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DIDAKTICKÉ POMŮCKY 

 
 

D001 Mluvící hrnec 

 

Pomůcka je kombinací vkládačky a mluvící hračky. Je vhodná 

pro výuku základním tvarům, barvám, číslům. Hrnec vydává 

spoustu zvuků, je vhodný tedy také pro rozvoj sluchového 

vnímání. Hrnec má také blikající nos. 

Pomůcka obsahuje zvukovou hračku (hrnec) a 5 vkládacích 

kostek různých tvarů a barev. 

 

 

 

 

D002 Nášlapné kameny 
 

Tento výrobek inspirovaný přírodou využívá různých povrchů, 

tvarů a velikostí k napodobení skutečných říčních kamenů.  

Tři různé velikosti říčních kamenů budou vyhovovat potřebám 

rostoucích dětí a také umožňují vytvoření libovolných chodníčků 

přes řeku podle vlastní fantazie. Hra s nášlapnými kameny 

stimuluje plosku nohy, rozvíjí hmatové vnímání, zlepšuje 

emocionální stabilitu a schopnost koncentrovat se, podporuje 

zájem o učení, zvyšuje stimulaci vestibulární rovnováhy, 

podporuje pohybovou koordinaci a zlepšuje schopnost 

rozhodování. 

 

Sada obsahuje: 

- 6 kusů "kamenů" (2 velké, 2 střední, 2 malé) 

- skladovací tašku 

 

 

 

D003 Šikmý labyrint 
 

Hra vyžaduje zručnost, šikovnost, koncentraci a dobrou 

koordinaci pohybů. Úkolem dětí je co nejrychleji dopravit 

kuličku v kroužku do horní přihrádky. Aby děti zachránily 

kuličku před propadnutím, musí se vyhnout mnoha záludným 

dírám a otvorům na hrací desce. Pokud kulička i přes jejich 

snahu propadne, začíná hra znovu odspodu. Kroužek s kuličkou 

se ovládá dvěma provázky, které ho posunují do stran a nahoru. 

Hrát může buď jedno dítě samostatně, nebo dvě děti soutěživou 

formou. 

 

 

 

http://www.pongo.cz/images/products/1/169/original/mluvici-hrnec.jpg
http://www.benjamin.cz/cs/310/pomucky/rozvijeni-poznani/rozumova-vychova/pocty-a-pismena/pocty-a-pismena/sikmy-labyrint/index.htm


 

 

 

D004 Foukací labyrint 

 

Hra vhodná pro logopedická cvičení, děti se při ní zábavnou 

formou učí správně dýchat. Dofoukat kuličku slámkou co 

nejrychleji k cíli, to už vyžaduje šikovnost, koncentraci i 

vytrvalost. Tři rozdílné typy kuliček (pingpongový míček, 

dřevěná kulička, kovová kulička) vytvářejí 3 různé stupně 

obtížnosti. Každý stupeň vyžaduje jinou sílu dechu. 

 

 

 

D005 Modelína PlayFoam – 12 ks 

 

Tato lehká, barevná modelína se nerozpadá, nepřilepí se na kůži 

ani podložku - velký úklid nebude nutný. Modelína PlayFoam 

nikdy nevyschne. Můžete jí používat znovu a znovu, stále dokola! 

Balení obsahuje 12 bloků PlayFoam v 8 barevných odstínech.  

Nejedovatá, nealergická, bez lepku, bez proteinů. Odpovídá 

normě EN71. 

 

 

 

D006 Fisher Price - Mluvící nářadíčko 

 

Mluvící pracovní stůl učí zábavnou formou s legračním 

překvapením barvy, tvary, abecedu, počítání a čísla. 

Hračka má dva interaktivní módy: učení a hudba. 

Při učení se dítě učí počítat do deseti když ve hře zatlouká 

hřebíky. Dítě je podněcováno udělat to ještě jednou a znovu díky 

veselým světlům, zvukům a vyskakovacím přátelům. 

