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Гра — це спосіб взаємодії дитини зі світом. Таким чином він знайомиться з тим, 
що його оточує і освоює корисні навички. Нехитрі маніпуляції сприяють розвитку: 
розумовому, фізичному, естетичному. Але! Розвиваючі ігри будуть приносити 
користь тільки при наявності правильного обладнання та матеріалів. Турботу про 
це надайте нашої компанії. Ми продаємо барвисті сортери, пазли, бизикубики та 
інші іграшки, які наші майстри роблять з великою любов’ю. 

UBumblebees — сімейна справа, якою ми дорожимо!
UBumblebees — це не просто компанія. Це сімейна справа, якою ми займаємося 
з великим задоволенням. Наша мета — це не просто зробити і продати чергову 
іграшку. Ми прагнемо порадувати Вас і Ваших діток. Хочемо, щоб продукція, 
в яку ми вкладаємо частинку своєї душі, дарує позитивні емоції і була корисною.

Які розвиваючі іграшки ми пропонуємо?
Наша компанія робить розвиваючі іграшки, які подобаються дітям. Вони 
різнокольорові і цікаві. У нас Ви знайдете багато самих різних сортерів, за 
допомогою яких малюк без проблем вивчить цифри і букви. Він дізнається, які є 
тварини і запам’ятає їх дитинчат.
Наші ігри сприяють активному розвитку пам’яті та уваги, освоєнню потрібних дитині 
навичок. Все це весело граючи! Головоломки, бизикубики і сортери розроблені 
таким чином, щоб малюк міг грати самостійно, надавши Вам можливість приділити 
час собі або домашнім справам.

Розвиваючі іграшки, що відповідають 
віковим особливостям дітей

Наші працівники — це люди, які люблять дітей і чудово знають їх вікові особливості. 
Саме тому, нам вдається робити корисні іграшки, які сприяють повноцінному 
розвитку через захоплюючу гру.
Ми піклуємося про безпеку виробів, які потраплять до ручок Ваших діток, тому 
особливу увагу приділяємо якості матеріалів. Всі ігрові елементи ретельно 
продумані. Вони мають правильну конструкцію та оптимальні для дитини розміри.
Ми хочемо, щоб Ваша дитина як можна довше раділа іграшці, яку Ви придбали у 
нас, тому робимо всю продукцію на совість. Надаємо гарантії, а також можливість 
обміняти товар, якщо він виявився зіпсованим/пошкодженим.
Замовляйте яскраві, незвичайні і корисні дерев’яні розвиваючі іграшки з доставкою 
по Україні!

UBumblebees — Ми розвиваємо майбутнє!

Інформація 
про компанію
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Пазли • Вкладиші 
Чарівні комоди
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Контурний пазл – це цікава розвивашка. Якщо перевернути пазл 
(або діставати їх пальчиками), то детальки легко висипаються на 
стіл, але при цьому, сам контур (жовтим кольором) всіх деталей 
залишається на місці. Дитині необхідно правильно зібрати пазл, а 
контури служать відмінною підказкою. Деталі пазла можна вико-
ристовувати для рахунку. Пазл розвиває логічне мислення, дрібну 
моторику, увагу і посидючість.

Шість картинок-третинок тварин, які потрібно зібрати на планше-
ті. Половинки взаємозамінні, можна зібрати не тільки «лисичку», 
а й «пандо-лисо-овечку». Деталі зручно діставати пальчиками. 
Фантазуйте та міксуйте деталі пазла.

ПСФ136 | КОНТУРНИЙ ПАЗ ПСФ131 | ПАЗЛ

Український котик Дивовижні звірятка – 2

Розмір: 33×24 см Розмір: 33×24 см

У наборi 39 деталей та 13 карток з тваринами. Завдання малюку: 
зiбрати тварин, як на малюнку. А ще можна створювати власних 
тваринок: додати котику вуха тигра або ротик собачки.

ПСФ134 | ПАЗЛ

Збери тварин

Розмір: 15×11×6 см
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Вашi дiти обожнюють котиків? Тодi ця гра саме для Вас: 14 ми-
лих котикiв чекають зустрiчи з Вашим малюком. У наборi вкла-
диш-пiдказка, щоб дитина могла по тiнi шукати вiдповiдного 
котика. Коли дитина навчиться, то ускладнити завдання можна, 
знявши пiдказку.

ПСФ133 | ПАЗЛ

Котики-муркотики

Розмір: 32×23 см
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У наборі: 40 плашок та скарбнички у вигляді холодильника, ванної 
кімнати, шафи з іграшками, кухонної шафи, обіднього столу та шафи 
для речей. Завдання дитини розсортувати предмети за потрібними 
скарбничками: шкарпетки в шафу для речей, ковбасу в холодильник, 
іграшкову машинку в шафу для іграшок, готову страву на стіл, зубну 
пасту у ванну кімнату. Дівчинку на підставці звуть Яся. Наведіть по-
рядок та нагодуйте Ясю смачною їжею :)

У наборі: 40 плашок та яскравий комодик, розділений на 2 скарб-
нички, в які дитині потрібно правильно розсортувати звірів: дикі 
до лісу, а домашні на ферму. Окрім плашок зі звірями у наборі 
йдуть фрукти, овочі, ягоди та гриби, які дитині теж потрібно пра-
вильно розкласти: гриб росте у лісі, а помідори на городі.

ПСФ091 | СОРТЕР

ПСФ021 | СОРТЕР

Їстівне-їстівне

Дикі та свійські тварини

Розмір: 17×14×7 см / 3×3 см
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У набір входять 48 плашок та 6 контейнерів. Розгляньте з дити-
ною уважно гру. Розкажіть, для чого потрібно сортувати сміття. 
Запитайте, як називається професія, завдяки якій ми не пото-
нули в горах сміття. Розкладіть усі плашки та попросіть дитину 
назвати, що на них зображено, наприклад: банка скляна, газета 
паперова. Розсортуйте предмети по контейнерах, пограйте та-
кож хто перший збере, розкажіть звідки береться сміття, куди 
його везуть і як виглядає завод із переробки сміття. Ваша ди-
тина вже знає, що не можна кидати сміття на підлогу, а також 
у лісі після пікніка? Формуємо правильні звички з дитинства, 
весело граючи!

ПСФ129 | СОРТЕР

Сміттєвоз «Сортування сміття»

Розмір: 38×10×8 см
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«Панорама: ферма» – це перехід від площини до об’ємного сприй-
няття дитини. Гра – тренажер для моторики рук, завдання – вста-
вити фігурку під прямим кутом. Непосиди навчаться концентру-
ватися, орієнтуватися у просторі, розвинуть глазомір і збагатять 
словниковий запас. За допомогою карток-схем дитина створить 
картину, розвине сюжет, складе коротку розповідь на тему. Відмінний 
посібник для вивчення прийменників: постав корову праворуч від коши-
ка і перед парканом. У комплекті 47 деталей + 24 завдання.

В цьому наборi Ви знайдете 64 плашки для сортування з різко-
льоровими геометричними фiгурами. Задача дитини: правильно 
все розсортувати, обертаючи барабан. Вивчайте кольори, раху-
нок, геометричнi фiгури. Трафарети з фiгур можна використову-
вати для малювання. Розвивайтеся, весело граючи! У наборі 64 
геометричні фігури.

ПСФ130 | ГРА З КАРТКАМИ

ПСФ135 | СОРТЕР

Панорама: ферма

Барабан

Розмір: 16×23×5 см

Розмір: 17×19 см

Деталі у вигляді квадратів. Потрібно зібрати пазл з усіх квадра-
тів, на яких намальовані частини різнокольорових тракторів. 
Можна також рахувати трактори та вивчати кольори і напрямки. 
У наборі 15 деталей.

ПСФ127 | ПАЗЛ

Колір, рахунок та напрямки 
трактори

Розмір: 23×16 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного транспорта на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної іграшки на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного транспорта на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної іграшки на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ114 | ВКЛАДКИ

ПСФ116 | ВКЛАДКИ

ПСФ115 | ВКЛАДКИ

ПСФ117 | ВКЛАДКИ

Транспорт – 1 (фон із підказкою)

Іграшки – 1 (фон із підказкою)

Транспорт – 2 (фон із підказкою)

Іграшки – 2 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного виду одягу на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 6), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного виду меблів на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного виду одягу на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 6), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного виду меблів на ос-
нові. Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ118 | ВКЛАДКИ

ПСФ120 | ВКЛАДКИ

ПСФ119 | ВКЛАДКИ

ПСФ121 | ВКЛАДКИ

Одяг – 1 (фон із підказкою)

Меблі – 1 (фон із підказкою)

Одяг – 2 (фон із підказкою)

Меблі – 2 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного овоча на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного динозавра на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка без-
посередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, сен-
сорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожного фрукта на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ122 | ВКЛАДКИ

ПСФ124 | ВКЛАДКИ

ПСФ123 | ВКЛАДКИ

Овочі (фон із підказкою)

Динозаври (фон із підказкою)

Фрукти (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка безпо-
середньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, сенсори-
ку, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому рахунку 
(від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-великий, біль-
ше-менше).

