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FELIX DOMINO 

Priporočamo za otroke od 3 do 8 let 

Igra je namenjena za dva in več igralcev. 

INV. ŠT.: 2073910 

 

Zabavna igra domino z odličnimi Felixovimi motivi. Za zmago je potrebno 32 

izjemno velikih domino kart postaviti eno poleg druge. 

 

Zmaga tisti igralec, ki prvi zavrže vse domino karte. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

DOMINE KARTON VEČ BARV 32 

SKUPAJ   33 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

FELIX PUZZLE 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073911 

 

Miselna igra ponuja reševanje 4 izzivov. Igra spodbuja koordinacijo rok in oči, ob 

njej pa otrok spoznava značilnosti letnih časov.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

PUZZLE KARTON VEČ BARV 104 

SLIKE PAPIR VEČ BARV 4 

SKUPAJ   109 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMENTERA 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali dva igralca. 

INV. ŠT.: 2084130 

S pomočjo kartic z vzorci igralci nalagajo različne oblike, da dokončajo 

motive. Različne stopnje težavnosti omogočajo napredek pri učenju. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

OKVIR LES NARAVNA, 

BELA 

2 

LIKI MAGNET VEČ BARV 48 

PREDLOGE KARTON VEČ BARV 28 

SKUPAJ   79 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GIBALNA ABECEDA 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2087000 

 

Kartice Gibalna abeceda nudijo zabavno in poučno popestritev igre pri otrocih. 

Vsaka kartica nosi črko slovenske abecede, ilustracijo živali ali drugega junaka, 

ki svoje telo spremeni v eno izmed črk. Pod ilustracijo je kratek opis, kako 

pravilno izvesti položaj. 

Otroci skozi gibanje in igro spoznajo črke in prvi glas. Črke lahko zložijo v 

zaporedje in s tem sestavijo svoje prve besede. Učenje abecede tako postane 

enostavno in zabavno. Otroci razvijajo gibalne sposobnosti, se spoznavajo s 

svojim telesom in lastnostmi živali ali junakov. Prikupne ilustracije vzpodbujajo 

otroško domišljijo in ustvarjalnost. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON MODRA 1 

KARTE S ČRKAMI KARTON VEČ BARV 25 

KARTA NASLOVNICA KARTON VEČ BARV 1 

SKUPAJ   27 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.   

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače. 

 



 

 

 

GOSENICA OLI 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087723 

Predšolska igra, v kateri morajo malčki dokončati gosenico tako, da sledijo 

zaporedju barv in oblik, prikazanemu na kartah. Na hrbtni strani kartic bomo našli 

rešitev. Karte izzivov imajo tri progresivne stopnje za napredovanje v težavnosti: 

1. stopnja: igramo se samo z geometrijskimi oblikami. Ko je gosenica sestavljena, 

so okrogli žetoni nameščeni na gosenico na sivi strani. 2. stopnja: v tej ravni je 

vključena barva žetonov, barve in geometrijske oblike morajo biti pravilno 

postavljene. 3. stopnja: tokrat se igrate z barvnim čipsom (rumeni, rdeči, modri, 

zeleni in lila in z lesenimi kosi). 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

KARTICE S 

PREDLOGAMI 

KARTON VEČ BARV 20 

ŽETONI KARTON VEČ BARV 5 

PLOŠČICE Z LIKI LES NARAVNA 5 

GOSENICA KARTON VEČ BARV 3 

SKUPAJ   34 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

  



 

 

 

GREMO MI PO SVOJE 

Priporočamo za otroke od 8. leta dalje 
Igra je primerna za dva do štiri igralce. 

INV. ŠT.: 2083066 

Če bi rad kdaj šel po svoje, si navdušen tabornik, popotnik ali avanturist po duši in 

veš nekaj o preživetju v naravi, je to zagotovo igra zate. Pokaži svoje spretnosti v 

nalogah, ki te čakajo, nauči se veliko novih zanimivosti in se taborniško zabavaj. 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA ŠKATLA KARTON  1 

IGRALNA PLOSKEV KARTON VEČ BARV 1 

KARTE Z VPRAŠANJI KARTON VEČ BARV 160 

IGRALNE FIGURE PLASTIKA VEČ BARV 4 

KOCKA PLASTIKA BELA 1 

ŽETONI KARTON VEČ BARV 64 

VRVICA TEKSTIL BELA 1 

NAVODILA PAPIR BEL 1 

SKUPAJ   233 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 



 

 

IGRA SPOMINA V KNJIŽNICI 

Priporočamo za otroke od 6. leta dalje 

Igra je namenjena za dva do šest igralcev. 

