad előre illetve hátra.

Az Enduro MAXI  futómotor segíti a 
gyermek korai egyensúlyérzékének és 
mozgása irányításának fejlesztését.

https://www.jatekliget.hu/bobo-car-gumikerekkel-kek-szinu-muanyag-gyerekjargany-3723
https://www.jatekliget.hu/enduro-maxi-futomotor-3530


56.

KÜLTÉRI JÁTÉKOK

Az óvodásoknak is nagy szükségük van rá, hogy minden nap legyenek 
szabad levegőn. Az udvari játék hozzátartozik a mindennapjaikhoz. A 

kültéri játékaink segítségével a szabadban töltött idő még kelleme-
sebb és tartalmasabb időtöltést fog nyújtani.

NAGY CSÚSZDA 
2 MÉTER CSÚSZÓFELÜLETTEL

KALANDRA FEL! JÁTSZÓTÉR

CSÚSZDÁS MÁSZÓKA

DOHÁNYTOYS
21 290 FT

LITTLETIKES
119 880 FT

SMOBY
91 800 FT

Cikkszám: 6347

Cikkszám: 3558

Cikkszám: 14720

Óriási élményben lesz részük a gyerekeknek 
ezzel a csúszdával, hiszen hosszan csúszhatnak a 
műanyag felületen egészen a földet érésig.

A kicsiknek kialakított játszótár garantál-
tan minden kisgyermek kedvence lesz és 
órákig tartó szórakozást nyújt nekik.

Mászóka és csúszda is egyben, gyermeke ked-
venc időtöltése ezúttal biztosan a kertben lesz, 
a mászóka tetején!

https://www.jatekliget.hu/nagy-csuszda-2-meter-csuszofelulettel-dtoys-5978
https://www.jatekliget.hu/kalandra-fel-jatszoter-little-tikes-14452
https://www.jatekliget.hu/csuszdas-maszoka-smoby-13555


KÜLTÉRI JÁTÉKOK

57.

KOSÁRLABDA PALÁNK

LOCSOLÓS JÁTÉKASZTAL

HOMOKOZÓ, VIZEZŐ ASZTAL
KALÓZHAJÓ

LITTLETIKES
41 990 FT

LITTLETIKES
28 200 FT

LITTLETIKES
36 400 FT

Cikkszám: 1282

Cikkszám: 9866

Cikkszám: 9862

A kosárpalánk 150 cm-től 210 cm-ig öt foko-
zaton állítható magasságú. A hordozható játék 
kül- és beltéren egyaránt használható. 

A nyár slágere a locsolós játékasztal, kánikulában 
egy kis vizes felüdülés a gyerkőcöknek. A pancsolós 
játékokkal egyszerre 3-4 kisgyermek is játszhat.

Ebben a Little Tikes vizező asztalban minden 
benne van, ami egy izgalmas kalózos homo-
kozáshoz kell. Fecskendezheted a vizet 
az ágyúk segítségével. A kislapáttal és a 
vödörrel erődöt tudsz létrehozni, ahol a 
kalózok elrejthetik a koponyát, amit a cápa 
elől mentettek meg a játék során.

https://www.jatekliget.hu/kosarlabda-palank-1300
https://www.jatekliget.hu/locsolos-jatekasztal-little-tikes-8985
https://www.jatekliget.hu/homokozo-vizezo-asztal-kalozhajo-little-tikes-8980


58.

HOMOKOZÓ VÖDÖR DÖMPERREL

HOMOKOZÓS KISKOCSI
HOMOKOZÓ JÁTÉKOKKAL

ÉCOIFFIER
2 150 FT

ÉCOIFFIER
5 200 FT

Cikkszám: 14881

Cikkszám: 12068

Teherautóval díszített vödör dömperrel kiegé-
szülve igazi szórakozást ígér. A homok belapáto-
lását követően irány a következő építkezés!