ПСФ053 | ВКЛАДКИ

Домашні тварини – 1 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. Рамки- 
вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка безпосередньо 
пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, сенсорику, тактильні 
відчуття, допомагають навчити початковому рахунку (від 1 до 4), вмінню 
порівнювати розміри (маленький-великий, більше-менше).

ПСФ054 | ВКЛАДКИ

Домашні тварини – 2 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію ру-
хів, сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити по-
чатковому рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри 
(маленький-великий, більше-менше).

ПСФ056 | ВКЛАДКИПСФ055 | ВКЛАДКИ

ПСФ057 | ВКЛАДКИ

Морські тварини – 2 (фон із підказкою)Морські тварини – 1 (фон із підказкою)

Лісові тварини – 1 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початково-
му рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (малень-
кий-великий, більше-менше).

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ058 | ВКЛАДКИ

ПСФ059 | ВКЛАДКИ

Лісові тварини – 2 (фон із підказкою)

Тварини Африки – 1 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Розмір: 16×12 см
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Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі.  
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ061 | ВКЛАДКИ

Тварини Арктики та Антарктики 
(фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної тварини на основі. 
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ060 | ВКЛАДКИ

Тварини Африки – 2 (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см

Міні-вкладиші з підказкою-силуетом кожної пташки на основі.  
Рамки-вкладиші розвивають дрібну моторику пальчиків (яка 
безпосередньо пов’язана з розвитком мови), координацію рухів, 
сенсорику, тактильні відчуття, допомагають навчити початковому 
рахунку (від 1 до 4), вмінню порівнювати розміри (маленький-ве-
ликий, більше-менше).

ПСФ062 | ВКЛАДКИ

Птахи (фон із підказкою)

Розмір: 16×12 см
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У наборі 12 трафаретів. Все велике починається з малого! Вік: від 2 до 6 
років. Гра для розвитку дрібної моторики та підготовки руки до письма. Ма-
лювати різні лінії: прямі, хвилясті, зигзаги для маленької дитини – завдання 
із зірочкою. Ще складніше зацікавити дитину робити монотонні рухи щодня. 
Ця гра вчить дитину контролювати рухи, тренує м’язову пам’ять. На плашках 
намальовані різні сюжети, щоб дитині було цікавіше вчитися. Водіть олів-
цем або ручкою по лініях та допомагайте: трактору проїхати в поле або ма-
мам прийти до своїх дитинчат.

У наборі 6 трафаретів. Все велике починається з малого! Вік: від 2 
до 6 років. Гра для розвитку дрібної моторики та підготовки руки до 
письма. Малювати різні лінії: прямі, хвилясті, зигзаги для маленької 
дитини – завдання із зірочкою. Ще складніше зацікавити дитину ро-
бити монотонні рухи щодня. Ця гра вчить дитину контролювати рухи, 
тренує м’язову пам’ять. На плашках намальовані різні сюжети, щоб 
дитині було цікавіше вчитися. Водіть олівцем або ручкою по лініях та 
намалюйте: літаючого метелика, кораблик, що пливе і т.д.

ПСФ094

ПСФ095

Трафарети маленькі 12 шт.

Трафарети великі 6 шт.

Розмір: 10×11 см

Розмір: 11×16 см
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Чудовий посібник, у наборі якого 40 плашок від 1 до 9: араб-
ські цифри, римські цифри, пальчиковий та предметний рахунок. 
В ігровій формі Ви можете наочно показати дитині, які бувають 
цифри. Що таке рахунок: порядковий та зворотній. Можна вчити-
ся складати та віднімати.

На планшеті знаходяться 20 милих мордочок різних тварин. По-
рахуйте звірів та поговоріть з дитиною про те, хто які звуки ви-
дає і що любить їсти. Сортуйте тварин на «диких та домашніх», 
«великих і маленьких». Мордочки зручно діставати пальчиками і 
вкладати в основу за індивідуальною формою.

У наборі 34 плашки для сортування. Як грати: дитині необхідно 
розташувати плашку з м’ячиком у потрібній графі, у вказаному 
кольорі та з потрібною кількістю чорних крапок на м’ячі або ж 
підібрати відповідну цифру від 1 до 5 (додаткові плашки йдуть 
у наборі). Усі деталі гри взаємозамінні – це означає, що кожно-
го разу можна змінювати умови гри. Гра розвиває увагу, логіку, 
мислення та пам’ять. Вчимо рахунок і кольори, весело граючи.

ПСФ097 | ГРАПСФ084 | ВКЛАДКИ

ПСФ107 | ПАЗЛ

Smart рахунокМордочки

Футбольні м’ячики: 
колір та рахунок

Box Розмір: 17,5×12×4 смРозмір: 33×24×0,6 см

Розмір: 27×33×0,6 см

У наборі 29 плашок. Як грати: дитині необхідно розташувати 
плашку з папужками, літачками, рибками, кубиками та цукерками 
у потрібній графі, у зазначеному кольорі та з правильною кількі-
стю героїв (плашки з цифрами від 1 до 5 для наочного вивчення 
рахунку). Усі деталі взаємозамінні – це означає, що щоразу мож-
на змінювати умови гри. Гра розвиває увагу, логіку, мислення та 
пам’ять. Вчимо рахунок та кольори, весело граючи.

ПСФ108 | ПАЗЛ

Порівняй та підбери: 
колір та рахунок

Розмір: 33×24×0,6 см
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У цьому будиночку зібрані ігри на різносторонній розвиток Вашої 
дитини. В ігровій формі розвиваємо зорову та слухову пам’ять, 
закріплюємо знання про домашніх та диких тварин, тренуємо ді-
єслівний, прикметниковий та іменниковий словник, вчимося роз-
биратися у прийменниках, розвиваємо та закріплюємо навички 
рахунку. Повна інструкція всередині будиночка.

Наші панди-далекобійники перевозять різні вантажі: побутову 
техніку, меблі, тварин, одяг, інструменти та інше.
1-й варіант гри:  допоможіть пандам знайти 4-го зайвого на кож-
ному завданні. Наприклад: серед домашніх тварин знайти дику 
або серед овочів – фрукт. Проговорюйте з дитиною назви кож-
ного предмету. Що об’єднує інші предмети? Як їх можна назвати 
одним словом?
2-й варіант гри: використовуйте плашки, щоб пограти з дитиною 
в меморі. Закрийте предмети і попросіть дитину назвати де і що 
заховано.

Потрібно нагодувати собачок їжею відповідного розміру. Напри-
клад, велика собачка з’їсть велику сосиску, а маленька? Тепер 
цуценята ситі та задоволені. Давайте зберемо їх на прогулянку і 
покладемо в рюкзаки все необхідне. Усі плашки у наборі йдуть у 
двох розмірах. Вивчаємо поняття «великий та маленький», «їстів-
не та неїстівне», весело граючи!

ПСФ112 | ПАЗЛПСФ077 | ГРА

ПСФ113 | СОРТЕР

Будиночок із завданнямиЧетвертий зайвий

Погодуй собачок

Розмір: 23×17×0,6 смРозмір: 11,5×31×0,6 см
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4 тематичні скриньки з різними видами транспорту: водний, назем-
ний, повітряний та космічний. У наборі йде 40 плашок з реалістич-
ними малюнками для сортування. Дитині потрібно розкласти весь 
транспорт за асоціаціями: автобус – це наземний вид транспорту, 
а корабель – водний. Другий варіант гри: викладайте по 3 плашки, 
наприклад, з повітряним транспортом, а 4-ту з поїздом і попросіть 
дитину знайти зайву плашку.

5 тематичних скриньок з різними видами тварин: морські, домашні, 
дикі, комахи та птахи. У наборі йде 40 плашок із реалістичними 
малюнками для сортування. Дитині потрібно розкласти все за асо-
ціаціями: муха – комаха, горобець – пташка, а котик – домашня 
тварина і т. д. Другий варіант гри: викладайте по 3 плашки з тема-
тикою, наприклад, дикі тварини, а 4-ту з акулою і просіть дитину 
знайти зайву плашку.

ПСФ109 | СОРТЕР

ПСФ110 | СОРТЕР

Види транспорту

Види тварин

Розмір: 28×8,5×8 см

Розмір: 28×8,5×8 см
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Двошаровий пазл. Ведмедики-пожежники поспішають загасити 
пожежу на великій та яскравій пожежній машині. У наборі 19 де-
талей.

ПСФ005 | ВКЛАДКИ

Ведмедики-пожежники

Розмір: 32×27 см

Двошаровий пазл з котиками-лікарями, які заступили на чергу-
вання. Порахуйте котиків і придумайте їм кумедні імена. Розви-
вайтеся, весело граючи!

