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Leikkien oppimisen edelläkävijä
Leikkien on opettavaisiin leluihin ja peleihin erikoistunut suomalainen perheyritys. Tuotteisiimme pääset tutustumaan omin käsin Leikkien-kutsuilla asiantuntevan Leikkien-edustajan opastuksella. Löydät valikoimastamme maailman
johtavat kehittävät lelut ja pelit sekä oman tuotekehityksemme laadukkaat
tuotteet.
Laadukkaat Leikkien-tuotteet on suunniteltu tukemaan oppimista ja erilaisten
taitojen kehittymistä hauskalla ja innostavalla tavalla eli leikkien. Lapsihan
oppii leikkien — ja myös aikuinen :) Leikkien-lelujen ja -pelien joukosta löydät
ainutlaatuisia ja opettavaisia tuotteita koko perheen iloksi. Yksi Leikkien-tiimin
tärkeimmistä tavoitteista onkin saattaa lapset ja aikuiset yhteen viettämään
aikaa perheenä leikin ja pelien parissa. Yhteinen tekeminen on suurta rikkautta, eikä sen tärkeyttä voi korostaa liikaa.
Toivotamme iloista ja opettavaista, perheen yhteistä ja ainutlaatuista aikaa
Leikkien-tuotteidemme parissa!

LEIKKIEN AIKALAATIKKO
Ihana Leikkien Aikalaatikko on hurmannut
Leikkien-tiimin ainutlaatuisuudellaan.
Yhdessä asiakkaiden kanssa Aikalaatikolle on
keksitty monta kohderyhmää ja käyttöideaa!
Aikalaatikon sisältämät tehtävät ovat helppoja toteuttaa lähes missä ja kenen kanssa
vain. Viettipä yhteistä aikaa sitten aikuinen
ja lapsi keskenään tai koko perhe, yhdessä
tekeminen antaa elämyksiä ja luo yhteisiä
muistoja.
Aikalaatikko elää ympäri vuoden, sillä
korteista löytyy tekemistä jokaiseen vuodenaikaan. Tehtäväkortti voidaan poimia sattumanvaraisesti tai niiden joukosta voidaan
valita hetkeen parhaiten sopiva tehtävä.
Tehtävän katsominen Aikalaatikon korteista
on jännittävää! Mitä hauskaa seuraavaksi
tehdään? Kun yhdessä koetut hetket kirjataan kortteihin ja tallennetaan Aikalaatikon
uumeniin, niitä on mukava muistella myöhemmin uudelleen.

AIKALAATIKKO L30014
Anna lapselle aikaasi, elämyksiä ja yhteisiä muistoja!
Aikalaatikko sisältää 96 hauskaa tehtävää, joiden parissa
voitte yhdessä viettää unohtumattomia hetkiä. Tehtävät vaihtelevat yksinkertaisista kodin askareista ja kokkailusta majan
rakentamiseen, retkiin kodin lähistöllä sekä ystävien ilahduttamiseen. Katkaise virta puhelimestasi, sammuta televisio ja
nauti yhteisestä laatuajasta! Aikalaatikon tehtävät innostavat
yhteisiin hetkiin ja ikimuistoisiin elämyksiin kaikkina vuodenaikoina ympäri vuoden.
Aikalaatikko on ikimuistoinen lahja esim. omalle lapselle,
lapsenlapselle tai kummilapselle ja se sopii kaikille lapsille ja
lapsenmielisille.

Mitä Aikalaatikko sisältää?
• 96 tehtäväkorttia, joihin kirjataan päivämäärä ja yhteiset
kokemukset
• Kauniilla nauhalla sidotun sopimuskäärön molempien allekirjoitettavaksi
• Laatikon muistojen säilyttämiseen
• Tärkeälle ihmiselle omistettua aikaa
• Tilaisuuden kokea uusia asioita yhdessä
• Ideoita ikimuistoisiin elämyksiin
• Mahdollisuuden muistella menneitä ja suunnitella tulevaa
• Ainutlaatuisen tavan osoittaa lapselle kuinka paljon hän
sinulle merkitsee!
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Laatikon mitat: 8 x 16 x 24,5 cm

24,90 €

Pieni hassuttelu ja mukava yhdessäolo tekevät hyvää jokaiselle. Aikalaatikon pariin
voidaan palata yhä uudelleen ja uudelleen
joko muistelemaan jo koettuja hetkiä tai
suunnittelemaan uutta tekemistä. Parhaat
muistot syntyvät yhteisistä hetkistä!

LEIKKIEN JA LORUTELLEN
Kuka saa, kuka saa lorupussiin kurkistaa?
Lorupusseissa on 24 lorukorttia, joiden
toisella puolella on loru ja toisella aiheeseen sopiva kuva. Lorupussien lorut sopivat
luettavaksi vaikka lyhyinä iltasatuina tai
mikset tekisi lorupussista joulukalenteria!
Liikuntaleikkipussien loruilla voidaan
järjestää taukoliikuntaa tai kokonainen
liikuntahetki.
Perinteisiä lastenlauluja sisältävä Laululeikkipussi on mainio vauvalahja!

LIIKUNTALEIKKIPUSSI L41807

LIIKUNTALEIKKIPUSSI II L30013

24 hauskaa lorumuotoista liikuntaleikkiä. Liikuntaleikkipussin
monipuoliset ja lapsen motorisen kehityksen huomioivat liikkeet onnistuvat lapsilta helposti.

24 upouutta lorumuotoista liikuntaleikkiä. Liikuntaloruille ei
ole yhtä oikeaa toteutustapaa, vaan jokainen voi liikkua omalla
tavallaan loruja yksilöllisesti tulkiten.

Ikäsuositus: yli 18 kk
Vohvelikankaisen pussin korkeus on noin 22 cm.

Ikäsuositus: yli 18 kk
Vohvelikankaisen pussin korkeus on noin 22 cm.

24,90 €

24,90 €

VOHVELIKIRJONTASETTI L30000

LAULULEIKKIPUSSI L41811

LIIKENNELORUPUSSI L41808

Setti sisältää tylppäkärkisen kanavaneulan ja viisi kappaletta
neljä metriä pitkää puuvillalankaa (yhteensä 20 metriä).
Lankojen värit: lila, sininen, valkoinen, keltainen ja pinkki.