INV. ŠT.: 2081828 

Odlična igra za urjenje spomina z vašim otrokom, 

Spomin je družabna igra za 2-6 igralcev vseh starosti. Cilj igre je zbrati čim več 

parov oz. kartic z enakim motivom. Igra se konča, ko na mizi zmanjka kartic. 

Zmagovalec je tisti, ki je zbral največ parov. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

KARTICE KARTON VEČ BARV 40 

SKUPAJ   41 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

IGRAJMO SE DOMINO: POŠTEVANKA 

Priporočamo za otroke od 5. leta dalje 

Igra je namenjena za dva ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086568 

Zabavna didaktična igra, zasnovana na pravilih klasičnega domina. Igra je odličen 

pripomoček pri učenju, utrjevanju znanja in avtomatizaciji računanja oz. 

množenja. Igra ponuja tri težavnostne stopnje, z domišljenim načinom 

samopreverjanja (raznobarvni robovi domin delujejo kot barvna koda) pa se lahko 

poštevanke učijo tudi otroci sami – brez pomoči staršev.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ZELENA 1 

DOMINE KARTON BELA 72 

NAVODILA PAPIR ZELENA 1 

SKUPAJ   74 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

IGRAJMO SE DOMINO: URA 

Priporočamo za otroke od 5. leta dalje 

Igra je namenjena za dva ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086562 

Na zabaven in poučen način se bo otrok naučil odčitavati čas na analogni in 

digitalni uri v paru s sorojencem ali prijateljem. Igro je mogoče igrati na več 

načinov, ima tri težavnostne stopnje. Pri preverjanju pravilnih odgovorov si 

otroci lahko pomagajo z barvnimi pikami ob robu domin – če se barve ujemajo, je 

odgovor pravilen, če ne, morajo poiskati drugo domino ...   

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

DOMINE KARTON BELA 72 

NAVODILA PAPIR ORANŽNA 1 

SKUPAJ   74 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

LOGIČNI GRAD 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za dva in več igralcev. 

INV. ŠT.: 2087437, 0228251 

 

Majhni otroci lahko začnejo igrati to edinstveno večnivojsko logično igro. 

Sedem različnih stolpov in blokov iz trdega lesa ponuja 48 presenetljivih izzivov, 

od zelo preprostih do izjemno težkih. 

Vsaka od 4 stopenj postopoma prinaša nove veščine reševanja problemov. 

Z gradnjo vsakega gradu pomaga ta igra razviti logično razmišljanje in 

konstruirati spretnosti. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

DOMINE KARTON VEČ BARV 32 

SKUPAJ   33 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

MAČEK MURI - DOMINO  

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za dva do šest igralcev. 

INV. ŠT.: 2073378 

Domino Maček Muri je klasična otroška družabna igra, ki je primerna za 

najmlajše otroke. Domine so narejene v podobah priljubljenega lika mačka 

Murija, z ilustracijami Jelke Reichman.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIKA RUMENA 1 

DOMINE LES VEČ BARV 28 

SKUPAJ   29 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAČEK MURI - KOCKE 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073379 

 

Slikovne kocke, kjer se lahko sestavi šest različnih slik priljubljenega lika mačka 

Murija, z ilustracijami Jelke Reichman.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIKA RDEČA 1 

KOCKE PLASTIKA VEČ BARV 12 

SKUPAJ   13 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAČEK MURI - SPOMIN   

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za dva ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2073380 

 

Igra spomina na temo priljubljenega lika mačka Murija, z ilustracijami Jelke 

Reichman.  

Le kje se skriva Muri? Kaj pa Čombe? Aha … tukaj! Kratkočasno iskanje parov že 

pri najmlajših igralcih vzbuja veselje do druženja, sodelovanja in opazovanja. Ob 

sličicah lahko tudi zapojete, poimenujete like, otroci pa se učijo še štetja in 

razvrščanja. 

Cilj igre je zbrati čim več parov oz. kartic z enakim motivom. Igra se konča, ko 

na mizi zmanjka kartic. Zmagovalec je tisti, ki zbere največ parov.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIKA MODRA 1 

PLOŠČICE LES VEČ BARV 30 

SKUPAJ   31 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.   

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 



 

 

MAGNETNA TABLA ZA RISANJE 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 
Igra je namenjena enemu igralcu. 

Magnetna tabla za risanje je ustvarjalna igrača za veliko kreativne igre.  