ПСФ020 | ВКЛАДКИ

Швидка допомога

Розмір: 31×20×0,9 см

Двошаровий пазл. Собачки-поліцейські поспішають зловити всіх 
злочинців на великій та гарній поліцейській машині. У наборі 25 
деталей.

ПСФ111 | ВКЛАДКИ

Поліція

Розмір: 34×24×1 см

21



www.ubbees.com • info@ubbees.com • +38 073 777-37-43                     +38 073 777-37-53

Чарівні 
скриньки
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Кожна шафа призначена для певних речей: верхній одяг, головні убори, 
повсякденний одяг та взуття. У наборі йдуть 40 плашок із зображенням 
різних видів одягу та взуття, які необхідно правильно відсортувати по 
тематичним шафам. Плашками можна грати в гру «Меморі».

Гра призначена для ознайомлення дитини з функціями побутової 
техніки. У наборі йдуть 40 тематичних плашок із зображенням: 
брудного посуду і речей, продуктів харчування та кухонного посу-
ду, які малюкові необхідно правильно відсортувати.

ПСД061 | СОРТЕР

ПСД001 | СОРТЕР

Шафи з одягом

Побутова техніка

Розмір: 12×7,5×24,5 см / 3,5×3,5 см

Розмір: 12×7,5×24,5 см / 3,5×3,5 см
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У наборі: 4 скриньки у вигляді автовозу, продуктової фури, само-
скиду, фури з тваринами та 40 плашок для сортування. Дитині 
потрібно розсортувати предмети за асоціаціями: цемент – само-
скид, банани – продуктова фура і т. д. Другий варіант гри: викла-
дайте по три плашки з тематикою, наприклад, тварин, а четвер-
ту від будівельних матеріалів і попросіть дитину знайти зайву. 
Розгляньте особливості зовнішнього вигляду кожної машини, чим 
вони схожі, а чим відрізняються?

«Скринька виконана у вигляді поштових скриньок. У наборі: 40 
тематичних плашок червоного, синього, зеленого і жовтого ко-
льору. Потрібно сортувати плашки в шухлядки за кольором. Як 
грати? 1) Вивчайте з малюком базові кольори, розкладіть по ко-
льорам усі плашки. 2) Вивчайте цифри за допомогою фігурок. По-
рахуйте скільки фігур якого кольору. Розвивайте дрібну моторику 
малюка, нехай він складає кольорові плашки через проріз, кожну 
в поштову скриньку свого кольору. Нехай дитина рахує скільки 
фігурок вона вже склала. 3) Пограйте з нашими веселими листо-
ношами в 4-й зайвий. Покладіть перед малюком ряд плашок: 3 
зелених і 1 червону, але у випадковому порядку, а йому необхід-
но знайти зайву плашку.

ПСД082 | СОРТЕРПСД081 | СОРТЕР

АвтопаркВеселий листоноша

Розмір: 12×11,8×22,5 см / 3,5×3,5 смРозмір: 12×7,5×24,5 см

У наборі: 4 скриньки у вигляді пожежної машини, швидкої допо-
моги, поштової вантажівки, поліцейської машини та 40 плашок 
для сортування. Дитині потрібно розсортувати предмети за асо-
ціаціями: наручники – поліція, шприц – швидка допомога і т.д. 
Другий варіант гри: викладайте по три плашки з тематикою, на-
приклад, поліції, а четверту від швидкої допомоги і попросіть ди-
тину знайти зайву. Розгляньте особливості зовнішнього вигляду 
кожної службової машини, чим вони схожі, а чим відрізняються?

ПСФ027 | СОРТЕР

Службовий транспорт

Розмір: 12×14×22 см
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Чарівна скринька для навчання дитини рахунку і кольорам. У на-
борі йдуть 7 планок з різною кількістю вкладишів овочів і фруктів: 
банан, абрикос, груша, полуниця, гарбуз, огірок, помідор, кукуру-
дза, які необхідно правильно вкласти в 4 двосторонніх скриньки 
(малюнок з двох сторін) за кольором і тематичним зображенням. 

Гра складається з 4 шухлядок для сортування вкладишів за 
кольором, малюнком та 1 шухляди, де знаходяться планки для 
вкладання. У наборі 6 планок і 30 фігур для сортування за фор-
мою і кольором.

Гра складається з 4 шухлядок для сортування вкладишів за 
кольором, малюнком та 1 шухляди, де знаходяться планки для 
вкладання. У наборі 6 планок і 30 фігур для сортування за фор-
мою і кольором.

Чарівна скринька для навчання дитини рахунку і кольорам. У на-
борі йдуть 7 планок з різною кількістю вкладишів овочів і фрук-
тів: перець, буряк, часник, капуста, лимон, виноград, кавун і гриб, 
які необхідно правильно вкласти в 4 двосторонніх скриньки (ма-
люнок з двох сторін) за кольором і тематичним зображенням.

ПСД070 | СОРТЕР

ПСД071 | СОРТЕРПСД072 | СОРТЕР

ПСД069 | СОРТЕР

Рахунок – 2

КольориФігури

Рахунок – 1

Розмір: 14,5×6×24 см

Розмір: 14,5×6×24 см Розмір: 14,5×6×24 см

Розмір: 14,5×6×24 см
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Лото • Вкладиші 
Пазли • Липучки
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Гра, яка познайомить Вашу дитину з кольорами веселки і розмі-
рами предметів «великий-середній- маленький». Пелюстки можна 
міняти місцями. Кружечки теж взаємозамінні, їх можна рахувати 
або сортувати за кольорами. Також в наборі йдуть 12 карток з 
різними завданнями.

ПСФ039 | СОРТЕР З КАРТКАМИ

Квітка-семиквітка – 2

Розмір: 33×24 см

У наборі 15 вкладишів 5-ти видів. Для кожного овоча є 3 вклади-
ші різного розміру. Маленькі вкладиші ховаються під великими. 
Для того, щоб їх було зручніше діставати з основи, зроблені спе-
ціальні виїмки. За допомогою такої гри можна познайомити ди-
тину з назвами овочів. Вивчити поняття «більше-менше». Навчити 
сортувати предмети за формою і розміром.

ПСФ043 | ВКЛАДКИ

Кошик з овочами – 2

Розмір: 23×16×1,4 см

У наборі 15 вкладишів 5-ти видів. Для кожного фрукта є 3 вкла-
диші різного розміру. Маленькі вкладиші ховаються під велики-
ми. Для того, щоб їх було зручніше діставати з основи, зроблені 
спеціальні виїмки. За допомогою такої гри можна познайомити 
дитину з назвами фруктів. Вивчити поняття «більше-менше». На-
вчити сортувати предмети за формою і розміром.

ПСФ044 | ВКЛАДКИ

Кошик із фруктами – 1

Розмір: 23×16×1,4 см
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Дістаньте усі трафарети із зображенням тварин з рамки. Розка-
жіть дитині, що у тварин тіло може бути вкрите шерстю, пір’ям 
або лускою, а значить у кожного з них своє забарвлення (візе-
рунок). Як грати: 1) Додайте елементи вкладиша в рамку, не до-
тримуючись відповідності забарвлення. Попросіть дитину знайти 
і виправити помилки. 2) Попросіть дитину вибрати відповідне за 
кольором і візерунком забарвлення для кожної тварини. Встав-
те елементи вкладиша в рамку відповідно до забарвлення тва-
рин, при цьому перевернувши усі елементи картинкою вниз. 
Вкажіть на один з елементів вкладиша, попросіть дитину за за-
барвленням вгадати, яка тварина тут сховалася? Проговорюйте 
назви тварин і розкажіть малюкові про те, де вони мешкають.

ПСФ052 | ВКЛАДКИ | ТРАФАРЕТ

Де чий візерунок?

Розмір: 33×24 см

За допомогою такого кольорового математичного соняшнику 
можна легко вивчити з дитиною цифри і навчити її рахувати. Гра 
також підходить для вивчення дробів та допомагає в ігровій фор-
мі зрозуміти і побачити, що таке «частина і ціле». Насіння – це 
відмінний рахунковий і сортувальний матеріал.

ПСФ050 | СОРТЕР

Соняшник – рахунок

Розмір: 24 см

Гра складається з 12 вкладишів. У наборі 4 сім’ї: тато, мама і ма-
люк. Фігурки одного виду вкладаються в одне поглиблення: спо-
чатку дитинча, потім мама і останнім тато. Поясніть, що в родині 
гусей: тато – гусак, мама – гуска, а малюк – гусеня. За допомогою 
такої гри можна пояснити елементарні математичні поняття: ра-
хунок (порядковий, зворотний), кількість, величину «великий-се-
редній-маленький», а також навчити групувати фігурки одного 
виду.

ПСФ003 | ВКЛАДКИ

Сім’я – домашні тварини 1

Розмір: 23×16×1,4 см

Гра складається з 12 вкладишів. У наборі 4 сім’ї: тато, мама 
і малюк. Фігурки одного виду вкладаються в одне поглиблен-
ня: спочатку дитинча, потім мама і останнім тато. За допомогою 
такої гри можна пояснити елементарні математичні поняття: 
рахунок (порядковий, зворотний), кількість, величину «великий- 
середній-маленький», а також навчити групувати фігурки одного 
виду. 

