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LEKOTÉKA

seznam hraček a didaktických pomůcek
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

LEKOTÉKA
HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace nabízí zapůjčení
hraček a didaktických pomůcek, hmatových her ale také jednoduchých
hudebních nástrojů s přirozeným laděním.
Služba byla původně určena zejména dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, nicméně aktuálně je zdarma k dispozici všem dětem bez rozdílu. Na
základě zkušeností pracovníků knihovny a po konzultacích s pedagogy ze
spolupracujících škol připravila KJM nabídku těchto pomůcek, kterou mohou
využít jak jednotlivci, tak i školy. Seznam hraček a pomůcek je průběžně
neustále doplňován, přičemž svými tipy mohou přispět i samy děti či jejich
rodiče. Výpůjčky se řídí pravidly Knihovního řádu. Více informací na
www.kjm.cz
Hračky si lze vypůjčit i na vybraných pobočkách. Na každém z těchto míst je
k dispozici unikátní seznam.
Na dotazy jsou připraveni odpovědět pracovníci knihovny, popřípadě je možné
se obrátit na email projekty@kjm.cz

Projekt Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byl
finančně podpořen z dotačního titulu Knihovna 21. století Ministersta kultury ČR (2013, 2014,
2015).
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Animal Links
Věk: 1 – 3 let
Děti spojují barevné díly do řetězů nebo různých konstrukcí a pak je zase oddělují od sebe.

Atlas světa – Albi tužka
Věk: 6 – 12 let
Kouzelné čtení je unikátní řada edukativních her pro děti, které využívají speciální
elektronickou tužku. Interaktivní kniha obsahuje osm různých map. Na jednotlivých stranách
se seznámíte se všemi kontinenty, poznáte země na
naší planetě a zjistíte, kde tyto země leží. Nechybí
zde ani oceány, moře, velké řeky a pohoří, které
jsou nedílnou součástí naší planety. Obrázky na
mapách vám ukáží, jaká zvířata, stavby či jiné
zajímavosti můžete v jednotlivých zemích najít.
Kniha je skvělým doplňkem pro výuku zeměpisu.

Babička Libuška
Textilní maňásek, výška 28 cm.

Balancující delfín
Věk: 4+
Barevné válečky, které se postupně skládají na delfína, jsou
duté a různě velké. Tím je docíleno toho, že lze menší
válečky vkládat do větších. Hra je tak mnohem složitější a
napínavější. Navíc se barva válečku určuje hodem kostky.
Vítězí
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Balanční zvířátka z And - Petilou
Věk: 18 měsíců +
Stavěj věž z horských zvířat, a to dokud je nezasáhne lavina!
Firma Le Toy Van vytvořila kolekci vysoce kvalitních hraček
Petilou, která je speciálně vytvořena pro nejmenší děti, jejich
zvídavost a rozvoj motorických i senzorických schopností
formou zábavné hry. Petilou hledá inspiraci v barvách duhy a
přirozeném vývoji dítěte.

Balanční žába
Věk: 3+
Pomůcka složená z barevné podstavy ve tvaru měsíce
a několika válců, které musí děti poskládat tak, aby se jim
z podstavy neskutálely, což zdokonaluje jejich motorické
a logické schopnosti.

Barevné cihličky
Věk: 4+
Hra zaměřená na skládání vzorů z dřevěných barevných
cihliček. Předlohami jsou vzory na kartách.

Bead track
Věk: 12m+
Dřevěná hračka, na které děti přesouvají dřevěné korálky
různých tvarů a barev po klikaté dráze z jednoho konce na
druhý.

Bořek stavitel s Béďou
Věk: 3+
Dětské obrysové (konturové) puzzle s Bořkem a jeho
kamarádem bagrem Béďou. Na zadní straně puzzle
najdete omalovánku s motivem Bořka Stavitele. Originální
puzzle pro děti rozvíjí jemnou motoriku, představivost a
paměť.