S pomočjo magnetnega pisala otrok privabi na površje svetleče kroglice in pred 

njim se pojavi želena podoba. Površino pobriše z vrhom prstov in tabla je 

pripravljena za novo ustvarjanje.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON BELA 1 

MAGNETNI SVINČNIK PLASTIKA MODRA 1 

MAGNETNA PLOŠČA PLASTIKA MODRA 1 

NAVODILA PAPIR BELA/MODRA 1 

SKUPAJ   4 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

MAGNETNA TABLA ZA UČENJE PISANJA ČRK 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 
Igra je namenjena enemu igralcu. 

Magnetna tabla za učenje pisanja črk je popolna igrača za vse male poznavalce 

pisanja črk in vse tiste, ki bi to še radi postali. Magnetna tabla otroku omogoča 

najlepši začetek v svet črk.  

Ko otrok s priloženim pisalom v smeri puščic zasleduje črke, se na črki pojavijo 

drobne svetleče kroglice.   

Z igro magnetna tabla za učenje pisanja črk otrok razvija fino motoriko, veščine 

pisanja, prepoznava črke in sestavlja besede.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON BELA 1 

MAGNETNI SVINČNIK PLASTIKA MODRA 1 

MAGNETNA PLOŠČA PLASTIKA BELA 1 

SKUPAJ   3 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 



 

 

MALE SIVE CELICE 

Priporočamo od 9 do 99 let 

Igra je namenjena za najmanj tri igralce ali dve skupini 

INV. ŠT.: 2085632 

 

Igralci ali ekipe morajo pravilno odgovoriti na čimveč vprašanj in s tem osvojiti 

tudi največ točk. Zmaga tisti, ki prvi doseže 50 točk, ali tisti, ki ima večji 

seštevek točk v trenutku, ko prva figura doseže cilj. Igra temelji na znanem 

televizijskem kvizu. 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON MODRA 1 

IGRALNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

KOCKA PLASTIKA BELA 1 

IGRALNE FIGURE PLASTIKA RUMENA/VIJOLIČNA 2 
KARTICE Z VPRAŠANJI KARTON MODRA 50 

KARTICE Z VPRAŠANJI KARTON ZELENA 50 

KARTICE Z VPRAŠANJI KARTON RUMENA 50 
KARTICE Z VPRAŠANJI KARTON VIJOLIČNA 49 

KARTICE BRIHTOLIN KARTON BELA 5 

PEŠČENA URA PLASTIKA ZELENA 1 

NAVODILA ZA IGRO PAPIR  1 

SKUPAJ   211 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

 

MINKA NA KMETIJI 

sestavljanka 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073381 

Miška Minka je danes eden najbolj priljubljenih likov v otroški domišljiji. Zdaj 

lahko vaš otrok uživa v občutku dosežka, tako da dokonča to 8-delno 

sestavljanko z Minko. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIČNA 

MAPA 

PROZORNA 1 

OKVIR  LES, KARTON NARAVNA 1 

PUZZLE LES VEČ BARV 8 

SKUPAJ   10 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

MINKA SE KOPA 

sestavljanka 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073848 

Miška Minka je danes eden najbolj priljubljenih likov v otroški domišljiji. Zdaj 

lahko vaš otrok uživa v občutku dosežka, tako da dokonča to 8-delno 

sestavljanko z Minko. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIČNA 

MAPA 

PROZORNA 1 

OKVIR  LES, KARTON NARAVNA 1 

PUZZLE LES VEČ BARV 8 

SKUPAJ   10 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

  

MINKA PRAZNUJE 

sestavljanka 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073382 

Miška Minka je danes eden najbolj priljubljenih likov v otroški domišljiji. Zdaj 

lahko vaš otrok uživa v občutku dosežka, tako da dokonča to 8-delno 

sestavljanko z Minko. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIČNA 

MAPA 

PROZORNA 1 

OKVIR  LES, KARTON NARAVNA 1 

PUZZLE LES VEČ BARV 8 

SKUPAJ   10 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

MINKA SE PREDSTAVI 

sestavljanka 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2073383 

Miška Minka je danes eden najbolj priljubljenih likov v otroški domišljiji. Zdaj 

lahko vaš otrok uživa v občutku dosežka, tako da dokonča to 8-delno 

sestavljanko z Minko. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA PLASTIČNA 

MAPA 

PROZORNA 1 

OKVIR  LES, KARTON NARAVNA 1 

PUZZLE LES VEČ BARV 8 

SKUPAJ   10 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

MOJ ZMAGOVALNI KVIZ: 

ČLOVEŠKO TELO 

Priporočamo za otroke od 7. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086868 

 

Preveri svoje znanje in se nauči veliko zanimivih in izvirnih stvari ter postani 

največji zmagovalec! 