ПСД077 | ВКЛАДКИ

Сім’я – домашні тварини 2

Розмір: 23×16×1,4 см
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Тепер познайомити дитину з особливостями будови людського організ-
му можна весело граючи. Наш 5-ти шаровий пазл – це цілий наочний 
посібник для докладного вивчення скелета, м’язової тканини, кровоно-
сної системи, шкірного покриву і зовнішнього вигляду людини в одязі. У 
наборі 38 деталей.

Тепер познайомити дитину з особливостями будови людського 
організму можна весело граючи. Наш 5-ти шаровий пазл – це ці-
лий наочний посібник для докладного вивчення скелета, м’язової 
тканини, кровоносної системи, шкірного покриву і зовнішнього 
вигляду людини в одязі. У наборі 38 деталей.

ПСФ025 | ПАЗЛ

ПСФ026 | ПАЗЛ

Анатомія людини – дівчинка

Анатомія людини – хлопчик

Розмір: 23×16×1,5 см

Розмір: 23×16×1,5 см
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Перед Вами – лото для малюків під назвою «У світі тварин». У яскравій 
коробочці Ви знайдете: 48 фігурних фішок та 12 ігрових карток-полів: 
комахи, підземні жителі, птахи, підводний світ, домашні тварини, лісо-
ві жителі, тварини пустелі і африканських джунглів, а також мешканці 
Арктики і Антарктики. Як грати: необхідно роздати всім учасникам по 
ігровому полю, на якому зображені різні тварини. Усі фішки в той же 
час потрібно покласти у мішечок (йде у наборі) та перемішати. Кожен 
гравець повинен по черзі діставати фішки. Якщо у когось з гравців ви-
явиться малюнок ідентичний малюнку на фішці – він 
забирає її собі і накриває фішкою свою тва-
ринку на картці. Виграє той, хто пер-
шим накриє своє ігрове поле.

ПСФ046

Лото: у світі тварин

Розмір: 23×16×5 см
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У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. 
Гра сприяє розвитку образного і логічного мислення, вчить 
сприймати зв’язок між частиною і цілим, розвиває дрібну мото-
рику і увагу. Завдання дитини – з’єднати половинки так, щоб от-
римати цілі картинки.

У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

ПСФ070 | ПАЗЛ

ПСФ071 | ПАЗЛ

Половинки. Іграшки

Половинки. Тварини

Розмір: 23×10×5 см

Розмір: 23×10×5 см

У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

ПСФ072 | ПАЗЛ

Половинки. Меблі

Розмір: 23×10×5 см

За допомогою такого кольорового математичного соняшнику 
можна легко вивчити з дитиною цифри і навчити її рахувати. Гра 
також підходить для вивчення дробів та допомагає в ігровій фор-
мі зрозуміти і побачити, що таке «частина і ціле». Насіння – це 
відмінний рахунковий і сортувальний матеріал.

ПСФ063 | ВКЛАДКИ

Сонечко: колір, рахунок 
та напрямки

Розмір: 33×24 см
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У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

У наборі: 12 тематичних картинок-половинок з різним розрізом. 
Картинки-половинки – це цікава розвиваюча гра, в якій потрібно 
скласти картинку з двох частин. Гра сприяє розвитку образного 
і логічного мислення, вчить сприймати зв’язок між частиною і ці-
лим, розвиває дрібну моторику і увагу. Завдання дитини – з’єдна-
ти половинки так, щоб отримати цілі картинки.

ПСФ076 | ПАЗЛ

ПСФ074 | ПАЗЛПСФ073 | ПАЗЛ

ПСФ075 | ПАЗЛ

Половинки. Одяг та взуття

Половинки. ОвочіПоловинки. Види транспорту

Половинки. Фрукти

Розмір: 23×10×5 см

Розмір: 23×10×5 смРозмір: 23×10×5 см

Розмір: 23×10×5 см
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Гра складається з цілого набору різних деталей для 
сортування: 10 видів техніки, 10 тварин (голова і ту-
луб теж розділені) та 10 головних аксесуарів. Завдан-
ня дитини правильно зібрати образ, як це зазначено в 
завданні (в наборі 10 карток з кожною твариною) або, 
навпаки, збирайте тварин так, як Вам сподобається. 
Усі деталі взаємозамінні, а тому Ви можете посадити 
панду в трактор, а можете в літак, одягнути на неї оку-
ляри пілота або каску пожежника.

ПСФ080 | ПАЗЛ З КАРТКАМИ

Веселі водії

Box Розмір: 17,5×12×4 см

Перед Вами гра для дітей, лото «Транспорт». У яскравій коробоч-
ці Ви знайдете: 52 фігурні фішки та 13 ігрових карток. Картки роз-
ділені за тематикою: наземний, повітряний, космічний, військовий, 
сільськогосподарський, будівельний, залізничний, водний та спе-
цтранспорт, а також дорожні знаки. Як грати: необхідно роздати 
всім учасникам по ігровому полю, на якому зображені різні види 
транспорту. Усі фішки потрібно покласти у мішечок (йде у наборі) та 
перемішати. Кожен гравець повинен по черзі діставати фішки. Якщо 
у когось з гравців виявиться малюнок ідентичний малюнку на фіш-
ці – він забирає її собі і накриває фішкою свій транспорт на картці. 
Виграє той, хто першим накриє своє ігрове поле.

ПСФ082

Лото: транспорт

Розмір: 23×16×5 см
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Вкладиш «Ферма» – це 6 родин різних тварин, які живуть на 
фермі. Необхідно знайти кожній родині її тематичний будино-
чок-вкладиш. Усі будиночки з індивідуальним дизайном як зовні, 
так і всередині – це як підказка для дитини, щоб знайти буди-
ночки для усіх тварин. Вивчайте поняття «великий і маленький», 
рахуйте тварин. Усі вкладиші зручно діставати пальчиками.

ПСД174 | ТРИШАРОВИЙ ВКЛАДИШ

Ферма

Розмір: 31×23 см

Тришаровий вкладиш у вигляді дерева, на якому живуть 9 різних 
тварин і у кожного свій тематичний будиночок з номером 1-9 (для 
вивчення рахунку). Усі будиночки з індивідуальним дизайном як 
зовні, так і всередині – це як підказка для дитини, щоб вона зна-
йшла будиночки для усіх звірів-вкладишів. Наприклад, будиночок 
мишки – у вигляді сиру. Вкладиші зручно діставати пальчиками.

ПСД172 | ТРИШАРОВИЙ ВКЛАДИШ

Де чий будиночок на дереві?

Розмір: 31×23 см
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У комплекті: 20 чашок різного розміру, 2 чайничка, 22 блюдця і 20 ло-
жечок. Дитині необхідно підібрати до чашок їх блюдця та ложечки за 
індивідуальним малюнком. Також в наборі йдуть 32 картки з різними 
завданнями для сортування за подобою. Ця гра – відмінний помічник 
у вивченні понять «великий і маленький», рахунку і основ етикету, а ча-
рівні ілюстрації не залишать байдужим жодного малюка. Розвивайтеся, 
весело граючи! 

ПСД191 | ГРА

Веселе чаювання

Розмір: 23×16×5 см
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Придбавши цю гру, Ви станете власником сім’ї чарівних ведмедиків! У 
гардеробі у них 24 комплекти одягу. Гра допоможе наочно пояснити 
дитині, що одяг буває різний: чоловічий та жіночий, верхній і повсяк-
денний, зимовий та літній. А скільки у них взуття! І капці, і кросівки, і 
кеди, і туфлі, і чоботи, і шльопанці. Як і у всіх нас, у ведмедиків буває 
різний настрій під різну погоду. Зверніть увагу на віконце у кімнаті 
(в наборі 8 шт), воно придумано для розвитку мислення: якщо за ві-
кном намальований стадіон, то ведмедики побіжать крос і потрібно 
терміново одягнути їх в спортивні костюми. Якщо за вікном зима, то 
ведмедиків треба утеплити і одягнути на них верхній зимовий одяг. 
Якщо за вікном ніч, то ведмедикам пора спати, одягаємо їх у піжами і 
т.д. Розвивайтеся, весело граючи!
У комплекті 65 деталей.

ПСД192 | ВКЛАДКИ

Одягни ведмедиків

Розмір: 23×16×5 см
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Гра складається з 12 вкладишів. У наборі 4 сім’ї: тато, мама і ма-
люк. Фігурки одного виду вкладаються в одне поглиблення: спо-
чатку дитинча, потім мама і останнім тато. За допомогою такої 
гри можна пояснити елементарні математичні поняття: рахунок 
(порядковий, зворотний), кількість, величину «великий-серед-
ній-маленький», а також навчити групувати фігурки одного виду. 