Laululeikkipussi sisältää 24 lorukorttia, joiden toisella puolella
on hauska perinteinen laululeikki ja toisella lauluun liittyvä
kauniisti piirretty kuva.

Liikennelorupussiin sisältyy 24 hauskaa lorukorttia lapselle
tärkeistä liikennesäännöistä, kuten suojateistä, liikennevaloista sekä kävely- ja pyöräteistä.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille | Pakkauksen mitat: 13 x 10 cm

Ikäsuositus: yli 18 kk
Vohvelikankaisen pussin korkeus on noin 22 cm.

Ikäsuositus: yli 18 kk
Vohvelikankaisen pussin korkeus on noin 22 cm.

3,90 €

24,90 €

24,90 €

Liikennelorupussin lorut auttavat sääntöjen mieleen painamista ja lorukorttien
kuvat liikennemerkkien tunnistamista.
Kun on laulettu, loruiltu ja liikuttu tarpeeksi, lorupussien kuvista voi myös keksiä
omia tarinoita!
Vohvelikirjontasetillä voit kirjoa lorupussiin lapsen nimen tai antaa lapsen pujotella pussin kylkeen omia koristekuvioita.

MOTIVOI LASTA OPPIMAAN
Motivaatio on tärkeä tekijä uusien taitojen opettelussa. Motivaatiota lisää, kun
oppimisesta tehdään lapselle hauskaa.
Motivaatiotarrataulu on mainio väline,
jolla uuden taidon oppimista voidaan
konkretisoida ja visualisoida lapselle.
Motivaatiotarratauluun lisättävä tarra
jokaisesta tehdystä harjoituksesta, sovitusta käyttäytymisestä tai tehtävästä toimii
palkitsevana välitavoitteena kohti isompaa
palkintoa.
Tarrojen lisäksi aikuisen kannattaa aina huomioida lapsen suorituksia myös sanallisesti.
Aluksi tarrapalkinnon voi saada jo pelkästä
yrittämisestä. Lopullinen palkinto on jotain
isompaa, mielellään vaikkapa jotakin kivaa
yhdessä tekemistä kuten retki uimahalliin.
Motivaatiotarrataulun tavoitteet ja palkinnot kannattaa sopia yhdessä lapsen kanssa.
Näin lapsen on helpompi sitoutua uuden
asian harjoitteluun ja kokea että hän voi
itse vaikuttaa siihen.

MOTIVAATIOTARRATAULU KUKKASET L30004

MOTIVAATIOTARRATAULU AUTOT

Tee uusien taitojen oppimisesta hauskempaa! Motivaatiotarratauluun sisältyy A2-kokoinen juliste, jossa on kuvattuna
kukkaketo sekä arkillinen julistetta täydentäviä tarroja.
Tavoitteena on saada tarra kuhunkin kukan terälehteen suorittamalla sovittuja tehtäviä.

Hauska motivaatiotarrataulu on oivallinen työkalu kaikenikäisille lapsille! Motivaatiotarratauluun sisältyy A2-kokoinen
juliste, jossa on kuvattuna autoja sekä arkillinen julistetta
täydentäviä tarroja. Tavoitteena on saada koristemaalaukset
kunkin auton kylkeen suorittamalla sovittuja tehtäviä.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: A2-kokoinen (42 x 59 cm) juliste ja 45 tarraa.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: A2-kokoinen (42 x 59 cm) juliste ja 45 tarraa.

6,90 €

6,90 €

L30005

OMPELULEIKKI L30006

OMPELULEIKKI, KULKUNEUVOT L30010

OMPELUNUKET L30017

Ompele esimerkiksi linnulle ja pöllölle siivet, kärpässienelle
pilkut tai yhdistele ompelukuvia oman mielesi mukaan!

Ompele esimerkiksi polkupyörään ja autoon renkaat tai yhdistele ompelukuvia oman mielesi mukaan!

Pue ja riisu kartonkisia ompelunukkeja! Valitse mieleisesi asu
ja ompele se nuken päälle.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 23 ommeltavaa osaa ja 5 eriväristä narua.
Laatikon mitat: 28 x 18,5 x 4 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 28 ommeltavaa osaa ja 5 eriväristä narua.
Laatikon mitat: 28 x 18,5 x 4 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 14 ommeltavaa vaatetta, 2 kartonkista
nukkea ja 5 eriväristä narua.
Nuken pituus: 23,5 cm | Laatikon mitat: 28 x 18,5 x 4 cm

16,90 €

16,90 €

16,90 €
HIENOMOTORIIKKAA JA
HAHMOT TAMISTA

PALAPELI, ELÄIMET L30022

PALAPELI, KULKUNEUVOT L30023

Voit koota paloista sammakon, mehiläisen, kanan, lampaan,
karhun ja ketun. Muotoonleikatuissa palapeleissä riittää puuhaa ja haastetta lapsen kasvaessa: Pakkaus sisältää kahden,
kolmen ja neljän palan palapelejä, kaksi kutakin!

Kokoa paloista ambulanssi, paloauto, traktori, lentokone,
veturi ja laiva! Muotoonleikatuissa palapeleissä riittää puuhaa
ja haastetta lapsen kasvaessa: Pakkaus sisältää kahden, kolmen ja neljän palan palapelejä, kaksi kutakin!

Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille
Sisältö: 6 palapeliä. 2, 3 ja 4 palaa.
Laatikon mitat: 24 x 15 x 4 cm

Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille
Sisältö: 6 palapeliä. 2, 3 ja 4 palaa.
Laatikon mitat: 24 x 15 x 4 cm

14,90 €

14,90 €

Ihanat, värikkäät Leikkien ompeluleikit ja
palapelit houkuttavat lasta tarttumaan ja
tekemään. Hienomotoriikka ja hahmotustaidot harjaantuvat hauskalla tavalla leikin
ohessa. Ompeluleikeissä lapsi voi turvallisesti ”ommella” kuvia yhteen pujottelemalla värikästä nauhaa valmiiden reikien
läpi. Pujottelu on monipuolinen toiminto,
jossa tarvitaan molempien käsien yhteistyötä sekä silmän ja käden koordinaatiota.
Muotoonleikatut Leikkien palapelit vaativat
jo hieman enemmän taitoja kuin nuppipalapelit. Palapelin palojen vertailu ja yhdistäminen edistävät näönvaraista hahmottamista ja tarkkuutta.