Česká republika
Věk: 6+
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Čtenářské kostky
Věk: 6+
Čtenářské kostky nabízejí žákům celou škálu možností,
jak hlouběji proniknout do textu. Pomáhají žákům
zautomatizovat si různé myšlenkové operace, jež jim
pomáhají porozumět textu. Čtenářské kostky jsou hrou,
při níž se učíte čtenářské strategie (a vlastně o tom ani
nevíte).

Dice box
Věk: 8+
Dřevěný hlavolam složený z nepravidelných dílů. Úkolem je
hlavolam rozebrat a naskládat zpět do původního tvaru.

Dinosauři
Věk: 6+
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Divadlo pohádka
Věk: 3+
Divadlo Pohádka obsahuje podstavec, 2 kulisy z tvrdého papíru
a 4 dřevěné figurky. Baleno v krabici z tvrdého papíru.

Domino
Věk: 3+
Hra procvičující jemnou motoriku, pozorovací a kombinační
schopnosti, učí logicky uvažovat.

Domino – barvy
Věk: 2 – 4 let
Děti se učí poznávat barvy i svět okolo sebe. Zároveň si
procvičují jemnou motoriku, rozvíjejí pozorovací a kombinační
schopnosti a učí se logicky uvažovat. V návodu najdete hru pro
jednoho i více hráčů.

Doprava
Věk: 3+
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Dovednostní hra - Krokodýl
Věk: 5+
Balanční

hra

Krokodýl

je

zaměřená

na

zručnost

a zábavu. Dřevěné tyčinky a kolečka je třeba poskládat na
krokodýla

tak šikovně,

aby

se

nedostal z rovnováhy

a nepřeklopil se. Hod kostkou určí, co se bude na krokodýla
skládat.

Dromedár
Věk: 5+
Jak vysoký náklad usměvavý dromedár uveze, závisí pouze na
zručnosti, trpělivosti a taktice hráčů. Velmi oblíbená a didaktická
hra je určena pro hráče sólisty i jako rodinná hra.

Dřevěná motorická kostka
Věk: 2+
Motorická hračka, která dítěti pomůže formou hry rozeznávat různé
tvary, které prostrkuje skrz otvory, a barvy. Vkládací krabička má
odnímatelnou horní část víka pro snadné vytažení vložených
kostiček.

Dřevěná skládačka – Věž XI
Věk: 18m+
Věž je dřevěná skládačka s 12 barevnými díly, které na sebe musí
vzájemně správně pasovat tak, aby bylo možné věž postavit.

Dřevěná vkládačka se smyslovými kostkami
Věk: 12m+
Dřevěná vkládačka je skvělá pro rozvoj smyslového vnímání.
Každá kostička má uvnitř bezpečně schované různé korálky,
které při hře vydávají odlišné zvuky. Každá kostička má také
svých speciální tvar a barvu. Hračka je vyrobena ze dřeva,
samozřejmostí jsou nezávadné a netoxické barvy na vodní
bázi. Hračka podporuje koordinaci oka a ruky, jemnou motoriku,
logiku, prostorové vnímání, představivost.

Dřevěné kostky ABC
Věk: 1+
Každá kostka má na sobě tištěné písmeno, číslo a
obrázek.

Dřevěné perly – číslice
Věk: 3+
Dřevěné perly s číslicemi jsou rozmanitých barev a tvarů,
které můžou děti různě navlékat a procvičovat si při tom
číslice, barvy a tvary.
Hra obsahuje 30 kamenů uložených v dřevěné krabičce.

Dřevěné puzzle – dopravní prostředky
Věk: 3+
Dřevěné puzzle s tematikou dopravních prostředků.

Dřevěné vkládací puzzle – traktor
Věk: 1+
Traktorista Petr poztrácel na poli části svého zeleného traktoru.
Úkolem dětí je vrátit ztracené části zpět na své místo. Jednotlivé
dílky skládačky mají úchytky, dětem se tak s nimi lépe manipuluje.

