


Életünket végig kíséri, átszövi a játék. Játszunk, ahogy fejlő- 
dünk, amikor nevelünk, játszunk, hogy tanuljunk, hogy tanít- 
sunk, játszunk, hogy szórakozzunk, hogy szórakoztassunk…

Sok éves tapasztalatunkkal segítségére lehetünk intézmé- 
nyek szabadidős programjaihoz, gyermekrendezvényeihez 
nívós, fejlesztő játékokkal, eszközökkel, programszervezéssel 
és szolgáltatással. Óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók, ját- 
szóházak, céges rendezvények, csapatépítő délutánok,  egyéb 
intézmények profiljába illeszkedő, különböző fejlesztési cé- 
lokra kidolgozott, részletes ajánlataink rugalmasan illeszked- 
nek a megrendelő lehetőségeihez, körülményeihez, elkép-
zeléseihez, megnyert pályázataihoz, akár rendezvényről, akár 
beruházásról legyen szó.

Rendelkezésre állunk folyamatosan bővülő kínálatunkkal, 
szakmai ismereteinkkel, piaci kapcsolatainkkal mind a célkö- 
zönséget, mind az eszközöket, berendezéseket illetően.

Játszunk, mert játszani jó!

A játék cselekvés, eszköz, jelenség... Időtöltés, versengés, 
kaland... Varázslat!



Óriás  
akadálypálya

Óriás  
golyóvezető

ügyességi játék

ügyességi játék

Feladat: A fonalakkal átszőtt térben  
eligazodni, kijutni a zsinegek hálójából.

Mit fejleszt?: koordinációs készséget,  
helyzetfelismerést, kreatív gondolkodást

Feladat: A két kezedben lévő zsinór 
mozgatásával a golyót az adott pályán  
a tábla aljáról a tetejére vezetni úgy, 
hogy a lyukakat kerüljük el.

Mit fejleszt?: szem-kéz koordinációt, 
kitartást, koncentrációt



Óriás  
akadálypálya

Varázslatos 
logika

  
Labdamentő

logikai játék

ügyességi játék

Feladat: Lássuk kinek a legügyesebb a 
keze? A játékban öt tárgyból tornyot kell 
építeni a feladatkártyának megfelelően, 
de a szürkével jelöltet el kell tüntetni 
az egymásra halmozott kellékek között!

Mit fejleszt?: logikát, gondolkodást, 
térlátás, ügyességet

Feladat: Kinél fognak leesni a labdák? 
A játék lényege, hogy minél több színes 
rudat gyűjts össze anélkül, hogy 
a golyók leesnének!

Mit fejleszt?: Koncentrációt, ügyességet, 
figyelmet



  
Jeges kaland
logikai játék

Feladat: Találjuk meg az állatok helyét: halat a vízbe, jegesmedvét a jégtáblára,  
de az eszkimót ne takard le!

Mit fejleszt?: kombinációs készséget, gondolkodást, logikát



  
Csúcsforgalom
logikai játék

Feladat: A játék a közlekedési dugókba kalauzol minket, ahol a cél a feladatkártyák 
alapján felállított járművek között ellavírozni úgy, hogy nem emelhetjük fel egyiket 
sem, csak csúsztathatjuk az autókat a táblán.

Mit fejleszt?: logikai készséget, gondolkodást, kombinációs készséget



Violinkulcs  
Vonal mentén hangtalanul!
ügyességi feladat

Feladat: A kézbe fogható karikát végig kell vezetni a violinkulcson anélkül, hogy  
a két fém hozzá érjen egymáshoz.

Mit fejleszt?: kézügyességet, koncentrációt, figyelmet



  
Hétfejű sárkány
célbadobós ügyességi játék

Feladat: Elsőként ledobni a sárkány mind a hét fejét labdával.

Mit fejleszt?: koncentrációt, figyelmet, szem-kéz koordinációt



Cápa 
Bowling

Titkos láda

ügyességi játék

tapintós ügyességi játék

Feladat: Minél több ,,cápát” eltalálni és 
ledönteni a labdával.

Mit fejleszt?: kézügyességet, szem-kéz 
koordinációt, szem-mértéket

Feladat: A ládában található dolgokat 
tapintás alapján felismerni.

