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Patented toys



Někdy fakta řeknou více než slova…

Koncept předškolních hraček od Lalaboom získal mnoho ocenění v letech 2018/19 !

Národní ceny za hračku roku
Profesionální ocenění 

a ceny od rodičovských sdružení
Ceny za design



Lalaboom krok za krokem

Lalaboom nabízí vzdělávací systém, 
jak rozvinout základní dětské dovednosti od 10 do 36m+



Lalaboom krok za krokem

Lalaboom - systém dílků podporuje 5 hlavních aktivit. 
S Lalaboom se děti přirozeně učí v průběhu jednotlivých etap svého vývoje.

Děti poznávají, že dílky 
Lalaboom se mohou 
spojovat díky 
jednoduchému systému. 
Rozmanité kombinace 
barev i povrchů stimulují k 
poznávání hmatem a 
zrakem.

Děti objevují, že se dílky 
dají otevřít a zavřít pomocí 
jednoduchého otáčivého 
pohybu. 
Tento pohyb je užitečnou 
zkušeností pro rozvoj 
motorických dovedností 
dítěte. 

Děti umí vybírat tvary a 
barvy, vyměňovat 
jednotlivé díly za jiné, čímž 
vytvoří rozmanité 
kombinace. Začínají tak 
vyjadřovat svoje priority a 
svou tvořivost. 
Můžete je také požádat, 
aby spojovaly některé 
konkrétní tvary a barvy, 
abyste mohli posoudit, jak 
se učí je rozlišovat.

Děti již rozeznaly různé 
systémy spojení dílků, 
které LALABOOM nabízí.
Nyní mohou vytvářet 
rozmanité konstrukce a 
kombinovat barvy. Při hře s 
dílky Lalaboom děti plánují, 
rozvíjejí prostorové 
povědomí a tvoří 
kompletní konstrukce, čímž 
si zlepšují sebevědomí. 
Stavební činnosti jsou 
základní fází ve vývoji 
dítěte. 

Dílky LALABOOM lze i 
navlékat a vytvářet tak 
nejrůznější řetězy, které 
dětem umožňují další 
varianty hry. S Lalaboom si 
děti zlepšují jemnou 
motoriku, koncentraci, 
preciznost či koordinaci 
oko-ruka. Je to první krok 
na cestě, jak se učit psát. 



Malé sety

LB861240
LALABOOM Věž 6
6 dílků v tubusu
23x23x21 cm

LB860885
LALABOOM Mix 12
12 dílků
24x8x16,5 cm

LB860892
LALABOOM Tuba 24
24 dílků a doplňků
13x13x20 cm



Velké sety

LB861226
LALABOOM Midi 30
30 dílků a doplňků
21x10x28 cm

LB860908
LALABOOM Big 36
36 dílků a doplňků

46,5x6x28 cm

LB860915
LALABOOM 
Maxi 48
48 dílků a doplňků
16x16x23 cm



Hračky do vody

LB860922
LALABOOM Housenka do koupele 8
8 dílků a doplňků
30,5x12,5x14 cm



Novinky 2019
LB861530
LALABOOM Set oblouky 5+8
5 oblouků a 8 dílků
30x8x21 cm

LB861509
LALABOOM Herní set 20

hrací deska
s 20 základními díly

a obrázkovými předlohami
32x7,5x25 cm



Další sortiment – dostupné v roce 2020



V případě zájmu nás 
kontaktujte:

Výhradní distributor pro ČR a SR:

TOYPEX s.r.o.
V Půstkách 462

CZ-252 41 Dolní Břežany 
tel.: +420 608 808 946
e-mail:info@toypex.cz