Dřevěný farmářský vláček
Věk: 18m+
Farmář v mašince veze ve vagóncích svá hospodářská
zvířátka. Děti si tak mohou vyložit a naložit slepičku, ovečku,
kravičku a prasátko. Holčičky a kluci si mohou tahat vláček na
provázku, jako klasického kačera. Lze složit a zase rozložit,
případně je možný i opačný postup.

Dřevěný motorický červík duhový
Věk: 1+
Uklidňující motorická hračka ve tvaru červíka, který má jednotlivé
dílky uvnitř spojené gumičkou.

Dřevěný nasazovací červík modrý / růžový
Věk: 1+
Dřevěný červík, u kterého lze po odšroubování špičky ocásku
jednotlivé dílky sundat a opět vrátit.

Ferda kvízy
Věk: 3+
Záměrem této hry je zábavnou formou rozvíjet v dětech jejich
pozorovací schopnosti, prostorovou představivost a pojem velikosti.
Obsahuje elektronickou tužku, která zaznamenává správné a špatné
odpovědi pomocí líbivých světelných a zvukových efektů.

Forza 4 - Piškvorky
Věk: 6+
Piškvorky jsou strategická hra pro dva hráče, při které se střídají
ve vkládání žetonů tak, aby byla jedním hráčem vytvořena řada
pěti stejných symbolů za sebou - vodorovně, svisle nebo šikmo.

Geometrické puzzle
Věk: 3+
Dřevěná

skládačka

zaměřená

na

seznámení

dětí

s geometrickými tvary. Rozvíjí představivost a schopnost
kombinovat.

Hádanky Dráčka Fráčka
Věk: 4 – 7 let
Na kartičkách najdou děti veselé veršované hádanky.
Odpovědi ve formě obrázků jsou vždy na zadní straně
kartičky. Pokud dítě odpoví správně na zadanou otázku,
dostane žeton. Ten položí na hrací kartu na kolečko stejné
barvy. Vyhrává hráč, který jako první zaplní barevná kolečka
na své kartě příslušnými žetony. Hra rozvíjí slovní zásobu,
logické myšlení a schopnost soustředění. Je určena
především dětem předškolního věku, ale nudit se při ní
nebudou ani starší děti.

Hledání stínů: Mašinka – zvířátka a dopravní prostředky
Věk: 2+
Hra se stíny je inspirovaná Mašinkou a jejími kamarády. Hrací destičky
obsahují vždy stín a k němu patřící zvířátko nebo dopravní prostředek,
které dítě musí najít a správně přiřadit.

Hmatová hra dřevěná
Věk: 3+
Hmatová varianta klasického pexesa je určena pro dva
hráče. Rozvíjí hmatové a smyslové dovednosti. Pomůcka je
vhodná i pro zrakově postižené.

Hmatová hra – Poznej tvar v rámečku
Věk: 3+
Hra je určená pro 1 - 4 hráče. Podporuje motoriku, senzoriku,
hmat a schopnost přiřazovat motivy. Základ tvoří šestnáct
různých motivů. Každému motivu je přiřazen jeden rámeček, ke
kterému je třeba pouze hmatem v bavlněném pytlíku vyhledat
odpovídající motiv.

Hmatové tvary
Věk: 3+
Kapsa plná zábavy! Děti si procvičují jemnou
motoriku,

rozeznávání

tvarů

a

různých

povrchů. Balení obsahuje 20 různých tvarů a
10 karet s úkoly.

Hravá angličtina – Albi tužka
Věk: 6 – 12 let
Hravá angličtina je interaktivní učebnice pro děti již od 6
let vhodná pro výuku anglického jazyka jak pro začátečníky, tak
pro mírně pokročilé. Zábavnou formou si vytvoříte nebo rozšíříte
slovní zásobu a naučíte se správně vyslovovat anglická slovíčka
a jednoduché věty. Kniha je namluvena rodilými mluvčími, ale
obsahuje také kompletní český překlad. Získané znalosti si
můžete otestovat v kvízech, které jsou rozděleny do tří kategorií
dle obtížnosti. Kniha obsahuje přes 2200 zvuků a textů.