Pravila tega kviza so zelo preprosta. Na vsaki karti so 3 vprašanja in piktogram, 

ki določa stopnjo znanja. Za vsak pravilen odgovor dobiš določeno število točk. 

Lahko igraš s prijatelji, starši, mlajšim bratom ali sestro …, pa tudi čisto sam in 

postaneš zmagovalec. Vse skupaj je zelo preprosto: izberi stopnjo znanja in naj 

se igra začne! 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ROZA 1 

KARTE Z VPRAŠANJI KARTON VEČ BARV 50 

KARTA NASLOVNICA KARTON VEČ BARV 1 

KARTA Z NAVODILI KARTON VEČ BARV 1 

SKUPAJ   53 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.   

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

 

MOJ ZMAGOVALNI KVIZ: 

DRŽAVE SVETA 

Priporočamo za otroke od 9. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086865 

 

Preveri svoje znanje in se nauči veliko zanimivih in izvirnih stvari ter postani 

največji zmagovalec. 

Pravila tega kviza so zelo preprosta. Na vsaki karti so 3 vprašanja in piktogram, 

ki določa stopnjo znanja. Za vsak pravilen odgovor dobiš določeno število točk. 

Lahko igraš s prijatelji, starši, mlajšim bratom ali sestro …, pa tudi čisto sam in 

postaneš zmagovalec. Vse skupaj je zelo preprosto: izberi stopnjo znanja in naj 

se igra začne! 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ZELENA 1 

KARTE Z VPRAŠANJI KARTON VEČ BARV 50 

KARTA NASLOVNICA KARTON VEČ BARV 1 

KARTA Z NAVODILI KARTON VEČ BARV 1 

SKUPAJ   53 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

 

MOJ ZMAGOVALNI KVIZ: 

ŽIVALI NA KMETIJI 

Priporočamo za otroke od 6. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086871 

Preveri svoje znanje in se nauči veliko zanimivih in izvirnih stvari ter postani 

največji zmagovalec. 

Pravila tega kviza so zelo preprosta. Na vsaki karti so 3 vprašanja in piktogram, 

ki določa stopnjo znanja. Za vsak pravilen odgovor dobiš določeno število točk. 

Lahko igraš s prijatelji, starši, mlajšim bratom ali sestro …, pa tudi čisto sam in 

postaneš zmagovalec. Vse skupaj je zelo preprosto: izberi stopnjo znanja in naj 

se igra začne! 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ORANŽNA 1 

KARTE Z VPRAŠANJI KARTON VEČ BARV 50 

KARTA NASLOVNICA KARTON VEČ BARV 1 

KARTA Z NAVODILI KARTON VEČ BARV 1 

SKUPAJ   53 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 



 

 

MOJA SLOVENIJA 

Priporočamo za otroke od 8. leta dalje 
Igra je namenjena za 2 do 4 igralce. 

INV. ŠT.:  2083067  

Igra, pri kateri na zabaven način tekmujete v znanju o Sloveniji. Cilj igre je, da 

kot prvi igralec poskusite doseči notranji krog z zemljevidom Slovenije in na poti 

čez vse tri kroge zberete vseh šest različnih simbolov. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA ŠKATLA KARTON  1 

IGRALNA PLOSKEV KARTON VEČ BARV 1 

IGRALNE KARTE KARTON ZELENA/MODRA 60 

IGRALNE FIGURE PLASTIKA VEČ BARV 4 

KOCKA PLASTIKA BELA 1 

SIMBOLI KARTON BELA 28 

NAVODILA PAPIR BEL 1 

SKUPAJ   96 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 



 

  

MOVING CIRCLES 

(Premikajoči se krogi) 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2085303, 2085304 

Zelo zabavna igra spodbuja otrokove motorične spretnosti, prepoznavanje barv, 

logično mišljenje in razvrščanje. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
IGRALNA PLOŠČA S 

ČEPKI 

LES NARAVNA 1 

OKVIR ZA PREDLOGE LES NARAVNA 1 

PREDLOGE KARTON VEČ BARV 10 

SKUPAJ   12 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ODKRIJ DINOZAVRE 

Priporočamo za otroke od 5. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0206306, 2085900, 2085901 

Tvoje prizorišče v svetu dinozavrov na veliki magnetni plošči! 
Kako prepoznamo dinozavre? 

Kakšen je bil svet, v katerem so živeli? 

Kaj so jedli? 

Kakšne skrivnosti nam razkrivajo njihovi fosili? 