TAITOTOUKAT L30002

KARAMELLI L30001

LEPPISLEIKKI L30003

Leikkien Taitotoukat on hauska ja opettavainen pujottelupeli,
jossa opetellaan värejä ja muotoja sekä harjoitellaan käden
hienomotorisia taitoja. Peli kehittää myös reagointia ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Pelissä on viisi eritasoista
pelivaihtoehtoa, joista voi valita pelaajille parhaiten soveltuvan vaikeustason.

Leikkien Karamelli on hauska ja opettavainen peli, joka houkuttelee pelipöydän ääreen niin 3-vuotiaita kuin kouluikäisiäkin,
sillä karamellien keräämiseen tulee lisää haasteita lapsen taitojen karttuessa. Pelissä on viisi eritasoista pelivaihtoehtoa,
joista voi valita pelaajille parhaiten soveltuvan vaikeustason.
Pelissä opetellaan tunnistamaan ja nimeämään värejä, muodostamaan välivärejä sekä harjoitellaan laskemista erilaisten
pisteenlaskutapojen muodossa. Samalla keskittymis- ja havainnointikyky kehittyvät. Tätä herkullista peliä voi pelata myös
muulloin kuin karkkipäivänä!

Leikkien Leppisleikki on hauska ja toiminnallinen, motorisia
taitoja sekä kehonhallintaa harjoittava peli koko perheelle.
Leppisleikissä pelaajat suorittavat yhdessä leppäkerttujen
kanssa erilaisia liikunnallisia tehtäviä. Palkintona onnistuneesta
suorituksesta leppäkerttu pääsee etenemään kukan vartta pitkin yhä ylemmäs kohti kukkaa ja pelin voittoa. Mukana viisi
vinkkiä erilaisiin pelivaihtoehtoihin.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Pelaajia: 1-4
Sisältö: 4 eriväristä toukkaa, 34 muotopalaa, muotonoppa,
värinoppa, puuvillainen säilytyspussi sekä pelisäännöt.
Metallilaatikon mitat: 20 x 15 x 7 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Pelaajia: 1-8
Sisältö: Kankainen pelilauta, 41 puista karamellia, kolme
värinoppaa, puuvillainen säilytyspussi sekä pelisäännöt.
Metallilaatikon mitat: 20 x 15 x 7 cm

Ikäsuositus: yli 5-vuotiaille
Pelaajia: 2-6
Sisältö: 24 varsikorttia, 8 puista kukkakorttia, 5 puista
leppäkerttua, 1 varaleppäkerttu, puuvillainen säilytyspussi
sekä pelisäännöt.
Metallilaatikon mitat: 20 x 15 x 7 cm

29,90 €

29,90 €

29,90 €

LAUTAPELIEN PELAAMINEN ON
KIVAA JA KEHITTÄVÄÄ
Lasta kannattaa ohjata jo pienestä pitäen erilaisten lautapelien pariin. Hauskan yhdessäolon lisäksi pelaaminen on hyvää harjoitusta
yhdessä toimimiseen ja oman vuoron odottamiseen. Pelaamisen lomassa kehittyvät myös
vuorovaikutus- ja keskustelutaidot.
Voittamiseen ja häviämiseen saattaa liittyä
isoja tunteita ja niitäkin on hyvä oppia
käsittelemään.
Pelien pelaamisessa tarvitaan ajattelua ja
ongelmanratkaisua. Pelaaminen opettaa pohtimaan eri vaihtoehtoja, suunnittele-maan
omaa toimintaa sekä nauttimaan haasteista.
Samalla oppimisen kannalta tärkeät taidot
kuten muisti, keskittymiskyky, hahmotustaidot
ja looginen ajattelu harjaantuvat.
Pelistä riippuen pelaaminen opettaa myös
värejä ja muotoja, numeroita ja laskemista,
kirjaimia ja lukemista sekä hienomotoriikkaa.

MATCH MADNESS L30026
Hulvattoman hauska hahmottamispeli, jossa pelaajat kilpailevat siitä, kuka saa muodostettua palikoistaan kortin
esittämän kuvion. Ensimmäinen pelaaja, joka onnistuu, nappaa kortin. Ole nopeampi ja nokkelampi kuin vastustajasi, niin
päihität heidät tässä nerokkaassa hahmottamispelissä. Pidä hermosi ja hullaannu Match Madness -pelin haasteista!
Ikäsuositus: yli 7-vuotiaille
Pelaajia: 1-4
Sisältö: 20 palikkaa (neljä viiden palikan settiä), 60 kuviokorttia (12 korttia kutakin viittä eri vaikeustasoa) sekä pelisäännöt.
Laatikon mitat: 20 x 20 x 10 cm

29,90 €

GNOMES L30024

TAIGA L31089

JÄTSKI L31097

Opi erottamaan värejä, kuvioita ja muotoja sekä kiinnittämään
huomiota yksityiskohtiin. Gnomes-pelissä etsitään menninkäisiä, joilla on kuvakorttien näyttämä ominaisuus tai vaatteissaan kuviolaattojen osoittama kuvio. Ole tarkka ja nopea, niin
voi olla sinun vuorosi voittaa. Pelissä on kolme eri
pelivaihtoehtoa.

Auta Vilmaa ja Villeä, kahta eläintieteilijää, etsimään piilossa
olevat eläimet? Leikkien Taiga on ainutlaatuinen muisti- ja
oppimispeli, jossa puisia kiekkoja kääntäen yritetään etsiä niiden takana piileskeleviä eläimiä. Pidä silmäsi auki ja yritä
muistaa kaikki löytämäsi eläimet!

