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Patentované hračky



Niekedy fakty povedia viac ako slová…

Koncept predškolských hračiek od Lalaboom získal mnoho ocenení v rokoch 2018/19!

Najvyššie ocenenia za dizajnNárodná hračka výročných ocenení Ceny profesionálne/rodičovské 
komunity



Lalaboom krok za krokom

Lalaboom ponúka vzdelávací systém, ako rozvinúť
základné detské zručnosti

vo veku od 10 do viac ako 36 mesiacov



Lalaboom krok za krokom

Lalaboom - systém dielikov podporuje 5 hlavných aktivít.
S Lalaboom sa deti prirodzene učia v priebehu jednotlivých etáp svojho vývoja.

Deti spoznávajú, že dieliky
Lalaboom sa do seba 
spájajú jednoduchým 
klipovým systémom. 
Rozmanité kombinácie
farieb i povrchov stimulujú
k poznávaniu hmatom a 
zrakom.

Deti objavujú, že sa dieliky
môžu otvárať alebo 
zatvárať prostredníctvom 
jednoduchého otáčavého 
pohybu.
Tento pohyb je užitočnou
skúsenosťou pre rozvoj 
motorických schopností 
dieťaťa.

Deti vedia vyberať tvary a 
farby, vymieňať jednotlivé 
diely za iné, čím vytvorí
rozmanité kombinácie. 
Začínajú tak vyjadrovať
svoje priority a svoju
tvorivosť. Môžete ich tiež
požiadať, aby spájali
niektoré konkrétne tvary a 
farby, aby ste mohli 
posúdiť, ako sa učí ich
rozlišovať.

Deti už rozoznali rôzne
systémy spojenie dielikov, 
ktoré LALABOOM ponúka. 
Teraz môžu vytvárať
rozmanité konštrukcie a 
kombinovať farby. Pri hre s 
dielikmi Lalaboom deti
plánujú, rozvíjajú
priestorové povedomie a 
tvorí kompletné
konštrukcie, čím si zlepšujú
sebavedomie. Stavebné 
činnosti sú základnou fázou
vo vývoji dieťaťa.

Dieliky LALABOOM možno 
aj navliekať a vytvárať tak 
najrôznejšie reťaze, ktoré
deťom umožňujú ďalšie
varianty hry. S Lalaboom si 
deti zlepšujú jemnú
motoriku, koncentráciu, 
precíznosť či koordináciu
oko ruka. Je to prvý krok na 
ceste, ako sa učiť písať.



Malé sety

LB861240
LALABOOM Veža 6
6 dielikov v tubuse
23x23x21 cm

LB860885
LALABOOM Mix 12
12 dielikov
24x8x16,5 cm

LB860892
LALABOOM Tuba 24
24 dielikov a doplnkov
13 x13x20 cm



Veľké sety

LB861226
LALABOOM Midi 30
30 dielikov a doplnkov
21x10x28 cm

LB860908
LALABOOM Big 36

36 dielikov a doplnkov
46,5x6x28 cm

LB860915
LALABOOM 
Maxi 48
48 dielikov a
doplnkov
16x16x23 cm



Hračky do vody

LB860922
LALABOOM Húsenica do kúpeľa 8
8 dielikov a doplnkov
30,5x12,5x14 cm



Novinky 2019
LB861530
LALABOOM Set oblúky 5 + 8
5 oblúkov a 8 dielikov
30x8x21 cm

LB861509
LALABOOM Herný set 20

hracia doska
s 20 základnými dielmi

a obrázkovými predlohami
32x7,5x25 cm



Ďalší sortiment - dostupné v roku 2020



V prípade záujmu nás 
kontaktujte:

Výhradný distribútor pre 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