Vse odgovore na ta vprašanja dobiš v tej poučni knjigi. Sledi jim vrsta slik 

najbolj znanih in najbolj neverjetnih dinozavrov, na koncu pa so igre in kvizi, s 

pomočjo katerih lahko na zabaven način preveriš svoje znanje. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

IGRALNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

DINOZAVRI KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 27 

DINOZAVRI - 

SESTAVLJANKA 

KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 12 

OKOSTJE DINOZAVROV KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 12 

 

KNJIGA O DINOZAVRIH PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   54 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

  

ODKRIJMO SVET 

Priporočamo za otroke od 8. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0212948, 2086434, 2086435 

Moj prvi atlas za sestavljanje je zabavna, poučna igrača in knjiga, s pomočjo 

katere mladi odkrivajo celine in različne države sveta, njihovo naravo, živalstvo, 

rastlinstvo in zgodovino. 

Tu so podrobni opisi držav in zanimivi podatki o njihovih prestolnicah. 

Postavi 81 magnetov, ki predstavljajo države sveta, na svojo magnetno ploščo. 

Pomagaj si z barvami, da najdeš prave celine. Srečno pot! 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

MAGNETNA PLOŠČA KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 1 

SESTAVLJANKE  KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 81 

KNJIGA  PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   84 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 



 

 

POTEPANJE PO SLOVENIJI 

Priporočamo za otroke od 6. leta dalje 

Igra je namenjena za dva in več igralcev. 

INV. ŠT.: 2086568, 2086569, 2086570 

Didaktična in družabna igra “Potepanje po Sloveniji – Na pot z medvedkom 

Lovrom” je odlična igra za prijetno spoznavanje Slovenije. 

Z metanjem kocke in premikanjem figuric po igralni plošči spoznavamo Slovenijo. 

Odgovarjamo na vprašanja različnih težavnostnih stopenj iz zbirke 252 vprašanj 

z odgovori. 

Vmes pa so tudi polja s posebnimi zanimivimi nalogami, ki jih moramo opraviti. 

Zmagovalec je tisti, ki zbere največje številko točk 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ZELENA 1 

IGRALNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

KARTICE Z VPRAŠANJI KARTON ZELENA 63 

FIGURE PLASTIKA VEČ BARV 4 

KOCKA PLASTIKA BELA 1 

NAVODILA PAPIR ZELENA 1 

BLOKEC ZA ZAPIS 

REZULTATOV 

PAPIR  1 

SKUPAJ   72 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

 

PRAVLJIČNI SPOMIN 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje 

Igra je namenjena za dva ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2082625 

 

Igra spomina s pravljičnimi motivi. Igrača spodbuja spomin, koncentracijo, 

prepoznavanje in spoznavanje pravljičnih motivov. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

PLOŠČICE PLASTIKA BELA 48 

SKUPAJ   49 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUZZLE 1- 5 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087724 

Puzzle imajo mnogo prednosti za razvijajoče se otroke. Otroci pričnejo s 

preprostimi sestavljankami, s katerimi sestavljajo različne oblike v pravilne slike, 

nato pa nadaljujejo s kompleksnejšimi sestavljankami, katere zahtevajo več 

razmisleka. 

Otroci se s pomočjo puzzlov učijo štetja od 1 do 5. 

Podlaga je kartonska in vsaka predstavlja svoje število od 1 do 5. Elementi, ki jih 

otrok postavlja na podlago, so izdelani iz lesa. Živali je potrebno pravilno 

razporediti po barvi in številu na podlago. 

 
 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

PUZZLE KARTON VEČ BARV 6 

ŽIVALI LES VEČ BARV 15 

SKUPAJ   22 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 



 

 

 

PUZZLE XXL Kmetija 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087726 

Kartonska sestavljanka z dvema figurama za igranje z ilustracijami 

kmetije. Sestavljanka tvori vijugasto pot in vključuje dve figuri, tako da se lahko 

igrate z njo. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

PUZZLE KARTON VEČ BARV 18 

FIGURE KARTON VEČ BARV 2 

PODSTAVEK ZA 

FIGURE 

KARTON BELA 2 

SKUPAJ   23 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PUZZLE XXL Promet 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087725 

Moderno ilustrirana kartonska sestavljanka iz 18 velikih elementov. 

Na njej so prikazana najbolj uporabljena vsakdanja vozila, ki se razlikujejo po 

velikosti in številu elementov. 

 
 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

PUZZLE KARTON VEČ BARV 18 

SKUPAJ   19 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RADOVEDNEŽ SPOMIN 

Priporočamo za otroke od 5. leta dalje 

Igra je namenjena za enega ali več igralcev. 