Mit fejleszt?: finommotorikát, tapintást, 
érzékelést



Cápa 
Bowling

Mesterlövész

Lendületes
labdák

ügyességi játék

ügyességi játék

Feladat: A szivacslövedékkel eltalálni 
minél több labdát!

Mit fejleszt?: koncentrációt, ügyességet, 
figyelmet, pontosságot

Feladat: A fakanállal vagy teniszütővel 
a zsinóron lógó labdákat beütni középre! 

Mit fejleszt?: kézügyességet,  
pontosságot, labdaérzéket



  
Rönkház építő
építő játék

Feladat: A rajz alapján vagy a fantázia segítségével építkezni!

Mit fejleszt?: kombinációs készséget, fantáziát, térlátást



Óriás  
mesekocka

  
Óriás Jenga

kirakós játék

ügyességi játék

Feladat: Hat különböző képet kirakni  
a kockák forgatásával.

Mit fejleszt?: kreativitást, ügyességet, 
rész-egész kapcsolat észlelését,  
gondolkodást, szem-kéz koordinációt, 
finommotorikát, figyelmet

Feladat: A hasábok segítségével tornyot 
építeni, majd körönként egy-egy darabot 
kihúzni és a tetejére helyezni úgy, hogy 
ne boruljon le!

Mit fejleszt?: logikai gondolkodást, 
koncentrációt, szem-kéz koordinációt, 
finommotorikát, problémamegoldó 
képességet, térlátást



Nerf  
céltábla

Lóverseny-
pálya

ügyességi játék

gyorsasági játék

Feladat: A szivacslövedékkel célba  
találni és minél több pontot szerezni!

Mit fejleszt?: Pontosság, koncentráció, 
ügyesség 

Feladat: A kék és a piros ló egy verseny-
pályán méri össze a gyorsaságát.  
Aki hamarabb tudja a célba ,,tekerni”  
a lovát, az győz! 

Mit fejleszt?: gyorsaságot, a versenyszel- 
lem gyakorlását, koncentrációt



Nerf  
céltábla

Betűfelismerő

Célkereszt
célbadobó

Kisbetűk, nagybetűk,  
tárgyak, hívóképek

ügyességi játék

Feladat: Keresd meg a kisbetűhöz 
tartozó nagybetűt és az adott betűvel 
kezdődő tárgy képét.

Mit fejleszt?: felismerést, tudást,  
emlékezőképességet

Feladat: Minél több pontot gyűjteni 
pontos dobásokkal!

Mit fejleszt?: szem-kéz koordinációt, 
ügyességet, koncentrációt



Trükkös tükrös kockák
logikai játék

Feladat: Használd a feladatkártyát és rakd ki az alakzatokat a tükrök segítségével.

Mit fejleszt?: logikát, térlátást, síkbéli és téri tájékozódást, vizuális készséget



  
Színes karika célbadobáló
ügyességi játék

Feladat: A színes gumikarikákat színének megfelelő helyre dobni.

Mit fejleszt?: szem-kéz koordinációt, ügyességet, pontosságot



Castle  
Logix

Katicás  
célbadobó

logikai játék

ügyességi játék

Feladat: Kockáról kockára, toronyról  
toronyra! Vesd be a logikád, hogy  
a meglévő elemekből egy komplett  
vár épüljön!  

Feladat: A babzsákokat a lyukakba 
dobni és így minél több pontot 
összegyűjteni.

Mit fejleszt?: szem-kéz koordináció, 
pontosság, ügyesség, koncentráció



Egyedül játszható 
logikai feladatok

Fa és fém logikai  
ördöglakat

2-99 éves korig

8-99 éves korig

21 féle különböző korosztálynak szóló, 
egyedül játszható logikai játék, mely  
feladatfüzetek segítségével egyre  
nehezedő, logikai gondolkodást, kom-
binációs készséget, téri tájékozódást, 
kitartást igénylő feladatok kínál.

Kirakni, kibogozni, szétszedni, 
szétcsúsztatni, összerakni, megoldani 
az adott logikai feladatokat! 

24 féle



Kreatív 
foglalkozások

Csillámos 
tetoválás



Arcfestés



Szőnyegen berendezett játszóház  
a legkisebbeknek.

Sorversenyek 
össze állítása

Bébi játszó