ПСД078 | ВКЛАДКИ

Сім’я – дикі тварини

Розмір: 23×16×1,4 см

У комплекті 18 різнокольорових рамок-вкладишів для геоме-
тричних фігур. Запропонуйте малюкові знайти для кожної геоме-
тричної фігури свій «будиночок» – рамочку. Зверніть увагу дитини 
на те, що фігурка повинна співпадати з потрібним будиночком не 
тільки за формою, але й за візерунком. Обов’язково промовляйте 
назви геометричних фігур, таким чином малюк запам’ятає їх лег-
ко та швидко. Знайдіть однакові геометричні фігури, порахуйте їх.

ПСД086

Дошки Сегена: з візерунками – 2 

Розмір: 10×7,5 см

У коробочці 18 дощечок з малюнками різних фруктів. Запропо-
нуйте малюкові знайти кожному фрукту свій «будиночок-рамоч-
ку». Зверніть увагу дитини на те, що кожен фрукт має співпасти з 
потрібним «будиночком» не тільки за формою, а й за малюнком. 
Проговорюйте назви всіх фруктів, таким чином малюк запам’ятає 
їх легко і швидко. Знайдіть з дитиною однакові вкладиші фруктів 
(цілих і в розрізі), порахуйте їх. Поговоріть про те, які фрукти на 
смак: кислі або солодкі.

ПСФ035

Дошки Сегена: фрукти

Розмір: 10×7,5 см
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У наборі 5 курочок різного розміру. З цим вкладишем можна 
пояснити дитині, що таке розмір та поняття «великий, середній 
і маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: запропонуйте дитині 
порахувати разом скільки всього персонажів? Викладіть кілька 
курочок і попросіть порахувати їх, придумайте їм кумедні імена. 
Вчимося орієнтуватися у просторі: які курочки йдуть праворуч, а 
які ліворуч?

У наборі 5 котиків різного розміру. З цим вкладишем можна по-
яснити дитині, що таке розмір та поняття «великий, середній і 
маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: запропонуйте дитині 
порахувати разом скільки всього персонажів? Викладіть кілька 
котиків і попросіть порахувати їх, придумайте їм кумедні імена. 
Вчимося орієнтуватися у просторі: які котики йдуть праворуч, а 
які ліворуч?

У наборі 5 коників різного розміру. З цим вкладишем можна по-
яснити дитині, що таке розмір та поняття «великий, середній і 
маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: запропонуйте дитині 
порахувати разом скільки всього персонажів? Викладіть кілька 
коників і попросіть порахувати їх, придумайте їм кумедні імена. 
Вчимося орієнтуватися у просторі: які коники йдуть праворуч, а 
які ліворуч?

У наборі 5 слоників на повітряних кулях різного розміру. З цим 
вкладишем можна пояснити дитині, що таке розмір та поняття 
«великий, середній і маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: за-
пропонуйте дитині порахувати разом скільки всього персонажів? 
Викладіть кілька слоників і попросіть порахувати їх, придумайте 
їм кумедні імена. Вчимося орієнтуватися у просторі: які слоники 
йдуть праворуч, а які ліворуч?

ПСФ064 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

ПСФ066 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

ПСФ065 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

ПСФ067 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

Курочки

Веселі котики

Коники

Слоніки з Каппадокії

Розмір: 29,5×16 см

Розмір: 29,5×15 см

Розмір: 29,5×15 см

Розмір: 29,5×15 см
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У наборі 5 тракторів різного розміру та кольору. З цим вклади-
шем можна пояснити дитині, що таке розмір і поняття «великий, 
середній та маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: запропо-
нуйте дитині порахувати разом скільки всього персонажів? Ви-
кладіть кілька тракторів і попросіть порахувати їх та назвати ко-
ліори тракторів. Вчимося орієнтуватися у просторі: який трактор 
їде праворуч, а який ліворуч?

Розкажіть малюкові казку про дружню сім’ю їжачків. Вивчайте 
поняття «великий» і «маленький». Допоможіть Їжачкам знайти 
свої будиночки.

У наборі 5 песиків різного розміру. З цим вкладишем можна по-
яснити дитині, що таке розмір та поняття «великий, середній і 
маленький». Вивчаємо рахунок від 1 до 5: запропонуйте дитині 
порахувати разом скільки всього персонажів? Викладіть кілька 
песиків і попросіть порахувати їх, придумайте їм кумедні імена. 
Вчимося орієнтуватися у просторі: які песики йдуть праворуч, а 
які ліворуч?

ПСФ068 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

ПСД045 | ВКЛАДКИ

ПСФ069 | ВКЛАДКИ БІЛЬШ-МЕНШ

Цуценята-трактористи

Їжачки

Корги-листоноші

Розмір: 29,5×15 см

Розмір: 29,5×15 см Розмір: 29,5×15 см

Двошарова гра складається з верхнього шару: 10 яєць, дизайн 
кожного яйця оформлений з підказкою для дитини (хвостик змії 
або пір’їнка пташки). Нижній шар складається з 10 вкладишів – 
дитинчат різних тварин і пташок.

ПСФ040 | ВКЛАДКИ

Хто в яйці?

Розмір: 33×24 см
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У коробочці 18 дощечок з малюнками різних овочів. Запропо-
нуйте малюкові знайти кожному овочу свій «будиночок-рамоч-
ку». Зверніть увагу дитини на те, що кожен овоч має співпасти з 
потрібним «будиночком» не тільки за формою, а й за малюнком. 
Проговорюйте назви всіх овочів, таким чином малюк запам’ятає 
їх легко і швидко. Знайдіть з дитиною однакові вкладиші овочів 
(цілих і в розрізі), порахуйте їх.

Гра складається з 18 дощечок з картинками 6-ти звірів (кіт, ли-
сиця, баран, заєць, кінь та ведмідь): фото реальних тварин, ілю-
страції та дощечки зі слідами цих звірів. Запропонуйте малюкові 
знайти кожній тварині свій «будиночок-рамочку». Зверніть увагу 
дитини на те, що кожен вкладиш повинен співпасти з потрібним 
«будиночком» не тільки за формою, а й за малюнком. Заняття з 
дощечками Сегена дозволять сформувати у дитини уявлення про 
форми і кольори, підвищити стійкість уваги та зрозуміти поняття 
«частина-ціле».

У коробочці 18 дощечок з малюнками різних видів транспорту. 
Запропонуйте малюкові знайти кожному транспорту свій «буди-
ночок-рамочку». Зверніть увагу дитини на те, що кожен вкладиш 
повинен співпасти з потрібним «будиночком» не тільки за фор-
мою, а й за малюнком. Знайдіть з дитиною однакові дощечки з 
вкладишами ракети, автомобіля, літака, вітрильника і паровоза 
та поговоріть про те, який це вид транспорту: повітряний, назем-
ний або водний.

У коробочці 18 дощечок із малюнками різних видів морських 
тварин. Запропонуйте малюкові знайти кожному свій «будино-
чок-рамочку». Зверніть увагу дитини на те, що кожен вкладиш 
повинен збігтися з потрібним «будиночком» не тільки за формою, 
але і за малюнком. Знайдіть з дитиною однакові дошечки з вкла-
дишами медузи, рибки, морської зірки, дельфіна, черепашки або 
морського коника.

ПСФ036

ПСД094

ПСФ051

ПСФ083

Дошки Сегену: овочі

Дошки Сегена: тварини

Дошки Сегена: транспорт

Дошки Сегену: морські жителі

Розмір: 10×7,5 см

Розмір: 10×7,5 см

Розмір: 10×7,5 см

Розмір: 10×7,5 см
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У наборі: основа-планшет, 74 плашки з літерами, 2 плаш-
ки-знаки і 84 картки з картинками різної тематики: звуки тва-
рин, пори року, спорт, продукти, частини тіла, рослини, погода 
і т.д. Дитині необхідно вибрати картку і скласти з літер слово, 
яке на ній намальовано. Збираємо слова, вчимо літери і скла-
ди, рахуємо і сортуємо літери. Гра відмінно тренує пам’ять і 
увагу. Розвивайтеся, весело граючи!

ПСД198 | ПЛАНШЕТ ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ

Збери слово за картинкою 
(українською мовою)

Розмір: 23×16×5 см
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У наборі: основа-планшет, 74 плашки з літерами, 2 плашки-зна-
ки і 84 картки з картинками різної тематики: звуки тварин, пори 
року, спорт, продукти, частини тіла, рослини, погода і т.д. Дитині 
необхідно вибрати картку і скласти з літер слово, яке на ній на-
мальовано. Збираємо слова, вчимо літери і склади, рахуємо і сор-
туємо літери. Гра відмінно тренує пам’ять і увагу. Розвивайтеся, 
весело граючи!

Двошаровий сортер з овочами, які виглядають дуже реалістично. 
Нижній шар – це половинки овочів (12 вкладишів), а верхній – цілі 
овочі (ще 12 вкладишів). Гра допоможе пояснити дитині поняття 
«частина і ціле», «великий-маленький». Рахуйте овочі, вивчайте їх 
особливості: колір, розмір, де вони ростуть і які на смак. Розви-
вайтеся, весело граючи!