Ez a húzós kis kocsi segítségedre lesz abban, 
hogy a játékszereidet, homokozó eszközeidet 
egyszerűen csak felpakolod, és már húzhatod is 
a kiszemelt játékterületre.

DÍNÓS HOMOKOZÓ FORMÁK

ÉCOIFFIER
840 FT

Cikkszám: 12064

Dinoszaurusz mintájú homokozó formák.
Készíts homokból triceratopsot vagy félel-
metes T.Rex-et!

https://www.jatekliget.hu/homokozo-vodor-domperrel-ecoiffier-13690
https://www.jatekliget.hu/homokozos-kiskocsi-homokozo-jatekokkal
https://www.jatekliget.hu/dinos-homokozo-formak-10956


KÜLTÉRI JÁTÉKOK

59.

HOMOKOZÓ VÖDÖR DÖMPERREL

KERTI SZERSZÁMOS KOCSI

ÉCOIFFIER
4 290 FT

Cikkszám: 14956

Kis kertészekeknek elengedhetetlen kelléke ez a kis 
kerti szerszámos kocsi. A kocsin minden megtalálha-
tó, ami a kerti munkákhoz nélkülözhetetlen. A kézi-
kocsi kerekekkel van ellátva, így könnyen szállítható. 

KERTI GYEREK ÁSÓ JÁTÉK
ZÖLD SZÍNBEN

GARDENKIDS
2 580 FT

Cikkszám: 254

Gyerek ásó fa nyéllel. Mérete: magasság: 
81 cm, szélesség: 14 cm, mélység: 5 cm. 
Súlya: 0,3 kg

KERTI GYEREK GEREBLYE 
JÁTÉK GEREBLYE - ZÖLD SZÍNBEN

GARDENKIDS
3 280 FT

Cikkszám: 1089

A gyerekek mindig szívesen veszik, ha egy kicsit 
részesei lehetnek a ”felnőttek világának„. Nincs ez 
másként még a kerti teendőkkel sem. Kifejezet-
ten rájuk szabott, gyerek méretű kerti szerszáma-
inkkal ők is garantáltan örömmel segítenek. 

DÍNÓS HOMOKOZÓ FORMÁK

https://www.jatekliget.hu/homokozo-vodor-domperrel-ecoiffier-13690
https://www.jatekliget.hu/kerti-szerszamos-kocsi-ecoiffier-13749
https://www.jatekliget.hu/kerti-gyerek-aso-jatek-aso-zold-szinben-14123
https://www.jatekliget.hu/kerti-gyerek-gereblye-jatek-gereblye-zold-szinben-1228
https://www.jatekliget.hu/dinos-homokozo-formak-10956


60.
KERTI GYEREK LOMBSEPRŰ
JÁTÉK LOMBSEPRŰ

GARDENKIDS
2 680 FT

Cikkszám: 1090

Gyerek lombseprű fa nyéllel. Mérete: magasság: 
82 cm, szélesség: 19 cm, mélység: 3 cm. Súlya: 
0,21 kg.

MŰANYAG KERTI TALICSKA
GYEREKEKNEK

AKADÁLYPÁLYA ÉS LIMBO
ÜGYESSÉGI JÁTÉK

GARDENKIDS
7 860 FT

BS TOYS
10 480 FT

Cikkszám: 12519

Cikkszám: 15007

Ennek a kis talicskának a használatával a gyerekek is részt 
tudnak venni a munkálatokban, legyen az lombhordás 
vagy a homokozó átrendezése.