Když dítě vytahuje metr, poslechne si písničku o abecedě. 

Když pracuje s pravítkem, učí se barvy a tvary. 

V hudebním módu se za všechny dětské aktivity dostává hudební 

odpovědi s legrační písničkou o stavění a známými melodiemi a 

efekty. 

Hračka má tři světélka, dvě zpívané písničky, čtyři instrumentální 

písničky, šest legračních průpovídek a množství zvuků. 

http://www.benjamin.cz/cs/2187/pomucky/rozvoj-smyslu/dechove-cviceni/foukaci-labyrinty/index.htm
http://www.pompo.cz/


 

 

 

 

D007 Puzzle zlomky 

 

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky, konkrétně pro 

výuku zlomků. Pomůcku je možné vyžívat pro rozvoj početních 

představ a pro procvičování motorických schopností. 

Pomůcka je vhodná pro děti školního věku. 

 

 

 

 

 

 

D008 Puzzle počítání 

 

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky, konkrétně 

k procvičování početních dovedností – sčítání a odčítání do desíti. 

Pomůcku je možné vyžívat také na procvičování motorických 

schopností. 

Pomůcka je vhodná pro děti mladšího školního věku. 

 

 

 

D009 Soubor senzorických kroužků 

 

Senzorický materiál, který dětem nabízí možnost ohmatat rukama 

i nohama. Kroužky jsou vyrobeny z kaučuku a používají se v 

párech se stejnou strukturou - malý na ruce a velký na nohy a jsou 

velmi příjemné na dotyk. Cílem hry není jenom ohmatávání, ale 

též popisování hmatových zážitků. Podobu hry je možno volně 

přizpůsobit věku každého dítěte. Součástí cvičení s kroužky je: - 

srovnávání a popisování - rozvíjení hmatové paměti, - 

rozeznávání struktury se zavřenýma očima. Kroužky jsou ve dvou 

souborech s různým stupněm obtížnosti, které se dají vzájemně 

míchat. 

Obsah: 5 párů kroužků (každý obsahuje stejnou barvu a 

strukturu), průměr velkého kroužku je 27 cm, malého kroužku 11 

cm, páska na oči, pytlík. 

http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/577.jpg
http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/477.jpg


 

 

D010 Povrchy 

 

Paměťová hra zaměřená na rozeznávání různých povrchů. Hra 

obsahuje 10 různých povrchů, které děti poznávají podle hmatu a 

tak hledají jejich správné místo na podložce. Vyrobeno ze dřeva. 

Rozměr podložky : 29 x 13 x 3,5 cm. 

 

 

D011 Dřevěné motto – dřevěné tvary 

Obrys každého tvaru je vykreslen na kartónových kartičkách, 

díky čemuž se mohou děti seznámit s dřevěnými prvky 

skládanky) např. hrou, při které se zrakem přičleňují prvky ke 

kartičkám). Následně uložíme tvary do pytlíku a karty rozdáme 

dětem. Každé dítě sahá postupně do pytlíku a tam se pokouší najít 

povrch, který zodpovídá obrysu na jeho kartičce. 

Obsah: 24 prvků z hrubého dřeva (4,4 x 6,5 x 0,9 cm), 24 karet z 

hrubého kartónu 8 x 8 cm, pytlík a návod. 

 

 

 

D012 Blok s válci 

Válečky s dřevěnými úchyty je možné využít pro výuku pojmů 

vysoký - nízký, úzký- široký, pro nácvik  psaní (úchop třemi prsty, 

manipulace zleva doprava), ale také pro rozvíjení přesnosti 

zrakového odhadu nebo k výuce desetinné soustavy. Manipulace 

s válečky též rozvíjí hmatové schopnosti dětí. Pomůcku je možno 

využívat u dětí od 2 let. 