Leikkien Jätski on herkullinen muisti- ja oppimispeli, joka
saa sekä lapset että aikuiset tavoittelemaan korkeinta jäätelötötteröä! Ole ensimmäinen, joka rakentaa upean kymmenen jäätelöpallon korkuisen jäätelötötterön. Valitse
jätskipallosi tarkasti, niin voit voittaa koko pelin.

Ikäsuositus: yli 4-vuotiaille
Pelaajia: 1-6
Sisältö: 48 menninkäistä, 24 kuviokorttia, 36 tehtäväkorttia
sekä pelisäännöt. Laatikon mitat: 22 x 19,5 x 5,5 cm

Ikäsuositus: yli 5-vuotiaille
Pelaajia: 2-6
Sisältö: 10 eläinkorttia, 10 puista kiekkoa, puisia pelimerkkejä, kankainen säilytyspussi sekä pelisäännöt.
Laatikon mitat: 20 x 20 x 5 cm

Ikäsuositus: yli 6-vuotiaille
Pelaajia: 2-4
Sisältö: 48 pahvista jäätelöpalloa,
4 vohvelitötteröä sekä pelisäännöt.
Laatikon mitat: 20 x 20 x 5 cm

24,90 €

24,90 €

24,90 €

MIKÄ YHDISTÄÄ? L30012

MATIKKA-AGENTTI L30008

SUKLAATI L31090

Laita mietintämyssy päähäsi ja perustele valintasi! Mikä yhdistää -peli testaa ja kehittää kykyä perustella, luokitella ja tunnistaa eri asioiden välisiä yhteyksiä.

Pelissä on salaisia tehtäviä, hauskat koodia purkavat lasit ja
paljon laskutoimituksia. Lisäksi sinun tulee olla nopea! Hauska
matemaattinen oppimispeli, joka innostaa laskemaan sekä harjoittelemaan peruslaskutoimituksia.

Tässä makeassa, mutta kalorittomassa pelissä pelaajien tavoitteena on kerätä pala kerrallaan mahdollisimman suuri alue
omaa suosikkisuklaataan. Ole nokkela ja määrätietoinen, niin
saavutat makean voiton!

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaille
Pelaajia: 2-4
Sisältö: 100 tehtäväkorttia, 27 sormenjälkilaattaa, 1 puinen
noppa, 4 kpl koodia purkavia laseja sekä pelisäännöt.
Laatikon mitat: 23 x 23 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 8-vuotiaille
Pelaajia: 2-4
Sisältö: 36 pahvista suklaalevyä, joissa
on kolmea eri suklaalajia, 12 punaista pelimerkkiä sekä
pelisäännöt.
Laatikon mitat: 20 x 20 x 5 cm

24,90 €

24,90€

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelaajia: 2-4
Sisältö: 90 kuvalaattaa, 4 telinettä, kankainen pussi,
pistelehtiö sekä pelisäännöt.
Laatikon mitat: 23 x 23 x 6 cm

24,90 €

Muovailun uusi ulottuvuus on täällä!
Mad Mattr on taianomaisen pehmeä Ruotsissa valmistettu muovailumassa,
joka muovautuu helposti niin käsin kuin muoteilla. Paina, muovaa, vaivaa,
v-e-n-y-t-ä, purista, veistä… Mad Mattr taikamassa on ainutlaatuinen massa,
jota on saatavana kuudessa kirkkaassa värissä. Voit myös sekoittaa värejä
keskenään ja luoda massasta uusia, upeita värisävyjä!
Mullistavat Brick Maker -palikkamuotit ja Mini Extruder -kuviopursottimet
mahdollistavat aivan uuden tavan leikkiä ja rakentaa Mad Mattr taikamassalla.
Rakenna ja kokoa mitä mielikuvituksellisempia rakennelmia ja aloita taas alusta!
Mad Mattr taikamassa ei kuivu koskaan!
Mad Mattr taikamassa on paitsi huippuhauska myös aivan loistava tuote
kehittämään hienomotorisia taitoja. Sen pehmeydessä on jotain lumoavaa ja
rauhoittavaa.
Mad Mattr taikamassaa voit käyttää yhä uudestaan ja uudestaan ja se tarjoaa
v-e-n-y-v-i-ä ja mielettömiä leikkihetkiä kaikenikäisille!

MAD MATTR TAIKAMASSA SINIVIHREÄ WF210-800

MAD MATTR TAIKAMASSA LILA WF210-500

MAD MATTR TAIKAMASSA PUNAINEN WF210-300

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

14,90 €

14,90 €

14,90 €

MAD MATTR TAIKAMASSA VIHREÄ WF210-700

MAD MATTR TAIKAMASSA SININEN WF210-600

MAD MATTR TAIKAMASSA PINKKI WF210-400

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 283 g, 22 x 18 x 5 cm

14,90 €

14,90 €

14,90 €

EDUCATION KIT VIHREÄ

EDUCATION KIT SININEN

EDUCATION KIT PINKKI

Iso pakkaus taikamassaa erityisesti ryhmäkäyttöön.
Pakkauksen mitat: 1,13 kg, 20,5 x 15 x 16,5 cm

Iso pakkaus taikamassaa erityisesti ryhmäkäyttöön.
Pakkauksen mitat: 1,13 kg, 20,5 x 15 x 16,5 cm

Iso pakkaus taikamassaa erityisesti ryhmäkäyttöön.
Pakkauksen mitat: 1,13 kg, 20,5 x 15 x 16,5 cm

49,90 €		

49,90 €		

49,90 €		

WF220-700

WF220-600

40,24 € (alv. 0 %)

WF220-400

40,24 € (alv. 0 %)

40,24 € (alv. 0 %)

BRICK MAKER X6 WF220-204
Uskomaton uutuus! Mullistava The Ultimate Brick Maker
-palikkamuotti mahdollistaa aivan uuden mielikuvituksellisen
tavan leikkiä ja rakentaa Mad Mattr taikamassalla.
Brick Maker X6 -setillä teet kuusi palikkaa samanaikaisesti!
Tee omat palikat, rakenna ja aloita taas alusta. Tätä on
kokeiltava itse!
Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr pinkki 140 g, Mad Mattr sininen 140 g,
Ultimate Brick Maker X6 ja veitsi.
Pakkauksen mitat: 27 x 19,5 x 5,5 cm

26,90 €

BRICK MAKER PINKKI WF220-201

BRICK MAKER LILA WF220-202

BRICK MAKER SININEN WF220-203

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr pinkki 57 g ja Ultimate Brick Maker.
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr lila 57 g ja Ultimate Brick Maker.
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr sininen 57 g ja Ultimate Brick Maker.
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €
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MINI EXTRUDER SET WF220-104

MINI EXTRUDER KIT WF194-100

Mini Extruder -kuviopursottimilla luot kolmiulotteiset kuviot, joista voit kasata mitä erilaisempia rakennelmia ja hahmoja.
Millaisista muodoista rakennat junan? Entä värikkään perhosen? Vain mielikuvitus on rajana!