A gátak magassága állítható, így minden egyes körben nehe-
zíthető a pálya. Nem csupán sportolásra, hanem szórakozásra 
is használható: a gátak alatt akár limbózni is lehet. Az nyer, 
aki a legmélyebbre hanyatt dőlve áthalad úgy, hogy a léc a 

helyén maradjon. Kiváló mozgásfejlesztő és ügyességi játék. 

https://www.jatekliget.hu/gyerek-lombsepru-1229
https://www.jatekliget.hu/muanyag-kerti-talicska-gyerekeknek-11384
https://www.jatekliget.hu/akadalypalya-es-limbo-ugyessegi-jatek-bs-toys-13793


KÜLTÉRI JÁTÉKOK

61.
KERTI GYEREK LOMBSEPRŰ
JÁTÉK LOMBSEPRŰ BOGÁRVIZSGÁLÓ KICSI

TERMÉSZETBÚVÁR KÉSZLET

NAVIR EXPLORA
HÁROM NÉZŐSZÖGŰ BOGÁRVIZSGÁLÓ

NAVIR
1 420 FT

NAVIR
3 460 FT

Cikkszám: 267

Cikkszám: 12508

Bogárnézegető, bogárvizsgáló tartozékokkal, 
dupla nagyítóval 2-4-szeres nagyítás.

A Navír bogárnézegető segítségével felülről, oldalról 
és alulról - ez utóbbi esetén egy tükör közbeiktatásá-
val - kísérheted figyelemmel megfigyelésed „tárgyát”. 

https://www.jatekliget.hu/gyerek-lombsepru-1229
https://www.jatekliget.hu/bogarvizsgalo-forgathato-lencses-468
https://www.jatekliget.hu/navir-explora-harom-nezoszogu-bogarvizsgalo-11370


62.

SZEREPJÁTÉKOK

A gyermekek talán legkomplexebb fejlődését biztosítják: 
ők választják ki szerepeiket, és ez sok lehetőséget ad, hogy a 

lelkükben játszódó folyamatokat megismerhessük. Kategóriánk-
ban kiváló minőségű, esztétikus és tartós termékek szerepelnek, 
melyek nemcsak családok, hanem intézmények számára is ideális 

választások.

KINYITHATÓ HERCEGNŐ KASTÉLY

MELISSA&DOUG
37 185 FT

Cikkszám: 3087

A fából készült, kivehető tornyos hercegnő kastély köny-
nyen nyitható és zárható, erkélyekkel, boltíves árkáddal és 

egy működő felvonóhíddal rendelkezik.

HORDOZHATÓ RENDŐRSÉG
KICSIKNEK

PLAYMOBIL
13 290 FT

Cikkszám: 12951

Ez a Playmobil szett szárnyalásra készteti a 
gyermekek fantáziáját. Kiváló szerepjáték. 

https://www.jatekliget.hu/kinyithato-hercegno-kastely-melissa-and-doug-3654
https://www.jatekliget.hu/hordozhato-rendorseg-kicsiknek-playmobil-11859


SZEREPJÁTÉKOK
63.

JÁTÉKKONYHA KIEGÉSZÍTŐKKEL

LITTLEDUTCH
43 990 FT

Cikkszám: 8706

Ez a szép pasztell színes fából készült konyha 
betekintést nyújt a gyermekek számára, hogy 
milyen a ”felnőtt„ konyha világa.

VONATKÉSZLET (82 DB-OS)
FAVONAT KÉSZLET

FKPTOYS
28 250 FT

Cikkszám: 8546

Építsd meg a saját kis vasúti hálózatodat, és egy nagy épít-
kezés közepére csöppenhetsz,amiben a markológépek és az 

óriás daru is a segítségedre lesz.

https://www.jatekliget.hu/jatekkonyha-kiegeszitokkel-little-dutch-fajatek-8280
https://www.jatekliget.hu/vonatkeszlet-82-db-os-favonat-keszlet-8096


64.

PLAY FARM JÁTÉKSZETT 

WADER
10 340 FT

Cikkszám: 5577

Az ilyen játék bővíti a gyermek tudását, segíti 
a tájékozódását, miközben megtanulja a gazda 

munkájának kötelességeit és hatásait, miközben 
az állatok gondozásával kapcsolatos teendőkbe 

is bevezethetjük. 