У наборі 31 деталь. Чотиришаровий пазл з яскравими ілюстрація-
ми. Пазли різного рівня складності на: 4, 6, 9 і 12 деталей. Зліва 
намальовані картинки з усіма пазлами, як підказка для малюка. 
Вивчайте навколишній світ, весело граючи!

ПСД199-УКР | ПЛАНШЕТ ДЛЯ ДІВЧАТОК ПСД194 | ВКЛАДКИ

ПСФ017 | ВКЛАДКИ

Збери слово за картинкою
(українською мовою)

Овочі зовні та всередині

Етапи розвитку метелика

Розмір: 33×24 смРозмір: 23×16×5 см

Розмір: 23×16×1 см
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У наборі 31 деталь. Чотиришаровий пазл з яскравими ілюстрація-
ми. Пазли різного рівня складності на: 4, 6, 9 і 12 деталей. Зліва 
намальовані картинки з усіма пазлами, як підказка для малюка. 
Вивчайте навколишній світ, весело граючи!

Вкладиші в цій грі – це всі тварини (дістаються) і їх місця хованок 
(дерева, кущі, печера і т.д). Всі вкладиші зручно діставати пальчи-
ком і вкладати назад за формою деталі і тематикою малюнка.

ПСФ018 | ВКЛАДКИ

ПСД175 | ВКЛАДКИ

Етапи розвитку курочки

А де звірі?

Розмір: 24×16×1 см

Розмір: 32×23 см

Зоопазл складається з 9-ти звірів-вкладишів, які сидять на лісо-
вій галявині. Всі деталі пазла зручно діставати пальчиком і встав-
ляти назад за формою і тематикою малюнка.

ПСД177 | ВКЛАДКИ

Звірі на лісовій галявині

Розмір: 23×16 см
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Двошарова гра сортер-вкладиш-пазл «Звірі в колясках» допомо-
же Вашій дитині освоїти такі поняття як: колір, форма, рахунок, 
розмір, послідовність, мама і малятко. А ще тренує дрібну мото-
рику рук, пам’ять, увагу, орієнтир у просторі та логічне мислення. 
Гра буде цікава дітям вже з 1,5 – 2 роки. У цьому віці дитина 
зможе відкрити (зняти) усі ковдри з діток, яким стало жарко (гру 
даємо дитині у зібраному вигляді). Не забуваємо озвучувати пра-
вильні назви тварин та їх малюків: «мама Лисиця і лисеня», «мама 
Панда і дитинча панди», «мама Ягуар і кошеня ягуара», «мама 
Єнот і цуценя єнота». І не забувайте фантазувати разом зі своєю 
дитиною. Розвивайтеся, весело граючи!

Гра складається з тематичного планшета-фону з липучкою (го-
ризонтальною і вертикальною – вивчаємо напрямки) і 14 різних 
звірів на липучках. У наборі також йдуть картки з візуальними 
завданнями. Дитині необхідно розташувати тварин так, як це по-
казано на картці-схемі. Тематика карток: силует, контур, колір і 
розташування. Поговоріть з дитиною про те, хто з тварин траво-
їдний, хто хижак; хто найвищий, а хто найважчий; у яких тварин 
пір’я, луска і вовна? Порахуйте тварин і придумайте їм кумедні 
імена. Розвивайтеся, весело граючи!

Гра складається з тематичного планшету-фону з липучкою (го-
ризонтальною і вертикальною – вчимо напрямки) і 16 різних еле-
ментів на липучках. У наборі також йдуть картки з візуальними 
завданнями різного рівня складності: повторити по картинці, по 
контуру, за силуетом. Дитині потрібно розташувати техніку, лю-
дей або будівельні матеріали так, як це показано на картці-схемі.

ПСД176 | ВКЛАДКИ

ПСД178 | ГРА НА ЛИПУЧЦІ З КАРТКАМИ ПСФ037 | ГРА НА ЛИПУЧЦІ З КАРТКАМИ

Звірі у візках

Повтори за схемою – Африка Будівельний майданчик

Розмір: 32×23 см

Розмір: 32×23 см

Розмір: 33×24 см
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Гра складається з основи-планшета з малюнком, кімнат в бу-
динку і деталей (інтер’єру кімнати, кухні з їжею і ванною), які 
кріпляться до основи на липучках. Потрібно навести порядок у 
кімнаті і прикріпити усі предмети на свої місця, а потім ще по-
годувати малюка (хлопчик йде на підставці), пограти в «їстівне і 
неїстівне» (плашки потрібно просовувати йому до рота). Деталі на 
липучках можна рахувати і сортувати.

Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

Гра складається зі стержня, на якому розташовано три обер-
тових кубика. Необхідно зібрати сову, лиса, єнотика та оленя, 
покрутивши кубики і обравши для них відповідні лапки, тулуб і 
голову. Кубики відмінно тренують пам’ять, розвивають логічне 
мислення, увагу і дрібну моторику. Розвивайтеся, весело граючи!

Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

ПСД173 | ГРА НА ЛИПУЧЦІ 2 В 1

ПСД181 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

ПСД180

ПСД182 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

Наведи порядок 
та погодуй малюка

Овечки та гуси

Обертові «Звірі»

Зайчики та єнотики

Розмір: 23×16 см

Розмір: 31×23 см

Розмір: 23×16 см

Розмір: 19×5 см
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Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

ПСД183 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

ПСД185 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

ПСД184 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

ПСД186 | ПАЗЛИ В РАМЦІ

Хом’яки та курчата

Жирафи та крокодили

Леви та тигреня

Їжачки та ведмеді

Розмір: 23×16 см

Розмір: 23×16 см

Розмір: 23×16 см

Розмір: 23×16 см
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Два пазли в рамці. Милі і цікаві пазли (кожен на 4 елементи) 
в рамці, які так подобаються дітям. Відмінний варіант в дорогу.

Деталі пазлу у вигляді трикутників, а сама основа – це шестикут-
ник. Потрібно зібрати пазл з усіх трикутників так, щоб отримати 
картинку з транспортом. Наглядно покажіть дитині, що таке «ча-
стина і ціле». Можна порахувати транспорт.

Деталі у вигляді трикутників, а сама основа – це шестикутник. 
Потрібно зібрати пазл з усіх трикутників так, щоб отримати кар-
тинку з тваринами. Наглядно покажіть дитині, що таке «»частина 
і ціле»». Можна порахувати тварин і пошукати диких, домашніх, 
морських та наземних.

ПСД187 | ПАЗЛИ В РАМЦІ ПСФ024 | ПАЗЛ-ГОЛОВОЛОМКА

ПСД169 | ПАЗЛ-ГОЛОВОЛОМКА

Ворони та сови Транспорт

Тварини

Розмір: 24 смРозмір: 23×16 см

Розмір: 24 см
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У наборі: 8 котиків, 6 пташок та 35 дощечок. Завдання дитини 
уважно зібрати за зразком.

ПСФ150 | ГРА З КАРТКАМИ 

Котики за парканом

Розмір: 16×23×5 см

Дізнаючись про професії, діти розширюють свій кругозір, розви-
ваючи пізнавальну активність та формуючи певні уявлення про 
навколишню реальність. Кожна професія важлива, але всі вони 
різні, і вибрати з них потрібно саме ту, яка приноситиме задово-
лення і мотивуватиме до досягнень.

ПСФ160 | ГРА

Професії

Розмір: 33×24 см

У коробочці: 18 дерев’яних дощечек з геометричними фігурами. 
Запропонуйте малюкові знайти кожній фігурі свій «будиночок-ра-
мочку». Зверніть увагу дитини на те, що кожна фігура повинна 
збігтися з потрібним «будиночком» не тільки за формою, але і 
по візерунку. Промовляйте назви всіх фігур, таким чином малюк 
запам’ятає їх легко і швидко. Знайдіть з дитиною однакові фігури, 
порахуйте їх.

У коробочці: 18 дерев’яних дощечек з різними візерунками і фі-
гурами. Запропонуйте малюкові знайти кожній фігурі свій «буди-
ночок-рамочку». Зверніть увагу дитини на те, що кожна фігура 
повинна збігтися з потрібним «будиночком» не тільки за формою, 
але і по візерунку. Промовляйте назви всіх фігур, таким чином 
малюк запам’ятає їх легко і швидко. Знайдіть з дитиною однакові 
фігури, порахуйте їх.

ПСД190 ПСД188

Дошки Сегена: новорічні 
візерунки – геометричні фігури

Дошки Сегена: 
новорічні візерунки

Розмір: 10×7,5 см Розмір: 10×7,5 см
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Пазли • Липучки 
Інші хіти
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Відкрийте чарівну скриньку і знайдіть маму зі своїм малюком. 
Запропонуйте дитині порахувати усіх тварин і поговорити про те, 
що, наприклад, мама – лисиця, а малюк у неї – лисеня або мама 
– олениха, а дитинка у неї – оленятко і т.д.