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: 6 kuviopursotinta (kuusikulmio, neliö, talo, tähti,
ympyrä ja kolmio) ja veitsi. (Pakkaus ei sisällä taikamassaa.)
Pakkauksen mitat: 9,5 x 15,5 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr pinkki 140 g, Mad Mattr sininen 140 g, 6 kuviopursotinta (kuusikulmio, talo, tähti, neliö, ympyrä ja kolmio) ja veitsi.
Pakkauksen mitat: 27 x 19,5 x 5,5 cm

23,90 €

9,90 €

FUN PACK PINKKI WF220-101

FUN PACK LILA WF220-102

FUN PACK SININEN WF220-103

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr pinkki 57 g ja 2 kuviopursotinta
(kuusikulmio, neliö).
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr lila 57 g ja 2 kuviopursotinta
(kuusikulmio, neliö).
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

Ikäsuositus: 3-99 -vuotiaille
Sisältö: Mad Mattr sininen 57 g ja 2 kuviopursotinta
(kuusikulmio, neliö).
Pakkauksen mitat: 16 x 18 x 5 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €

PLANTOYS KYLÄNRAKENNUSSETTI PT5699
Muottisetin avulla voit rakentaa kokonaisen kylän taloineen, katuineen
ja autoineen! Kestävästä ja pestävästä puupuristeesta valmistetut
muotit sopivat hyvin muovailu- ja hiekkaleikkeihin!
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Kuviorullan mitat: 9 x 4,5 x 11,5 cm

19,90 €

PLANTOYS LEIVONTALEIKKISETTI PT5697
Ihanan leivontaleikkisetin avulla luot herkullisia leivonnaisia! Muotit on
valmistettu kestävästä ja pestävästä puupuristeesta ja ne sopivat hyvin
muotoilu- ja hiekkaleikkeihin!
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Kuviorullan mitat: 4,5 x 14 x 0,6 cm

19,90 €

lhmeellinen taikahiekka
Aito ja alkuperäinen Kinetic Sand taikahiekka on uudenlainen ja kiehtova muovailutuote. Se näyttää aivan tavalliselta hiekalta, mutta siinä
on ripaus taikaa! Taikahiekkaa voi muotoilla käsin, muoteilla tai perinteisillä hiekkaleluilla. Siihen voi jopa kirjoittaa. Taikahiekasta voi rakentaa upean hiekkalinnan ja herkullisen kakun, josta voi leikata paloja!
Kinetic Sand taikahiekka tuntuu myös liikkuvan ja elävän!
Kinetic Sand taikahiekka on 98 % puhdasta hiekkaa ja 2 % taikaa eli patentoitua
hiekanjyvät yhteensitovaa ainesosaa, joka tekee hiekasta muovailtavaa ja
hauskasti liikkuvaa. Kineettinen taikahiekka ei sisällä mitään haitallisia tai
allergisoivia aineita ja se on luonnostaan antibakteerinen. Taikahiekka ei tahraa
eikä se kuivu koskaan!
Tuote valmistetaan Ruotsissa.
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KINETIC SAND TAIKAHIEKKA 1 KG WF150-101

KINETIC SAND TAIKAHIEKKA 2,5 KG WF150-301

KINETIC SAND TAIKAHIEKKA 5 KG WF150-201

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Laatikon mitat: 1 kg, 19 x 9 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Laatikon mitat: 2,5 kg, 19 x 24 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Laatikon mitat: 5 kg, 19 x 28 x 9 cm

14,90 €

24,90 €

39,90 €
ISOT TAIKAHIEKKAPAKETIT PÄIVÄKODEILLE,
KOULUILLE JA MUILLE RYHMILLE

KINETIC SAND TAIKAHIEKKA 20 KG

KINETIC SAND TAIKAHIEKKA 30 KG

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 4 x 5 kg Kinetic Sand taikahiekkaa

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 6 x 5 kg Kinetic Sand taikahiekkaa

155 €

229,40 €

125,00 € (alv. 0 %)

185,00 € (alv. 0 %)

WF150-S20
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WF150-S30

KINETIC SAND
VÄRILLINEN TAIKAHIEKKA 3 KG WF150-309

MINILINNAMUOTIT WF192-201

LINNAMUOTIT WF192-101

Värillistä Kinetic Sand taikahiekkaa! Pakkaus sisältää punaista,
vihreää ja sinistä hiekkaa, kilon kutakin herkullista väriä.

Pieni koko, suuri hupi! Minilinnamuottisetti sisältää kahdeksan
osaa, joilla luot mielikuvituksellisia linnoja ja rakennuksia.

Monipuolisella linnamuottisetillä luot mielikuvituksellisia linnoja
ja rakennuksia. Pakkaukseen sisältyy kymmenen osaa, joilla teet
niin torneja, kattoja, muureja kuin portaikkoja.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Laatikon mitat: 3 kg / 19 x 24 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Muuripalan mitat: 6 x 4 x 1 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Muuripalan mitat: 9 x 6 x 2 cm

39,90 €

9,90 €

9,90 €

MUOVAILUALUSTA WF191-101

SMART SHAPES -MUOTIT WF193-111

Tukeva ja kätevä alusta, joka sopii kaikkiin muovailuleikkeihin.