LABEL-LABEL MIXER SZETT FÁBÓL
RÓZSASZÍN

LABEL-LABEL
8 685 FT

Cikkszám: 14400

Szerepjáték közben a gyermek a saját élménye-
iből választ, jelenít meg helyzeteket, szerepe-
ket, amelyek számára fontosak. Ezek követhető 
minták is lehetnek.

https://www.jatekliget.hu/Play-Farm-jatekszett-Wader
https://www.jatekliget.hu/label-label-mixer-szett-fabol-rozsaszin-13247


SZEREPJÁTÉKOK
65.

BLACK AND DECKER - SZERELŐKOCSI

Cikkszám: 13597

A kisfiúk szeretik eljátszani, amit a felnőttek-
től látnak: igyekeznek úgy csavarozni, fúrni és 

faragni, mint az apukájuk. A játék több mint 19 
kiegészítőjével - csőkulcs, villáskulcs, csavarhú-
zó, csavarok - ezt meg is tudják tenni. A kézbe 

illő szerszámokkal ügyesen barkácsolhatnak, 
szerelhetnek.

TRYCO - SZERELŐASZTAL FÁBÓL
KIEGÉSZÍTŐKKEL

TRYCO
7 884 FT

Cikkszám: 14405

A Tryco játék szerelőasztal a 
kicsi kezek és ezermesterek 
kedvenc játéka lesz. Mindig 
jól jön egy ügyes kéz a háznál, 
a munkapadon kedvedre bar-
kácsolhatsz a szerelőasztalon 
található szerszámokkal.

SMOBY
13 800 FT

https://www.jatekliget.hu/black-and-decker-szerelokocsi-12452
https://www.jatekliget.hu/tryco-szereloasztal-fabol-kiegeszitokkel-fajatek-13252


66.
MATCHBOX

ROCKY PEAKS JÁRGÁNYOK - 5DB-OS

MATTEL
3 490 FT

Cikkszám: 15167

A készlet 5 db játékautót, a legváltozatosabb 
modelleket sorakoztatja fel, így öröm lesz vele 

a játék. Legyen szó akár versenypályáról, akár 
városi közlekedésről.

ELENA LLORENS BABA MELLÉNYBEN
35 CM

BABAKOCSI - FÁBÓL

LLORENS
17 190 FT

LITTLEDUTCH
14 790 FT

Cikkszám: 5302

Cikkszám: 10427

Elena igazán bámulatos kislány. Gyönyörű szőke haját 
fésülheted és szebbnél-szebb ruhákba öltöztethe-
ted, igéző kék szemei pedig játszani hívogatnak.

Minden kislány szeret babázni, amihez nélkülözhe-
tetlen kellék egy szép babakocsi!  Most kedvenc kis 
babáikat igazán stílusosan tologathatják a Little Dutch 
babakocsijában. 

https://www.jatekliget.hu/matchbox-rocky-peaks-jarganyok-5db-os-mattel-13970
https://www.jatekliget.hu/elena-llorens-baba-mellenyben-35-cm-14642
https://www.jatekliget.hu/babakocsi-fabol-little-dutch-fajatek-9570


SZEREPJÁTÉKOK
67.

MUNKAPAD FÁBÓL

LITTLEDUTCH
43 990 FT

Cikkszám: 10426

A Little Dutch játék munkapad a kicsi, ügyes 
kezű ezermesterek játéka. Kedvükre barkácsol-
hatnak a szerelőpadon található szerszámokkal. 

https://www.jatekliget.hu/munkapad-fabol-little-dutch-9569


68.

CLICS

A Clics elemei összekapcsolás után is mozgathatók, hajtogat-
hatók, valamint a nagyméretű kockákból nemcsak hatalmas 
dolgokat teremthetünk, hanem a kicsikre nézve is biztonsá-
gosak! A különböző szettek egymással szabadon kombinálha-
tóak, így egyre nagyobb és nagyobb építményeket hozhatsz 
létre! Minden elem ugyanakkora méretű és súlyú, csak a színük 
változó. Teljesen kompatibilisek és rugalmasak,lehetővé téve 
a hosszan tartó használatot.