Hravé české dějiny 1
Věk: 8 – 12 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Hravé učení
Věk: 3 – 7 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Jablko s červíkem – provlékadlo
Věk: 3+
Barevné provlékadlo ze dřeva ve tvaru jablka s červíkem, který je
uchycený na tkaničce. Hra podporuje manuální zručnost a
připravuje děti na skutečné šití. Červík si prožere cestičky, kterými
se skrze jablko provléká. Hra na trpělivost a podporu jemné
motoriky.

Jeníček červený
Textilní maňásek, výška 28 cm.

Kašpárek Kamil
Textilní maňásek, výška 30 cm.

Když roboti brebentí
Věk: 3 – 7 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Krkouni, hravá angličtina
Věk: 4+
Zábavná jednoduchá hra v praktickém kufříku. Naučte se s
Krkouny první anglická slovíčka a zařaďte předměty do
odpovídající skupiny: dopravní prostředky, lidské tělo, ovoce,
barvy, oblečení, jídlo, nábytek a zvířata. Hra na principu lota
rozvíjí logické myšlení, jazykové dovednosti, pozornost a
soustředění.

Labyrint farma
Věk: 3+

Dřevěná tabulka obsahuje posouvací dílky, díky kterým můžou
děti přiřazovat hlavy ke správném zvířátku.

LEU Brain Stimulator
Věk: 4+
Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi
všech věkových kategorií. U dětí stejně jako u dospělých je mozek
stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji.
Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě
mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která
znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

Lidské tělo
Věk: 5 – 12 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Loupežník s bambitkou
Textilní maňásek, výška 31 cm.

Magnetický labyrint
Věk: 2+
Úkolem dětí je pomoci magnetického pera provést kuličky na
správné

místo

dle

barvy.

a motoriku.

Mařenka žlutá
Textilní maňásek, výška 27 cm.

Labyrint

procvičuje

koncentraci

Metall – Knobelei
Věk: 7+
Hra Metall - Knobelei obsahuje 12 zapeklitých hlavolamů, které pěkně
dokážou potrápit mozek. Kdo přijde na to, jak všechny hlavolamy vyřešit,
je opravdovým mistrem.

Mindok tangramy – zvířata
Věk: 5+
Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady SMART games. 7 dílů tangramu,
nekonečné množství kombinací. Tangramy jsou velmi stará čínská
hra. Nikdo přesně neví, kdy a jak vznikla. Podle legendy staré více
než 1000 let muž jménem Tan upustil na zem dlaždici a ta se rozbila
na 7 části. Když se ji pokoušel složit zpět do tvaru čtverce, zjistil, že se
dá složit řada různých tvarů.

Moje první písmena
Věk: 3 – 7 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Montážní auto
Věk: 2+
Montážní auto je hračkou, která podporuje rozvoj dětské motoriky.
Je složené z montážních částí, které umožňují hračku rozebrat a
zase složit. Lze použít i jako tahačku.

Motorický labyrint na kolečkách - Žirafa
Věk: 1+
Motorická hračka ze dřeva a drátků ve tvaru žirafy.

Můj svět
Věk: 3 – 12 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Nosíková : hra s vůněmi
Věk: 4 – 8 let
Unikátní hra plná vůní, která patří do série her s názvem
SMYSLY a přináší dětem neobvyklou zábavu. Příjemná
vůně, jako byla ta, jež se linula bytem o maminčiných
narozeninách, to jsou růže. Tahle vůně mi zase připomíná
mátový čaj, který mi uvařila babička, když mě bolelo bříško.
A takhle nějak vonělo hřiště, když jsme s tátou hráli fotbal –
to bude vůně trávy. V krabici se nacházejí malé nádobky, ve
kterých se ukrývají vůně. Pravidla umožňují tři různé hry.