Setti sisältää 10 muottia erilaisten muotojen painamiseen ja
tekemiseen. Tee muotoja, joita yhdistelemällä saat aikaan
aivan uusia rakennelmia!

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Mitat: 27 x 27 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Ympyrämuotin halkaisija: 5 cm

9,90 €

9,90 €

KINETIC SAND
HIEKKALINNASETTI

WF150-190

Upea linnasetti taikahiekkaleikkeihin! Hiekkalinnasetti sisältää
2,5 kg Kinetic Sand taikahiekkaa, kahdeksanosaisen minilinnamuottisetin sekä muovailualustan.
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Muovailualustan mitat: 27 x 27 x 6 cm

39,90 €

Kehittäviä pelihetkiä koko perheelle
SmartGames on belgialainen tuotemerkki, jonka laajaan valikoimaan kuuluu
opettavaisia ja hauskoja pelejä kaiken tasoisille ja ikäisille pelaajille. Tästä
ainutlaatuisesta logiikkapelien sarjasta riittää hauskaa ja haastavaa aivojumppaa koko perheelle.
Jokainen SmartGames-peli sisältää vähintään 48 erilaista logiikkatehtävää neljässä eri vaikeustasossa hyvin helposta erittäin vaikeaan. Vähitellen vaikeutuvat
tehtävät mahdollistavat kiinnostuksen säilymisen peliin lapsen kasvun mukaan
ja antavat sopivan vaikeustason niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.
SmartGames-logiikkapelit kehittävät ongelmanratkaisutaitoja, hahmottamiskykyä ja loogista ajattelua tarjoten samalla hauskaa ajanvietettä tuntikausiksi.
Pelit on suunniteltu niin, että niitä voi pelata yksin tai yhdessä kaverin tai
vanhemman kanssa.
SmartGames-peleissä osien säilytysratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota, joten ne soveltuvat erinomaisesti myös matkapeleiksi.
SmartGames-logiikkapelit ovat saaneet palkintoja ja tunnustusta ympäri maailman. SmartGames Castle Logix - Logiikkalinna on voittanut myös Suomessa
Vuoden Lelu -palkinnon!

SMARTGAMES COLOUR CATCH SG443

Maatilalla on haasteita! Voitko auttaa farmaria rakentamaan aitaukset karkuun
päässeille eläimille? SmartGames SmartFarmer on hauska logiikkapeli lapsille. Pelissä on
60 haastetta helposta vaikeaan. Ikäsuositus: yli 5-vuotiaille

Auta eläimiä nappaamaan saalinsa! SmartGames Colour Catch -logiikkapeli on hauska ja
haastava väripalapeli. Pelissä on 48 haastetta helposta erittäin vaikeaan. Ikäsuositus:
yli 7-vuotiaille

26,90 €

18,90 €

SMARTGAMES DOWN THE RABBIT HOLE SG290

SMARTGAMES SMART CAR MINI SG501

Auta metsäneläimia rakentamaan pesäkolot. Hauskassa Down the Rabbit Hole logiikkapelissa seikkaillaan maan alla. Magneettinen matkapeli sisältää 48 haastetta.
Ikäsuositus: yli 5-vuotiaille

Rakenna auto neljästä palikasta. Kämmenelle mahtuva SmartCar Mini on hauska,
taskukokoinen logiikkapeli, joka sisältää 24 haastetta. 48 lisähaastetta saat ladattua
Leikkien.fi-verkkosivulta. Ikäsuositus: yli 6-vuotiaille

12,90 €

9,90 €

SMARTGAMES-UUTUUDET

SMARTGAMES SMART FARMER SG091

SMARTGAMES-UUTUUDET

SMARTGAMES CUBE PUZZLER GO SG412

SMARTGAMES CUBE PUZZLER PRO SG413

Saatko rakennettua kuution seitsemästä värikkäästä palasta? Cube Puzzler GO:n
säilytysrasia avautuu käteväksi pelialustaksi, jonka päällä peliä pelataan. 80 haastetta.
Ikäsuositus: yli 8-vuotiaille

Saatko rakennettua kuution kuudesta värikkäästä palasta? Cube Puzzler PRO:n
säilytysrasia avautuu käteväksi pelialustaksi, jonka päällä peliä pelataan. 80 haastetta.
Ikäsuositus: yli 10-vuotiaille

18,90 €

18,90 €

SMARTGAMES GOLD MINE SGT280

SMARTGAMES SLEEPING BEAUTY SG025

SMARTGAMES JUMP IN’ XXL SG421XL

Löydätkö reitin kulta-aarteen luokse? Voit liikkua
kaivoksesta toiseen tikapuita pitkin. Magneettinen
matkapeli sisältää 48 haastetta. Ikäsuositus: yli 6vuotiaille

Ratkaise labyrintti ja riko lumous. Prinsessa
Ruusunen on satuoppimispeli, joka sisältää 60
labyrinttihaastetta. Mukana kuvasatukirja, joka
herättää pelin henkiin! Ikäsuositus: 3-7 -vuotiaille

SmartGames Jump In’ XXL on jättikokoinen versio
suositusta Jump In’ -pelistä. Auta jäniksiä pomppimaan
piiloon! 100 haastetta. Ikäsuositus: yli 7-vuotiaille

12,90 €

29,90 €

49,90 €

THREE LITTLE PIGGIES
KOLME PIENTÄ PORSASTA SG023FI

LITTLE RED RIDING HOOD
PUNAHILKKA SG021

SNOW WHITE
LUMIKKI SG024

Auta sadusta tuttuja kolmea pientä porsasta rakentamaan
talonsa. Osaatko rakentaa talot niin, että possut voivat leikkiä
ulkona? Jos huomaat suden, niin autathan possut turvaan
taloihinsa?

Perinteisestä sadusta tutut hahmot seikkailevat hauskassa
satupelissä! Aseta talo, puut ja Punahilkka pelilaudalle haasteen mukaisesti ja rakenna Punahilkalle reitti isoäidin talolle.
Vaikeammissa haasteissa myös susi pyrkii isoäidin luo ja sinun
on rakennettava kaksi eri reittiä, toinen Punahilkalle ja toinen
sudelle!