Pomůcka obsahuje dřevěné bloky po deseti válečcích s 

dřevěnými úchytkami. 

 

 

D013 Figurogram 

Tato fantastická hra rozvíjí dětské poznávání tvarů, barev a 

posloupností. Obsahuje 48 dřevěných tvarů, 18 plastových karet 

se zadáním a plastové bezpečnostní zrcadlo. Dítě může 

postupovat buď podle karet, nebo tvořit vlastní nespočetné 

posloupnosti a obrazce. 

Rozměry krabice: 35 x 19 x 8 cm.  

 

http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/474.jpg
http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/462.jpg
http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/674.jpg


 

 

D014 Šnek 

 

Kvalitně zpracovaná hra na rozpoznávání tvarů. Děti vkládají 

pasující tvary na šnekův domeček.  

 

Rozměr: 28 x 14 cm.  

  

 

 

 

D015 Grafomotorická magnetická tabule - vzory 

Tabule učí rozlišovat barvy a logicky myslet. Vybavená je 

dodatečnou zvláštností - pohyblivým otočným knoflíkem, kterým 

se dají přesouvat kuličky do jiných chodbiček. K tabuli jsou 

přiložené kartičky s doporučeními. 

Obsah: dřevěná tabule s pohyblivým otočným knoflíkem 29,5 x 

29,5 cm, 16 zmagnetizovaných figurek ve 4 barvách, magnetické 

pero ze dřeva na šňůrce, 6 vzorových karet. 

 

 

D016 Červená Karkulka 

Obsah: 10 prvků, rozměr stojanu 32 x 25 x 1,5 cm.  

 

 

 

 

D017 Základní box chytré blešky 

 

Hra s jednoduchou zpětnou kontrolou učí děti hravou formou 

logicky myslet a umět se koncentrovat. Pomáhá jim poznat 

souvislosti, perspektivy a barvy, hledat protiklady, přiřazovat k 

sobě poloviny obrázků. Řešení děti označují magnetickými 

geometrickými tvary. Když otočí kartu s úkoly, samy zjistí, jestli 

tvary umístily správně. Ke hře potřebujete základní box a sadu 

předloh. 

 

 

http://www.benjamin.cz/cs/721/pomucky/rozvijeni-poznani/rozumova-vychova/prirazovani-a-trideni/chytre-blesky/zakladni-box-chytre-blesky/index.htm
http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/2961.jpg
http://www.nomiland.cz/foto/dfoto/big/754.jpg


 

 

D018 Sada příloh chytré blešky 

 

Dřevěné tvary jsou umístěny na svých místech a karty s 

předlohami a s úkoly jsou vloženy v boxu. Děti po logické úvaze 

přemísťují tvary ke kartě s úkoly. Po přesunutí všech tvarů 

zkontrolujeme správnost řešení otočením karty s úkoly. 

 

 

 

 

D019 Barevné kostky s písmeny a čísly 

 

Tyto různobarevné kostky mají na sobě písmena a číslice a hodí 

se nejen k učení prvních slov, ale i ke stavění hradů a domečků. 

 

 

 

 

 

 

D020 Můj vnitřní život 

 

Jak vypadám uvnitř? Prostřednictvím poutek (popruhů a pásů), 

které se upínají na dítě, mohou děti orgány připevnit na správné 

místo na těle. Ale které je to místo? Pomůže podrobný návod. 

 

 

 

 

 

D021 Nad zemí a pod zemí 

 

Hra obsahuje 30 dvoudílných motivů na dřevěných tabulkách, 10 

ze světa rostlin, 10 z říše zvířat, 10 na téma životní prostředí nebo 

technika (velikost tabulky 5 x 5 x 0,6 cm), které jsou uloženy v 

lakovaném dřevěném kastlíku s víkem z plexiskla. 