Ozubené kolo
Věk: 1+
Pestře pomalované třídící prvky ze dřeva jsou vzájemně
spojeny ozubenými koly. Tak lze kromě citu pro tvary a
barvy poprvé zažít a vyzkoušet i svět mechaniky. Po
správném složení je možné jediným pohybem rozpohybovat
všechna tři kola.

Paměť 3D
Věk: 5+
Hra je skvělým tréninkem postřehu a paměti, dále učí barvy
a prostorovou představivost. Úkolem hráče je zpaměti a
včas poskládat kostky do prostoru, podle vzoru na kartě,
kterou si vytáhne z balíčku. Pomocí karet lze nastavovat
obtížnost hry.

Paměťová hra – hmotnost
Věk: 3+
Pexeso s rozdílnou hmotností procvičuje nejen paměť,
ale také hmat. Hráči musí najít pár kostek, které váží
stejně. V případě porovnávání hmotnosti je to ovšem
velice náročný úkol, který procvičí i dospělé!

Pexeso pro uši
Věk: 5+
Princip hry Pexeso pro uši spočívá v zapamatování si určitých
zvuků

a

získání

co

největšího

počtu

párů

krychliček

vydávajících stejný zvuk. Děti se tak naučí pozorně poslouchat,
koncentrovat se na zvuky a rozeznávat je od sebe.

Povím ti, mami 1
Věk: 3+
Didaktická hra určena pro předškoláky a prvňáčky. Princip hry
spočívá ve správném sestavení karet tak, aby vznikl logický
příběh. Hra učí dítě chápání časových posloupností a logickému
myšlení. Zdokonaluje vyjadřovací schopnosti dětí (vhodná je tedy
i

pro

předškoláky),

rozvíjí

jejich

představivost,

postřeh

a schopnost vizuální analýzy.

Povím ti, mami 2
Věk: 3+
Dětská didaktická hra, která obsahuje 40 obrázků, z nichž je
třeba sestavit 10 logických příběhů. Každý příběh potom dítě
vypráví

svým

spoluhráčům.

Hra

rozvíjí

představivost

a vyjadřovací schopnosti, učí chápat časový sled událostí a cvičí
logické myšlení. Hra je vhodná také pro zlepšení vyjadřovacích
schopností předškoláků a prvňáčků.

Povolání
Věk: 2 – 6 let
Vzdělávací skládačka na principu malého puzzle, díky které se děti
seznámí s prací lidí na různých pozicích a s různými pracovními
nástroji.

Poznávání pro nejmenší - Destičky - hlavičky
Věk: 1+
Principem poznávací hry je přiřadit hlavičku ke správné
postavě, které k sobě patří. Tím děti rozvíjí logiku, hmat a
poznávají barvy a zvířátka.

Provlékání – domácí zvířata
Věk: 18m+
Zábavná hračka pro rozvoj motoriky. Velké dřevěné korálky
jsou ve tvaru domácích zvířat, kterými se provléká šňůrka.
Děti si tak formou hry procvičují jemnou motoriku a trpělivost.
Navíc se naučí rozeznávat jednotlivá domácí zvířátka.

Přečtu ti, mami
Věk: 6+
Přečtu ti, mami je vzdělávací hra, která díky originálnímu
mechanismu dětem zábavnou formou usnadňuje výuku čtení.
Děti skládají obrázky, čímž zároveň vytvářejí celá slova, která
obrázek popisují.

Puzzle piráti
Věk: 3+
Dřevěné puzzle pirátské lodi s nebývalým množstvím
různých detailů. Puzzle se skládá z 96 dílků.

Puzzle roční období
Věk: 3+
Kruhové puzzle obsahuje 24 atypických dílků, které je třeba
poskládat ve správném pořadí tak, aby se postupně objevila
všechna roční období.

Puzzle – Savana
Věk: 4+
Jednoduché dětské puzzle zavede děti do prostředí africké
savany.