INV. ŠT.: 2084108 

 

Igra spomin je narejena iz masivnega bukovega lesa, z vžganimi simboli in velikimi 

tiskanimi črkami. Didaktični pripomoček je namenjen urjenju spomina in 

prepoznavanju prvega glasu simbola. Spodbuja spoznavanje slovenskega jezika in 

oblikovanje besed. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

PLOŠČICE LES NARAVNA 50 

SKUPAJ   51 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

SESTAVLJANKA - BARVE 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 
Igra je namenjena enemu igralcu. 

INV. ŠT.: 0221335, 2087027 

Poučna, lična in priročna škatla vsebuje kartonko, ki z nagajivimi rimami in 

ilustracijami najmlajšim predstavlja barve. Ob njej je tudi 10 sestavljank, ki jih 

zmorejo že najmlajši od 2. leta starosti dalje. 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON MODRA 1 

KNJIGA KARTON ZELENA 1 

PLOŠČICE KARTON  20 

SKUPAJ   22 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESTAVLJANKA - NASPROTJA 

Priporočamo za otroke od 2. leta dalje 

Igra je namenjena enemu igralcu. 

INV. ŠT.: 0221334, 2087026 

Poučna, lična in priročna škatla vsebuje kartonko, ki z nagajivimi rimami in 

ilustracijami najmlajšim predstavlja nasprotja. Ob njej je tudi 10 sestavljank, ki 

jih zmorejo že najmlajši od 2. leta starosti dalje. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ORANŽNA 1 

KNJIGA KARTON ROZA 1 

PLOŠČICE KARTON VEČ BARV 20 

SKUPAJ   22 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SPOZNAJMO ABECEDO 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0219933, 2086630, 2086629, 2086628 

Nauči se prepoznavati črke in na magnetni tabli sestavi prve besede! 

Knjiga s prikupnimi ilustracijami za prepoznavanje in učenje velikih in malih 

tiskanih črk skozi igro. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

IGRALNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

VELIKE TISKANE ČRKE KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 70 

MALE TISKANE ČRKE KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 70 

KNJIGA SPOZNAJMO 

ABECEDO 

PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   143 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 



 

 

SPOZNAJMO ČLOVEŠKO TELO 

Priporočamo za otroke od 6. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0206308, 2085899, 2085898 

Lična velika škatla, v kateri se nahaja knjiga, ki bo priročen vodnik po človeškem 

telesu, in velika plošča s setom magnetov, ki bo s pridom služila kot igralna 

operacijska dvorana za vse nadobudne male kirurge in skorajšnje zdravnike, bo 

tako razveselila praktično slehernega malčka. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

MAGNETNA PLOŠČA KARTON, 

MAGENET 

VEČ BARV 1 

SESTAVLJANKE okostja, 
organov, mišic, srca in zob 

KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 56 

KNJIGA  PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   59 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

 

SPOZNAJMO GASILCE 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0234301, 2087702. 2087707 

Spoznaj različne prostore gasilskega doma, oglej si gasilske akcije ter sestavi 

vozila in opremo. Spoznaj gasilce in na straneh poučne knjige poišči odgovore na 

vsa vprašanja. 

 
 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON RDEČA 1 

MAGNETNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

MAGNETI KARTON VEČ BARV 92 

KNJIŽICA PAPIR  1 

SKUPAJ   95 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

  

SPOZNAJMO VESOLJE 

Priporočamo za otroke od 8. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0212947, 2086432, 2086433  

Ta poučna knjiga predstavlja različne teme in odgovarja na vsa vprašanja o 

velikih skrivnostih vesolja, ki si jih zastavljajo mali radovedneži in navdušenci nad 

znanostjo. 

Postavi 32 magnetov na magnetno ploščo, ki predstavlja vesolje. Sestavi osončje, 

notranjost vesoljskih plovil ali lastno vesoljsko obleko. 

Na koncu knjige lahko s pomočjo slovarčka poglobiš svoje znanje. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

MAGNETNA PLOŠČA KARTON VEČ BARV 1 

SESTAVLJAKE KARTON, 

MAGNET 

VEČ BARV 32 

KNJIGA  PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   35 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 



 

  

SPOZNAJMO ŽIVALI SVETA 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 0215931, 2086624, 2086625 

Postavi 119 magnetov živali z vsega sveta na svojo magnetno ploščo s pomočjo 

barv, ki predstavljajo, kje živijo. 
Kje živi nosorog? 

Kaj je značilno za pasavca? 

Ali v Tasmaniji res živijo vragi? 