CLICS  PATTINTÓS 3D ÉPÍTŐJÁTÉK

ÉPÍTŐJÁTÉKOK

Az építőjátékokkal már egészen kicsi korban megismerkednek a gye-
rekek. Az ovisok pedig már komoly építményeket, tárgyakat alkotnak. 

Miközben a gyerkőc építkezik, a benne lévő feszültség fokozatosan 
oldódik, és az építmény létrejötte valódi örömforrás lesz számára. Az 

építős játékok kreativitásra nevelnek, melynek velejárója a megfigyelés, 
az emlékezés, a képzelet, a problémamegoldás, az esztétikai érzék és 

a manualitás fejlesztése is. De legfőképpen: építkezni jó! Webáruhá-
zunkban az alábbi márkákból számos termék megtalálható. Böngésszen 

kedvére a www.jatekliget.hu oldalon!

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/epitojatekok/clics-epitojatek


ÉPÍTŐJÁTÉKOK

69.

LEGO

Fejleszti: térlátást,megfigyelő képességet, 
logikát, összefüggések felismerését, figyel-

met, koncentrációt, kombinációs készsé-
get, rugalmas gondolkodást, rendszerező 

képességet, forma és színfelismerést, ábra 
olvasást,finommotorikát, kreativitást,kéz-

ügyességet, önálló feladatmegoldást

LEGO

A LEGO készletek remek építési és játékélményt nyúj-
tanak, hiszen a funkciókban gazdag épületek, a valósághű 
járművek és a mókás szereplők végtelen szerepjátékra 
inspirálnak.

LEGO DUPLO ÉPÍTŐJÁTÉK KICSIKNEK

LEGO  ÉPÍTŐJÁTÉK 4 ÉVES KORTÓL

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/epitojatekok/lego-epitojatek-513/lego-duplo-651
https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/epitojatekok/lego-epitojatek-513


70.

SMARTMAX

Nagy méretű darabjainak kö-
szönhetően a kisgyermekek már 
2 éves kortól ismerkedhetnek a 

mágnesesség fogalmával. 
Az egyes szettek egymással 

kompatibilisek, összeépíthetőek. 
Fejleszti: kreativitást, finommo-

torikát, színfelismerést, képzelő-
erőt, környezeti ismereteket

SMARTMAX 
MÁGNESES ÉPÍTŐJÁTÉK

JÁVA

A Jáva építőjáték fejleszti a műszaki érzéket, a térlátást és a kézügyességet is. 
A készletek kombinálhatók más Jáva építő készletekkel is, így változatos és nagy 
építmények is készülhetnek.

JÁVA  ÉPÍTŐJÁTÉK

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/epitojatekok/smartmax-magneses-epitojatek
https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/epitojatekok/java-epitojatek


ÉPÍTŐJÁTÉKOK

71.

QMAN

QMAN ÉPÍTŐJÁTÉK

A QMAN műanyag építőkockák serkentik a gyerekek fantáziáját, kreativitását és elősegítik az 
intellektuális fejlődést. Készségfejlesztésben igazán hatékony, sok örömet és sikerélményt nyújt 
és nagymértékben javítja gyermekek finommotorikus képességeit. A Qman termékek kiváló 
minőségű ABS műanyagból készülnek, alkatrészeik 100%- ban kompatibilisek a jól ismert dán 
gyártó alkatrészeivel.

https://www.jatekliget.hu/spl/699166/Qman-epitojatek


PB.72.

Amennyiben bármelyik játék felkeltette érdeklődését, 

keressen minket az ovoda@jatekliget.hu e-mailcímen vagy 

a +36/30-463-6260-as telefonszámon a részletekért.

www.jatekliget.hu

http://www.jatekliget.hu