Lumikki-satupelistä löydät Lumikin ja seitsemän pientä kääpiötä sekä kääpiöiden viehättävän talon. Aseta Lumikki ja kääpiöt haasteen mukaisesti taloon. Noudata vihjeitä ja lisää loput
hahmot paikoilleen. Tehtävä on ratkaistu oikein, kun talon
kaikki ikkunaluukut ja ovet voidaan avata ja nähdään ovatko
hahmot oikeilla paikoillaan.

Punahilkka on täydellinen oppimispeli pienille lapsille. Pelissä
on 48 haastetta (24 suden kanssa ja 24 ilman sutta). Mukana on
myös Punahilkka-kuvasatukirja.

Pelissä on 48 haastetta: 24 haastetta, jotka tehdään talon
sisällä ja 24 haastetta, jotka tehdään talon julkisivun puolelta.
Mukana on myös Lumikki-kuvasatukirja.

Ikäsuositus: 3-6 -vuotiaille
Suden korkeus: 5 cm

Ikäsuositus: 4-7 -vuotiaille
Suden korkeus: 5 cm

Ikäsuositus: 5-7 -vuotiaille
Lumikin korkeus: 5 cm

29,90 €

29,90 €

29,90 €

Kolme pientä porsasta on hauska satupeli pienille lapsille.
Pelissä on 48 haastetta (24 suden kanssa ja 24 ilman sutta).
Mukana on myös Kolme pientä porsasta -kuvasatukirja.

BUNNY BOO SG037

DAY AND NIGHT SG033

CASTLE LOGIX - LOGIIKKALINNA SG030

Kukkuu! Mistä pupu kurkistaa? Hauska ja opettavainen peli,
jossa leikki-ikäiset lapset tutustuvat Bunny Boo -pupun opastuksella kaksi- ja kolmiulotteisuuden kiehtovaan maailmaan.

Rakenna hauskoja ohjeen mukaisia rakennelmia kymmenen erimuotoisen puuosan avulla. Helpommissa päivähaasteissa näkyvissä on värillinen malli, mutta yötehtävissä haaste on ratkaistava silhuetin perusteella!

Ainutlaatuinen logiikkapeli, joka soveltuu myös pienille lapsille
3-vuotiaasta alkaen. Peli sisältää seitsemän puista tornia ja linnapalaa sekä ohjekirjan, joka sisältää 48 eri vaikeusasteen haastetta ratkaisuineen.

Peli sisältää 24 päivähaastetta ja 24 yöhaastetta.

Castle Logix - Logiikkalinna on Vuoden Lelu 2009 leikki-ikäisten sarjassa!

Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille
Pupun korkeus: 11 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Pelialustan mitat: 23 x 2 x 5 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Korkeimman linnapalan mitat: 5 x 5 x 14 cm

29,90 €

29,90 €

29,90 €

60 hauskaa kuurupiilotehtävää!

TRUCKY 3 SG035

CAMELOT JR. SG031

SMARTCAR 5X5 SG018

Lastaustaidot testiin! Kolme hauskaa kuorma-autoa on matkalla seuraavaan kohteeseensa. Osaatko auttaa niiden lastaamisessa niin, että kaikki tavarat mahtuvat lavalle?

Löytävätko prinsessa ja ritari toisensa? Romanttisessa logiikkapelissä puisista linnapaloista ja portaista rakennetaan ritarille
ja prinsessalle reitti toistensa luokse.

Ensin lelu ja sitten peli! SmartCar 5x5 kehittää monipuolisesti
lapsen taitoja. Saatko koottua puupalikoista haasteen mukaisen auton?

Peli kasvaa lapsen taitojen mukana: ensin lelu, sitten peli!
Peliin kuuluu 48 tehtävää hyvin helposta vaikeaan.

Peli sisältää 48 jännittävää haastetta ratkaisuineen.

Pelissä on kaksi haastevihkoa: toinen yli 4-vuotiaille ja toinen
yli 7-vuotiaille. Yhteensä pelissä on 96 erilaista haastetta helposta vaikeaan. Alle kouluikäisten haasteisiin tarvitaan neljä
puupalikkaa ja kouluikäisten haasteisiin viisi palikkaa. Onko
autosi valmis? Sitten koeajolle!

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sinisen kuorma-auton mitat: 10 x 8 x 5 cm

Ikäsuositus: yli 4-vuotiaille
Pelialustan mitat: 22 x 2 x 5 cm

Ikäsuositus: yli 4-vuotiaille
Pelialustan mitat: 15 x 10 x 7 cm

29,90 €

29,90 €

29,90 €

COLOUR CODE SG090

PENGUINS ON ICE SG155

Selvitä värikoodi kerros kerrokselta! Aseta väri- ja muotolaattoja pelialustalle niin, että ne muodostavat samanlaisen yhdistelmän kuin valitsemassasi haasteessa. Ainutlaatuinen pelitapa
ja 100 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Viisi pingviiniä heikoilla jäillä! Saatko aseteltua kaikki jääpalat
ja pingviinit oikeille paikoilleen? Hyytävän hauskassa logiikkapelissä on viisi muotoaan muuttavaa ’pentomino’-palaa ja 60
haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Ikäsuositus: 5-99 -vuotiaille
Pelialustan mitat: 19 x 10 x 5 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 20 x 20 x 2 cm

26,90 €

26,90 €

NORTH POLE EXPEDITION SG205

DINOSAURS SG282

Tässä viileässä pelissä pelaajan tulee asettaa kaikki palat pelilaudalle, niin että kalat ovat vedessä ja jääkarhut jäällä. Lisäksi
kullekin haasteelle on kaksi eri pelitapaa: kanootissa istuvan
eskimon tulee olla vedessä ja seisovan eskimon jäällä.

Ethän päästä Tyrannosaurusta ja Brontosaurusta samalle saarelle! Dinosaurukset on hauska ja haastava, kolmiulotteinen
logiikkapeli. Pelin tavoitteena on saada kasvinsyöjät ja lihansyöjät omille saarilleen valitun haasteen mukaisesti.