Úkolem je najít vždy dvě části, které společně tvoří jeden 

obrázek. Napínavá a ne vždy jednoduchá hra nutí děti ke 

vzájemným konzultacím a k diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benjamin.cz/cs/5233/pomucky/rozvijeni-poznani/poznavame-lidske-telo/muj-vnitrni-zivot/index.htm


 

D022 Kostra 

 

S tímto puzzle kostry, vyrobeného z měkkého pěnového 

materiálu, se mohou děti naučit o hlavních kostech lidské kostry.  

Díly mohou ležet buď na podlaze, nebo i přímo na těle. Kostra se 

skládá z 15-ti dílů.  

 

 

 

  

 

 

D023 Světelný vodní sloup 

 

Válec vysoký 1m má ve spodní části čerpadlo, které ve vodě 

vyrábí stovky vzduchových bublinek. Ty způsobují, že rybičky 

uvnitř válce stoupají nahoru a po okrajích opět klesají dolů. V patě 

sloupu jsou umístněny žárovky a měnič barev, který během 

provozu plynule střídá barvy. Tento světelný efekt vynikne 

hlavně v šeru nebo ve tmě.  
 

 

 

 
D024 Magická halogenová koule 

 
Magická koule o průměru 15cm, fascinující podívaná na 

množství fialovomodrých tichých výbojů - hadů, vycházejících 

ze středu koule a cestující po povrchu. Koule pracuje na 

podobném principu jako neónové trubice - světélkování elektřiny 

ve zředěném plynu. Vynikne hlavně při slabším osvětlení, v šeru 

nebo ve tmě. Na podstavci je třípolohový přepínač provozu, který 

také umožňuje provoz audio. Zabudovaný mikrofon snímá zvuky 

a aktivuje elektrické výboje v závislosti na okolním zvuku. 

Součástí dodávky je síťový napáječ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benjamin.cz/cs/5234/pomucky/rozvijeni-poznani/poznavame-lidske-telo/kostra-/index.htm


 

 

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

 

 
R001 Vozík za kolo Kozlík 

 

Cyklovozík Kozlík se dá připojit nejen za běžné cyklistické kolo, 

ale může sloužit i jako kočárek do přírody. Je vybaven stříškou, 

pláštěnkou, vnitřní vložkou s abdukčním klínem a hlavovými 

pelotami. Unese váhu až 70 kg. Kozlík je ideální pro víkendové i 

prázdninové cykloturistiké výlety, rodinnou dovolenou na 

kolech, jogging i náročnější pěší turistiku. 

 

 

 

 

 

 

R002  Kočárek Kiwi  
 

Ultralehký skládací kočárek s úplným polohováním a fixací pro 

hendikepované děti. Je snadno přizpůsobitelný růstu dětí a velmi 

lehce se dokáže přizpůsobit terénu. Je velmi skladný, snadno 

ovladatelný, vhodný do města, přírody i kufru auta. Atraktivní 

design. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R003 Polohovací zařízení Kuba 2  

 

Pojízdná sedačka vhodná pro přesun dítěte s tělesným nebo 

kombinovaným postižením v domácnosti. Sedačka je vybavena 

mnoha opěrkami (na hlavu, ruce, klín, nohy) a dřevěným stolkem 

využitelným pro stolování dítěte, kreslení, psaní nebo hru. 

Pomůcka je vyrobena z celokovové konstrukce, podvozek je 

opatřen 4 kusy otočných koleček z toho dvěma s brzdou. Snadno 

vyměnitelné čalounění je opatřeno upínacími H – popruhy a 

stavitelným mezinožním klínem. Pro děti cca od 10 let (dle 

vzrůstu). 

 

 

 

 

 

R004 Mechanický odlehčený vozík Progeo Basic Light 
 

Kvalitní odlehčený skládací vozík pro děti cca od 10 let (dle 

vzrůstu). Využívá se k zajištění samostatného nebo asistovaného 

pohybu pro děti se sníženou pohyblivostí. K vozíku náleží také 

připevňovací pásy, opěrka pro nohy, antidekubitární podložka. 