Skládací kostky pyramida – Dopravní prostředky
Věk: 1+
Skládací pyramida s obrázky na téma dopravní prostředky.
Jednotlivé

kostky

lze

vkládat

do

sebe

nebo

stavět

na

sebe. Kostky mají na jedné straně obrázky zvířat, na další jsou
zvířata dívající se z okna dopravních prostředků a na další boční
straně jsou čísla a k nim příslušný počet vozidel.

Skládací kostky pyramida – Můj den
Věk: 1+
Děti mohou z kostek postavit žebřík až do nebe a nechat po něm
šplhat zvířátka, nebo kostky stavět jen tak na sebe, nebo naopak
vkládat do sebe. Na stěnách kostek se může dítě naučit názvy
zvířátek, barvy, číslice a pojmenovávat předměty.

Smyslové kostky
Věk: 1+
Sada smyslových dřevěných kostek. Kostky jsou různých
barev, každá má svou vlastní aktivitu s vizuálním, zvukovým
či hmatovým efektem - rolničku, korálek, kaleidoskop.

Souhlásky a samohlásky
Věk: 6 – 8 let
Zábavná

vzdělávací

hra,

která

učí

správnému

pravopisu,

rozlišování souhlásek a samohlásek, rozšiřuje slovní zásobu, cvičí
koncentraci a podporuje myšlení.

Supermatematik
Věk: 7 – 11 let
.Hra procvičující počítání, logiku a přemýšlení. Každý hráč
si ze sáčku postupně vylosuje čísla a matematická
znaménka. Následně je úkolem každého co nejrychleji
složit matematický příklad, jehož výsledkem je jedno z
čísel, které je zobrazeno na obrácené kartě. Vítězem je
ten, kdo složí nejvíce správných příkladů.

Svět zvířat
Věk: 5 – 12 let
Interaktivní mluvící kniha ze série Kouzelné čtení, Albi tužka.

Tabulka dřevěná – farma
Věk: 3+
Dřevěná tabulka obsahující posouvací zvířátka, která děti umisťují
na správné místo na farmě.

Tabulka magická Grafo
Věk: 4+
Výtvarná pomůcka, dětská hra a nástroj k nácviku koordinace
pohybů. Otáčením pravého knoflíku děti kreslí čáry svislé,
pravým vodorovné. Otáčením oběma knoflíky současně mohou
vést

kreslící

hrot

kterýmkoli

směrem.

Věž z kostek – Zvířátka s čísly
Věk: 2+
Každá kostka má jinou velikost - lze je složit do sebe, ale také
na sebe do tvaru vysokánské věže. Kostky jsou duté,
využitelné jako nádobky či úkryt na hračky. Každá strana
disponuje barevným obrázkem - některé na sebe navazují,
další učí první počty, jiné vás potěší barevným zvířátkem,
autíčkem či postavičkou.

Vkládací krabička – malá
Věk: 2+
Vkládací krabička s různými tvary. Podporuje rozvoj jemné
motoriky a učí poznávat geometrické tvary.

Vláček s potiskem
Věk: 3+

Úkolem dítěte je nasunout kostky vlaku na tyčky tak, aby byl
naložen celý náklad. Při této činnosti děti zdokonalují
jemnou motoriku, logiku a koordinaci pohybů.

Zoologic
Věk: 5+
Zapojte dedukci a logiku ve hře, jejímž cílem je umístit na
mřížku hrací díly se psem, kočkou, myší a jejich oblíbeným
jídlem. Musíte dodržet pravidlo, že žádné zvíře nesmí sousedit
se svým nepřítelem, a zároveň žádné zvíře nesmí sousedit se
svým oblíbeným jídlem. Šedesát rébusů je rozděleno do pěti
úrovní.

Zelený žabák Frillo
Věk: 4+
Maňásek na ruku, který podporuje fantazii a představivost dětí a je
výbornou hračkou pro rozvoj slovní zásoby.