Katera žival lahko teče s hitrostjo 50 km na uro? 
Vse odgovore na ta vprašanja lahko odkriješ v tej poučni knjigi, ki predstavlja 

115 živali z vsega sveta! 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

MAGNETNA PLOŠČA KARTON, 

MAGENET 

VEČ BARV 1 

ŽIVALI KARTON VEČ BARV 119 

KNJIGA  PAPIR VEČ BARV 1 

SKUPAJ   122 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 



 

 

ŠAH  

Priporočamo za otroke od 8. leta dalje   
Igra je namenjena za dva igralca. 

INV. ŠT.: 2087680 

Šah je brez dvoma ena najbolj zanimivih iger na svetu. Je miselna namizna potezna 

igra za dva igralca. Za igranje je potrebna šahovnica s 64 črno-belimi polji (8x8) 

in 6 različno močnih in različno gibajočih se figur. Vsak igralec ima na začetku 16 

figur razporejenih po določenem vrstnem redu zrcalno nasproti. Prvi na potezi ima 

bele in drugi črne figure. Cilj igre je matirati nasprotnega kralja.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON ČRNA 1 

IGRALNA PLOŠČA - 

ŠAHOVNICA 

LES NARAVNA 1 

FIGURE LES ČRNA, BELA 32 

SKUPAJ   34 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 

 

 

VELIKI SPOMIN O KULTURAH 

Priporočamo za otroke od 3. do 8. let 
Igra je namenjena dvema igralcema. 

Igra spomina s 17 pari kart, skupaj 34 kart, s podobami  ljudi iz različnih kultur. 

Te kartice so kot nalašč za  vadbo spomina  (tako vizualnega kot prostorskega) in 

razvijanje  pozornosti, opazovanja, diskriminacije, združevanja in razvrščanja . 

Prav tako obogatite besedni zaklad, saj fotografije olajšajo učenje jezika na 

naraven način. 

Omogočajo ustvarjanje spodbudnega okolja, ki otroka motivira, da uporablja svoj 

jezik, govori in posluša druge v pogovorih. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

KARTICE KARTON  34 

SKUPAJ   35 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

VITEZ IN PRINCESKA 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087438, 0228252 

 

Združite princa in princeso. 

Romantičen izziv!  

Uredite čudovite stolpe in stopnice iz trdega lesa, da ustvarite pot do ponovne 

združitve viteza in njegove princese. Vitez in princesa lahko hodita le po 

stopnicah ali po vrhu sten. Ne moreta skakati navzdol ali plezati po stenah. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON VEČ BARV 1 

KOCKE LES NARAVNA 8 

FIGURE LES NARAVNA 2 

IGRALNA PODLOGA LES NARAVNA 1 

KNJIGA Z NAVODILI PAPIR ZELENA 1 

SKUPAJ   13 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 



 

 

VZROK IN POSLEDICA 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 

Igra je namenjena za osem igralcev. 

INV. ŠT.: 2082867 

 

Igra vzrok in posledica je namenjena osmim igralcem za razvijanje vizualnega 

zaznavanja in sposobnosti razvrščanja po logičnem in časovnem zaporedju. Igra 

ponuja igralcem možnost pogovora ob različnih situacijah.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

VEČJE IGRALNE PLOŠČE PLASTIKA BELA 8 

MALE PLOŠČICE PLASTIKA BELA 64 

NAVODILA PAPIR BELA 1 

SKUPAJ   74 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ZABAVNO OBLAČENJE 

Dress up fun 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087727 

Igra je sestavljena iz 24 dvostransko natisnjenih lesenih kosov in 6 obojestranskih 

kartic z vzorci. Poiščite kos lesa, ki se od glave do peta ujema z vzorčnimi 

kartami. Enostavno za sestavljanje in razstavljanje z dobro stabilnostjo na 

magnetni zasnovi. Prav tako igra spodbuja otroke, da mešajo in ujemajo različne 

vrste oblačil ter ustvarjajo edinstvene obleke za družinske  člane. Odlična 

zgodnja poučna igrača za otroke, ki razvijajo motorične sposobnosti, domišljijo in 

spodbujajo koordinacijo rok in oči. Vključno z bombažno vrečko. 

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA KARTON  1 

PREDLOGE KARTON VEČ BARV 6 

FIGURE LES VEČ BARV 24 

VREČKA BOMBAŽ BELA 1 

SKUPAJ   23 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

ZABAVNO SKLANJANJE DVIGNI IN ODLOŽI! 

Priporočamo za otroke od 5. leta dalje 
Igra se lahko igra posamezno ali v ekipi. 