Грайте та вивчайте геометричні фігури, кольори і цифри разом з 
кумедними звірятами. Зберіть усі вагони за кольорами веселки.

Вивчайте різні емоції разом з динозавриком. З’єднайте шкаралу-
пу кожного яйця, підібравши правильний візерунок. 

Багатошаровий сортер-пазл складається з 11-ти різних будиноч-
ків і 11-ти персонажів. Сортер допоможе малюкові легко вивчи-
ти хто і де саме живе. Розкажіть дитині чому, наприклад, рибка 
завжди живе у воді, а не в гніздечку на дереві. Усі вкладиші зруч-
но діставати пальчиками.

ПСД033 | ПАЗЛ

ПСД048 | ВКЛАДКИ

ПСД041 | ПАЗЛ

ПСД059 | ВКЛАДКИ

Мама і малюк

Паровоз «Геометричні фігури»

Емоції Динозавриків

Хто? Де живе?

Розмір: 30,5×23,5 см

Розмір: 10,5×9,5×12,5 см

Розмір: 29,5×21 см

Розмір: 29×19,5 см / 8,5 см
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Пазл складається з рамки-корабля та 13 піратів-бегемотиків, 
які розділені за контурами. Необхідно порахувати та правильно 
зібрати усіх бегемотиків на корабель. Придумайте разом цікаву 
історію про подорожі піратів-бегемотиків.

ПСД083 | ВКЛАДКИ

Бегемотики-пірати

Розмір: 31×27 см

Контурний пазл – це цікава розвивашка. Якщо перевернути пазл, 
то детальки легко висипаються на стіл (або можна діставати їх 
пальчиками). При цьому, сам контур (жовтим кольором) усіх де-
талей залишається на місці. Дитині необхідно правильно зібрати 
пазл, а контури служать відмінною підказкою. Можна також по-
рахувати деталі пазла.

ПСД119 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Трактор

Розмір: 32×23 см

Контурний пазл – це цікава розвивашка. Якщо перевернути пазл, то 
детальки легко висипаються на стіл (або можна діставати їх пальчи-
ками). При цьому, сам контур (жовтим кольором) усіх деталей зали-
шається на місці. Дитині необхідно правильно зібрати пазл, а контури 
служать відмінною підказкою. Можна також порахувати деталі пазла.

ПСД120 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Пінгвін

Розмір: 31×26 см
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Сортер складається з планшета, на якому зображено 5 квадратів 
різного кольору і 25 плашок з різними персонажами, які дити-
ні потрібно підібрати під тематичні картинки. Гра добре тренує 
асоціативне мислення у дітей. Плашки також можна рахувати та 
грати в «Меморі» та «5-й зайвий».

Контурний пазл – це цікава розвивашка. Якщо перевернути пазл, 
то детальки легко висипаються на стіл (або можна діставати їх 
пальчиками). При цьому, сам контур (жовтим кольором) усіх де-
талей залишається на місці. Дитині необхідно правильно зібрати 
пазл, а контури служать відмінною підказкою. Можна також по-
рахувати деталі пазла.

ПСД095 | ВКЛАДКИ

ПСД087 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Асоціації: кольори – 2

Сова

Розмір: 31×24 см

Розмір: 32×23 см

Тематичний фон цього сортера дітям буде цікаво розглядати і 
вивчати в деталях, а 10 барвистих вкладишів-котиків зручно ді-
ставати пальчиками і вкладати назад. Можна використовувати 
котиків для вивчення рахунку.

ПСД128 | ВКЛАДКИ ВЕЛИКІ

Котики – 1

Розмір: 32,5×23,5 см
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Тематичний фон цього сортера дітям буде цікаво розглядати і 
вивчати в деталях, а 10 барвистих вкладишів-котиків зручно ді-
ставати пальчиками і вкладати назад. Можна використовувати 
котиків для вивчення рахунку.

Шнурівка – відмінний дорожній варіант розвиваючої гри, який 
подобається дітям. Можна не тільки шнурувати, але і вивчати 
барвистий малюнок.

ПСД129 | ВКЛАДКИ ВЕЛИКІ ПСД131 | ШНУРІВКА

Котики – 2 Овечка

Розмір: 32,5×23,5 см Розмір: 32×18 см / 4×4,5 см 

Шнурівка — відмінний дорожній варіант розвиваючої гри, який 
подобається дітям. Можна не тільки шнурувати, але і вивчати 
барвистий малюнок.

Цікавий сортер-пазл, який допоможе дитині легко вивчити та 
відрізняти 8 різних тварин. Гра на уважність. Верхній шар – це 
пазл з тваринами (8 різних деталей), а на нижньому – колаж з 
візерунків (забарвлень) цих тварин. Потрібно підібрати «Де ж чий 
візерунок?». Важливо проговорювати: Чим відрізняються твари-
ни? Вони дикі або домашні? Хижак чи ні? Розвивайтеся, весело 
граючи!

ПСД132 | ШНУРІВКА ПСД074 | ВКЛАДКИ

Мухоморчик Де? Чий візерунок?

Розмір: 26×19 см Розмір: 20×16 см
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Яскравий тематичний фон цього зоопазлу дітям цікаво буде роз-
глядати та вивчати у деталях, а 7 милих вкладишів-мишенят зруч-
но діставати пальчиками та вкладати на свої місця за формою. 
Усі мишки сидять на веселці за кольором. Можна також пора-
хувати мишенят і придумати для кожного цікаве ім’я та історію. 
Зоопазл на уважність.

Сортер з 8 морозив різного кольору (4 з вушками і 4 без). Кож-
не морозиво розділене на три частини, усі вони взаємозамінні і 
можна зібрати своє різнобарвне морозиво. Також можна збирати 
морозиво, орієнтуючись на прикраси, які ми заховали на різних 
частинах морозива: сердечко, зірочка, квіточка або присипка. Усі 
детальки легко діставати пальчиком.

Двошаровий сортер з фруктами, які виглядають дуже реалістич-
но. Нижній шар – це половинки фруктів (12 вкладишів), а верхній 
– цілі фрукти (ще 12 вкладишів). Гра допоможе пояснити дитині 
поняття «частина і ціле», «великий-маленький». Рахуйте фрукти, 
вивчайте їх особливості: колір, розмір, де вони ростуть і які на 
смак. Розвивайтеся, весело граючи!

ПСД121 | ВКЛАДКИПСД076 | ПАЗЛ

ПСД136 | ВКЛАДКИ

Мишенята на веселціМорозиво

Фрукти у розрізі

Розмір: 22,5×15,5 см

Розмір: 32×22,5 см

Розмір: 31,5×23 см
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Сортер відмінно підходить для вивчення кольорів і понять: «біль-
ше-менше», «частина і ціле». Деталі овалів взаємозамінні і легко 
дістаються пальчиками. У наборі 10 карток.

Цікавий пазл, який виглядає ну дуже реалістично. Складові сні-
данку зручно діставати пальчиками. Ви готуєте, а малеча допо-
магає. Розвивайтеся весело граючи.

Усім добре знайома логічна гра у цікавому виконанні. Лисички 
полюють на зайчиків, чи навпаки? Зручний варіант гри в дорогу.

ПСД138 | ПАЗЛПСД137 | ПАЗЛ

ПСД158 | ХРЕСТИКИ-НУЛІКИ

ЧерепашкиСніданок

Зайчик і лисичка

Розмір: 31,5×23 см

Розмір: Ø15,5 см / фішка 3,3 см

Розмір: 24×24 см

Усім добре знайома логічна гра у цікавому виконанні. Ведмедики 
втікають від їжачків, чи навпаки? Зручний варіант гри в дорогу.

ПСД159 | ХРЕСТИКИ-НУЛІКИ

Їжачок та ведмідь

Розмір: Ø15,5 см / фішка 3,3 см
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Яскравий тематичний фон цього сортера дітям цікаво буде роз-
глядати та вивчати у деталях, а вкладиші будівельної техніки 
зручно діставати пальчиками та вкладати на свої місця за фор-
мою. Можна також порахувати техніку та поговорити про її функ-
цію в будівництві.

Яскравий тематичний фон цього сортера дітям цікаво буде розгля-
дати та вивчати у деталях, а 5 милих вкладишів-котиків зручно ді-
ставати пальчиками та вкладати на свої місця за формою. Можна 
також порахувати котиків і придумати для кожного цікаве ім’я та 
історію подорожі.

Яскравий тематичний фон цього сортера дітям цікаво буде розгля-
дати та вивчати у деталях, а 6 милих вкладишів-котиків зручно ді-
ставати пальчиками та вкладати на свої місця за формою. Можна 
також порахувати котиків і придумати для кожного цікаве ім’я та 
історію подорожі.