Vozík však nemá podpěru mezi nohy (mezinožní klín), je tedy 

vhodný spíše pro děti, které nemají problémy se sezením. Lze ho 

bezpečně používat venku i vevnitř. 

 

 

 

 

 

 

R005 Autosedačka Protec Metal 

 

Jedná se o speciální autosedačku pro větší děti. Sedačka je 

opatřena 5-ti bodovými stabilizačními pásy, nastavitelným 

středovým klínem proti sesunutí a křížení nohou, opěrkou nohou 

pro lepší stabilitu a bočními opěrkami hlavy. Sedačka je výškově 

stavitelná. Je možné ji použít do kteréhokoliv automobilu. Je 

lehká a manipulace s ní je snadná. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmapraha.cz/galerie/mechanicke-voziky/0/601/934


 

R007 Nánožník EKONOMIK velký vlna 

 

Nánožník EKONOMIK - vlna Ekonomické provedení. Svršek 

100% polyester s ozdobným proševem, spodní díl nepromokavý 

a omyvatelný, uvnitř 100% ovčí vlna 600g/m2, snadno lze 

připevnit pomocí poutek k vozíku. Na nánožník jsou použity 

kvalitní funkční materiály, které jsou nepromokavé, odolné větru, 

ale prodyšné. Nánožníky zahřejí a ochrání před nepřízní počasí 

(vítr, déšť), neprochladnete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R008 Fusak POR vlna modrý  

Fusak POR vlna. Svršek fusaku je prodyšný, ale nepromokavý 

unikátní materiál Porotex®, spodní díl je nepromokavý, 

omyvatelný a oděruvzdorný. Uvnitř je potah z 90% ovčí vlny 

Merino a 10% vlny Camel. Fusak má anatomický tvar, lze snadno 

připevnit pomocí poutek k vozíku. Je vybaven kapsou na zip, 

reflexním pruhem a reflexními lemy zipů pro bezpečnost za 

snížené viditelnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R009, R010 Rehabilitační válec 
 

Jedná se o rehabilitační pomůcku, která se využívá při cvičení, 

polohování a také k nácviku sebeobsluhy. Použití této pomůcky 

je potřeba konzultovat s rehabilitačním pracovníkem, který vám 

přesně ukáže, jak ji nejlépe používat pro vaše dítě. Velikost válce: 

délka 120 cm, průměr 46 cm. 

 

V půjčovně 2 ks. 

 

 

 

 

http://obchod.teplodomova.cz/Nanoznik-POR-vlna-1


 

 

 

 

R011 Tabulkový komunikátor GoTalk 4+ 

Jednoduchá alternativní komunikační pomůcka s hlasovým 

výstupem, která se používá jako náhrada mluvené řeči: 

komunikátor umožňuje zaznamenat a opakovaně přehrát 

jednoduchou frázi nebo zprávu. Je určen pro práci s nemluvícími 

nebo obtížně mluvícími, u nichž se budují komunikační 

dovednosti.  

Tabulkový komunikátor s interpretovatelnými klávesami 2 x 2 

pro nahrání zpráv, celkem v 5 vrstvách záznamů. Navíc se dvěma 

hlavními klávesami v horní řadě, které využívají pro záznam dvou 

hlavních frází dostupných v každé vrstvě. Výměnné listy s 

obrázky se skladují uvnitř pomůcky. 

 

 

 

 

 

 

R012 Tabulkový komunikátor GoTalk 9+ 

Jednoduchá alternativní komunikační pomůcka s hlasovým 

výstupem, která se používá jako náhrada mluvené řeči: 

komunikátor umožňuje zaznamenat a opakovaně přehrát 

jednoduchou frázi nebo zprávu. Je určen pro práci s nemluvícími 

nebo obtížně mluvícími, u nichž se budují komunikační 

dovednosti.  