INV. ŠT.: 2086616 

S to zabavno igro se urimo v koordinaciji, motoriki celotnega telesa. Otroci utrjujejo 

mišice hrbta in vratu. Pri tej igri postavite vse nakladalne palete na tla. Nato določite dve 

ciljni ploskvi (knjiga, stolček, pručka …). Pomembno je, da je višina teh ciljnih ploskev 

prilagojena višini igralca. Na vsako ciljno ploskev postavite zelene oz. oranžne nakladalne 

palete. Vsak igralec si vzame po en žerjav s kavljem v obliki glave in si na glavo povezne 

gumijast trak tako, da je vrvica s kavljem žerjava spredaj. S pomočjo brezstopenjske 

nastavitve dolžine je glede na telesno višino igralca možno uravnati dolžino vrvice. Pri 

sklonjeni glavi igralca naj bi  kavelj prosto lebdel kakšnih deset centimetrov nad tlemi. Na 

spodnjem koncu vrvice se nahaja kavelj žerjava v obliki glave, s katerim igralci z lahkoto 

pobirajo nakladalne palete. Po pozivu na začetek igre začne igralec nakladati palete svoje 

barve.  

Pri igri dvigni in odloži je pomembno, da igralec ustrezno nakladalno paleto, kolikor je le 

mogoče hitro, natakne na kavelj in jo prenese na predvideno mesto. Zmagovalec je tisti, 

ki prvi preloži celoten stolp. 

KOMPLET 

VSEBUJE 

   

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES ZELENA 1 

ŽERJAV ELASTIKA, 

LES 

ZELENA/ORANŽNA 

NARAVNA 

2 

PALETE LES NARAVNA/ORANŽNA/ZELENA 10 

SKUPAJ   13 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  



 

 

 

ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI  

kocke 

Priporočamo za otroke od 3. leta dalje   
Igra je namenjena za enega igralca. 

INV. ŠT.: 2087657 

Mali barvni komplet sestavljanke upodobi klasično pravljico in tudi najmanjši otroci 

bodo zlahka sestavili elemente večjih mer. Slika prikazuje veseli prior iz pravljice 

Zlatolaska in trije medvedi, med sestavljanjem katere lahko otroci podoživijo 

pustolovsko zgodbo. Sestavljanka odlično razvija opazovalne sposobnosti ter 

hkrati otrokom zagotavlja vznemirljiva in z izzivi polna igralna doživetja.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

KOCKE LES VEČ BARV 15 

SLIKE PAPIR VEČ BARV 6 

SKUPAJ   22 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

ZNAKOLOV – POVEJ Z ROKAMI 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 
Igra je namenjena za 2 do 4 igralce. 

INV. ŠT.: 0208336, 2086100 

Znakolov je didaktična igra, ki je namenjena druženju in obenem spodbujanju 

učenja znakovnega jezika. V znakovnem jeziku predstavljajo kretnje to, kar pri 

govornem izražanju predstavljajo besede. Pri kretnjah uporabljamo roke in 

mimiko obraza, tako govorimo in se sporazumevamo.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA - ŠKATLA KARTON VEČ BARV 1 

IGRALNE PLOŠČE  KARTON VEČ BARV 8 

PLOŠČICE - PROSTORI KARTON VEČ BARV 8 

PLOŠČICE S KRETNJAMI KARTON ČRNO BELA 64 

KNJIŽICA PAPIR  1 

SKUPAJ   82 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.  

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 

 



 

 

ŽIVALSKI VRT 

Živali iščejo svoj dom  

Sestavljanka 

Priporočamo za otroke od 4. leta dalje 
Igra je namenjena za dva do šest igralcev. 

INV. ŠT.: 2087658 

Živalski vrt je lesena globinska otroška sestavljanka. Živali različnih barv 

pravilno vstavimo v odprtine v hiškah, ter na hiško postavimo strešice.  

 

KOMPLET VSEBUJE    

DEL MATERIAL BARVA ŠTEVILO 
EMBALAŽA LES NARAVNA 1 

ŽIVALI LES RAZLIČNE 

BARVE 

24 

STREŠICE LES NARAVNA 12 

HIŠICE Z OBLIKAMI 

ŽIVALI 

LES NARAVNA 12 

SKUPAJ   49 

 

 

Prosimo vas, da pred uporabo igrače odstranite vso embalažo in jo varno 

shranite.  

Igračo pred vrnitvijo preglejte, s pomočjo kontrolnega lista preštejte vse dele 

in vrnite očiščeno s priloženim kontrolnim listom.   

Če je z igračo karkoli narobe, ste dolžni to sporočiti najkasneje naslednji 

delovni dan od dneva izposoje.  

Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.  

 

 

 