Яскравий тематичний фон цього сортера дітям цікаво буде роз-
глядати та вивчати у деталях, а 9 вкладишів будівельної техніки 
зручно діставати пальчиками та вкладати на свої місця за фор-
мою. Можна також порахувати техніку та поговорити про її функ-
цію в будівництві.

ПСД147 | ВКЛАДКИ МАЛЕНЬКІ

ПСД143 | ВКЛАДКИ МАЛЕНЬКІПСД140 | ВКЛАДКИ МАЛЕНЬКІ

ПСД123 | ВЕЛИКІ ВКЛАДКИ

Будівництво – 3

Котики – 2Котики – 1

Будівельний майданчик

Розмір: 23×15,5 смРозмір: 23×31 см

Розмір: 23×15,5 см Розмір: 23×15,5 см
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Веселий тетріс-головоломка для любителів конструкторів. Зби-
райте будиночки та розташовуйте жителів на тематичному полі. 
Рахуйте фігури та сортуйте за кольорами. У наборі йде картин-
ка-підказка. 

Яскравий тематичний фон цього сортера дітям цікаво буде роз-
глядати та вивчати у деталях, а вкладиші будівельної техніки 
зручно діставати пальчиками та вкладати на свої місця за фор-
мою. Можна також порахувати техніку та поговорити про її функ-
цію в будівництві.

Веселий тематичний тетріс-головоломка. Морських жителів зби-
раємо за кольором та шукаємо 4-го зайвого. Скринька зі скар-
бами має замок у вигляді певної геометричної фігури, а тому 
навколо розташовуємо деталі із зображенням цієї фігури. Також 
необхідно не забувати і про числа від 1 до 10. У наборі йде кар-
тинка-підказка. Рахуйте фігури та сортуйте за кольорами. Виру-
шайте на пошуки скарбів разом з веселим тетрісом-картою.

ПСД161 | ТЕТРІСПСД146 | ВКЛАДКИ МАЛЕНЬКІ

ПСД160 | ТЕТРІС

КонструкторБудівництво – 4

Морські скарби

Розмір: 32×22,5 см

Розмір: 32×22,5 см

Розмір: 23×15,5 см

Десять милих пінгвінів, які розділені навпіл. На одній половинці: 
число, а на іншій – відповідна кількість рибок. Необхідно знайти 
свою половинку для кожного пінгвіна, порахувавши рибок, або за 
кольором шапочки. Розкажіть дитині, де живуть пінгвінчики, що 
їдять та які звуки притаманні саме їм. Наші пінгінчики ще й дуже 
емоційні. Тепер вивчати рахунок стане цікавіше.

ПСД164 | ВКЛАДКИ

Пінгвінчики – рахунок

Розмір: 32×22,5 см
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Дев’ять картинок тварин, які розділені навпіл. Необхідно знайти 
свою половинку, або ж пофантазувати і створити не «зебру», а на-
приклад, «кроко-зебру». Порахуйте тваринок та розкажіть дитині, 
де вони живуть, що їдять та які звуки притаманні саме їм. Деталі 
легко діставати пальчиками.

Яскрава та цікава гра. Маленькі курчата – це 12 вкладишів різної 
форми, які малюку необхідно вставити на свої місця. Усі деталі 
легко діставати пальчиками. Постійно проговорюйте назви самих 
фігур. Запропонуйте дитині порахувати черв’ячків або ромашки. 
Придумайте цікаву історію про маленьких курчат, які весело бав-
ляться на галявині.

ПСД162 | ПАЗЛ

ПСД163 | ВКЛАДКИ

Дивовижні звірятка

Курчата – фігури

Розмір: 32×22,5 см

Розмір: 32×22,5 см
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Сортер складається з планшета, на якому зображено 25 квадрат-
них плашок з різними персонажами, що візуально демонструють 
значення п’яти прийменників: «біля», «у», «на», «за» та «перед». Те-
пер вивчати прийменники стане цікавіше. Плашки також можна 
рахувати та грати в «Меморі» і «5-й зайвий».

ПСД135-УКР | ВКЛАДКИ

Вчимо прийменники (українська мова)

Розмір: 32×22,5 см

Потрібно розташувати тематичні фігурки так, щоб усі розмістили-
ся на планшеті за прикладом (у наборі йде картинка-підказка) і 
можна буде побачити будівельний майданчик з різною технікою. 
Порахуйте усю техніку на майданчику та поясніть, яка функція 
кожної під час будівництва.

ПСД127 | ТЕТРІС ВЕЛИКИЙ

Будівельний майданчик

Розмір: 32×22,5 см
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Потрібно розкласти тематичні фігурки так, щоб усі розташували-
ся на планшеті за прикладом (у наборі йде картинка-підказка) і 
можна буде побачити, де подорожують ці милі котики. Вивчайте 
країни світу та рахуйте котиків. Запропонуйте дитині придумати 
для усіх героїв цікаві імена.

Потрібно розташувати тематичні фігурки так, щоб усі розмістили-
ся на планшеті за прикладом (у наборі йде картинка-підказка) і 
можна буде побачити будівельний майданчик з різною технікою. 
Порахуйте усю техніку на майданчику та поясніть, яка функція 
кожної під час будівництва.

ПСД125 | ТЕТРІС ВЕЛИКИЙ

ПСД124 | ТЕТРІС МАЛЕНЬКИЙ

Котики

Будівельний майданчик

Розмір: 32×22,5 см

Розмір: 23×15,5 см
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Новий рік 
Пазли
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У наборі: 42 деталі і 12 карток. Завдання дитини: зібрати усі ма-
шинки так, як на картці-завданні. Або ж можна пофантазувати і 
зібрати так, як малюк сам собі придумав та уявив.

ПСФ132 | ГРА З КАРТКАМИ

Тварини на машинках

Розмір: 23×32 см

У наборі: 33 деталі та фон-підказка. Завдання дитини: прикраси-
ти новорічну ялинку іграшками.

У наборі: 30 деталей і 16 карток. Завдання дитини: прикрасити 
ялинкову гілочку так, як на картці-завданні. Або ж можна пофан-
тазувати і зібрати так, як малюк сам собі придумав та уявив.

ПСФ137 | ПАЗЛ З ПІДКАЗКОЮ ПСФ139 | ГРА З КАРТКАМИ

Новорічна ялинка Ялинкова гілочка з прикрасами

Розмір: 32×27 см
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Вітаємо Вас! Придбавши цей дерев’яний алфавіт, Ви з легкістю 
зможете пояснити та наглядно показати дитині, що таке «абет-
ка», а тематичні малюнки на кожній з літер допоможуть малюкам 
швидше запам’ятати слова саме з цими літерами.

ПСФ138

Український алфавіт

Розмір: 45×31 см

У наборі: ялинка з 12 деталей, 12 іграшок та 16 карток. Насам-
перед дитині потрібно зібрати пазл-ялинку, а потім прикрасити 
її іграшками. Є легші картки, де іграшок менше, а є складніші і 
треба подумати, куди їх повісити? Прикрась свою ялинку так, як 
сподобається тобі!

ПСФ093 | ГРА 2 В 1

Ялинка (маленька)

Розмір: 23×16×0,6 см

Пазл-вкладиш – це цікава розвивашка. Герої легко дістаються, 
але при цьому, сам контур пазла залишається на місці. Дитині 
необхідно правильно зібрати всіх тварин і людей назад на борт 
(санки) і порахувати їх.

ПСД189 | ВКЛАДКА

Звірі на санчатах

Розмір: 31×27 см
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У наборі: 31 деталь і 14 карток. Завдання дитини: одягнути всіх 
сніговичків та підібрати їм відповідну емоцію так, як на карт-
ці-завданні. Або ж можна пофантазувати і зібрати так, як малюк 
сам собі придумав та уявив.

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

ПСФ140 | ГРА З КАРТКАМИ ПСФ143 | КОНТУРНИЙ ПАЗ

Веселі сніговики Ведмедик у літаку

Розмір: 12×32 см Розмір: 17×19 см

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

ПСФ144 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ ПСФ145 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Коник Паровоз

Розмір: 18×19 см Розмір: 17×21 см
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Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

ПСФ146 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ ПСФ147 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Пінгвін на ковзанах Гномик

Розмір: 19×14 см Розмір: 21×14 см

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

Потрібно перевернути пазл і всі деталі самі випадуть, але конту-
ри залишаються на місці, вони і є підказкою для дитини під час 
збирання пазлу.

ПСФ148 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ ПСФ149 | КОНТУРНИЙ ПАЗЛ

Сніговичок Новорічне печиво

Розмір: 22×14 см Розмір: 23×15 см
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У наборі: ялинка з 10 деталей, 23 іграшки та 16 карток. Насам-
перед дитині потрібно зібрати пазл-ялинку, а потім прикрасити 
її іграшками. Є легші картки, де іграшок менше, а є складніші і 
треба подумати, куди їх повісити? Прикрась свою ялинку так, як 
сподобається тобі!

ПСФ092 | ГРА 2 В 1

Ялинка (велика)

Розмір: 33×24 см
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