Tabulkový komunikátor s interpretovatelnými klávesami 

klávesami 3 x 3 pro nahrání zpráv, celkem v 5 vrstvách záznamů. 

Navíc se třemi hlavními klávesami v horní řadě, které využívají 

pro záznam tří hlavních frází dostupných v každé vrstvě. 

Výměnné listy s obrázky se skladují uvnitř pomůcky. 

 

 

 

 

R013, R014, R015 Talíř s vyvýšeným okrajem 



 

 

Tento plastový talíř pomáhá zabránit nechtěnému posunu jídla 

po talíři. Na spodní straně je vybaven protiskluzovou přísavkou. 

 

V půjčovně 3 ks. 

 

 

 

 

 

R016, R017, R018 Lžíce ergonomicky nastavitelná 
 

Speciální lžíce s ergonomickým, zesíleným, protiskluzovým 

držadlem, které dobře padne do ruky. Lžíce se dá ohnout 

v potřebném úhlu na pravou nebo levou ruku. 

Lžíci se používáme u dětí k nácviku samostatného stravování. 

 

V půjčovně 3 ks. 

 

 

 

 

R019, R020, R021 Vidlička ergonomicky nastavitelná 
 

Speciální vidlička s ergonomickým, zesíleným, protiskluzovým 

držadlem, které dobře padne do ruky. Vidlička se dá ohnout 

v potřebném úhlu na pravou nebo levou ruku. 

Vidličku se používá u dětí k nácviku samostatného stravování. 

 

V půjčovně 3 ks. 

 

 

 

 

 

 

R022 - R027 Fixační pásek k lžíci a vidličce 
 

Pásek, který fixuje lžíci (nebo vidličku) pevně k ruce, a tím 

zabraňuje jejímu vyklouznutí. 

 

V půjčovně 6 ks. 

 

 

 

 

 

 

R028 Protiskluzová fólie 

http://www.dmapraha.cz/galerie/pomucky_pro_sebeobsluhu/0/563/749
http://www.dmapraha.cz/galerie/pomucky_pro_sebeobsluhu/0/567/754
http://www.dmapraha.cz/galerie/pomucky_pro_sebeobsluhu/0/598/807
http://www.dmapraha.cz/galerie/pomucky_pro_sebeobsluhu/0/567/754


 

 

Fólie je protiskluzová z obou stran vyrobena. Je vyrobena ze 

speciální hmoty s vysoce protiskluzovým efektem (neobsahuje 

latex). Pomáhá při nácviku každodenních činností ve 

stacionářích, školách a v domácnostech. Použití je velmi široké - 

např. při běžných denních činnostech (prostírání pod talíř, hrnek), 

při terapeutických činnostech  (ergoterapii), vhodné na nakloněné 

roviny (školní lavice, stolek k lůžku s náklopnou deskou…). 

Jednoduchá údržba, stačí otřít utěrkou namočenou do mýdlové 

vody 

 

 

 

R029 Drtič tablet 
 

Pomůcka k drcení tablet. Otáčením se tableta rozdrtí na prášek. 

Náhradní tablety mohou být uloženy odděleně ve víčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R030 Balanční čočky Senso Balance Igel – 4 ks 

 

Balanční čočky Senso Balance Igel lze používat ve sportu, 

rehabilitaci a při různých skupinových hrách. Tyto čočky s 

krátkými masážními výstupky jsou vhodné k podpoře 

koordinace, prostorového vnímání a pohyblivosti. Senso Balance 

Igel je skvělou cvičební pomůckou pro relaxaci, masáž nohou a 

pro posilovací cvičení. Tvrdost a elastičnost čočky Senso Balance 

Igel se může přiměřeným nafouknutím jehlovou pumpičkou 

přizpůsobit vašim požadavkům. Balanční pomůcka - Senso 

Balance Igel 16 cm průměr. 
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