Peli sisältää 80 haastetta helposta hyvin vaikeaan.

Peli sisältää 80 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 20 x 20 x 3 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 18 x 22 x 2 cm

26,90 €

26,90 €

ROADBLOCK SG250

TEMPLE CONNECTION SG283

HIDE AND SEEK JUNGLE SG105

Saarra punainen auto kortteliin! Jännittävässä takaa-ajopelissä
tulee poliisiautoilla tukkia pakoreitit ja samalla varmistaa, että
kaikki palat mahtuvat pelilaudalle.

Tässä kiehtovassa pelissä pelaaja pääsee ratkomaan muinaisia
mysteereitä. Löydätkö tie- ja siltapaloista juuri ne oikeat, jotta
saat rakennettua reitit temppeleiden välille?

Peli sisältää 80 haastetta helposta vaikeaan.

Peli sisältää 80 mystistä haastetta helposta hyvin vaikeaan.

Uskallatko viidakkoon etsimään eläimiä sekä päivällä että yöllä?
Tässä mielenkiintoisessa logiikkapelissä on kaksipuolinen pelilauta, jolle pelaajan tulee asettaa neljä palaa niin, että vain
haasteessa kuvatut eläimet jäävät näkyviin.

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 19 x 19 x 1 cm

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 20 x 20 x 2 cm

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 20 x 20 x 3 cm

26,90 €

26,90 €

26,90 €

QUADRILLION SG540

WALLS AND WARRIORS SG281

ANTI-VIRUS SG520

Peli sisältää neljä magneettista pelilaudan osaa, 12 värikästä
palaa ja lukemattoman määrän haasteita! Onnistutko sovittamaan kaikki 12 osaa juuri rakentamallesi pelilaudalle?

Rakenna muureja ja suojele kaupunkia sekä sotureitasi vihollisilta! Sijoita muurit pelilaudalle niin, että vihollisen ritarit jäävät muurien ulkopuolelle samalla kun omat ritarisi ja linna
ovat turvallisesti kaupungin muurien sisäpuolella.

Hankkiudu eroon viruksesta ennen kuin se leviää! Anti-Virus
on haastava liukupalapeli, jossa peliosia liikutellaan vinoittain
pelilaudalla yksittäin tai ryhminä. Pelin tavoitteena on muita
paloja liikuttelemalla saada punainen viruspala ulos laudalta.

Alkuun pääsyä helpottaa vihkonen, jossa on 80 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Peli sisältää 80 haastetta helposta hyvin vaikeaan.

Peli sisältää 80 haastetta helposta vaikeaan.

Peli sisältää 60 haastetta viidessä eri vaikeustasossa.

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Yhden pelilaudan palan mitat: 7 x 7 x 1 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Pelialustan mitat: 24 x 20 x 3 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 17 x 17 x 2 cm

26,90 €

26,90 €

26,90 €

SQUIRRELS GO NUTS SG425
Auta oravia piilottamaan pähkinät maan alle. Kun kaikki
päh-kinät on piilotettu, haaste on ratkaistu.
Yksinkertainen ja hauska liukupalapeli. 60 haastetta.
Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

18,90 €

PENGUINS POOL PARTY SG431
Aseta pingviinit haasteen osoittamille paikoille ja yritä saada
pelin neljä jäälauttaa altaaseen ilman, että peität siellä polskivia pingviinejä.

PIRATES JR. SG432

GHOST HUNTERS SG433

Hyppää mukaan merirosvoseikkailuun! Matkakokoisessa pelissä
on tavoitteena asettaa kaikki neljä palaa niin, että vain valitsemasi haasteen kuvat jäävät näkyviin. Peli sisältää 60 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Käy kummitusjahtiin vanhassa kartanossa! Aseta valitsemasi
haastekortti pelilaudalle ja pyydystä hurjat haamut taskulampun valokeilaan.Peli sisältää 60 haastetta helposta erittäin
vaikeaan.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

18,90 €

18,90 €

PARKING PUZZLER SG434

CHICKEN SHUFFLE SG436

Parkkeeraa autot niille varattuihin parkkiruutuihin!
Ainutlaatuinen päättelypeli, jossa pelaajan tulee löytää oikeat
parkkiruudut haasteen vinkkien perusteella. Muista noudattaa
liikennesääntöjä!

Liu’uta läpinäkyvät palat pelilaudalla siten, että jokaisen pohjakortin munan päälle tulee hautova kana.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Peli sisältää 60 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

Peli sisältää 48 eritasoista haastekorttia helposta hyvin vaikeaan. Peli kulkee mukana matkalla kätevän kokonsa ja irtoamattomien palojensa ansiosta.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

18,90 €

18,90 €

18,90 €

Peli sisältää 60 viileää haastetta helposta erittäin vaikeaan.

BUTTERFLIES SG439

JUMP IN SG421

ANTI-VIRUS MUTATION SG435

Perhoset lennähtivät logiikkapeliin! Liu'uta palat niin, että ne
muodostavat kauniita, kokonaisia perhosia!

Auta kaneja piiloutumaan koloihinsa! Valitse haaste ja aseta
kanit, ketut ja sienet pelilaudalle. Pelin tavoitteena on
saada kaikki kanit koloihin hyppimällä esteiden ylitse. Peli
sisältää 60 haastetta viidessä eri vaikeustasossa.

Haastavassa liukupalapelissä on tavoitteena muita paloja
liikuttelemalla saada punainen viruspala ulos laudalta.

Peli sisältää 48 haastetta helposta erittäin vaikeaan.
Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Peli sisältää 60 haastetta helposta vaikeaan.
Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

18,90 €

18,90 €

18,90 €

IQ-CANDY SG485

TEMPLE TRAP SG437

ASTEROID ESCAPE SG426

Saatko aseteltua kaikki karkin väriset palat pelilaudalle?
Hemmottele itseäsi tällä herkullisella logiikkapelillä.

Älä jää loukkuun tähän muuttuvaan sokkeloon! Yksikin väärä
askel ja voit päätyä krokotiilin illalliseksi. Vain nokkela seikkailija pääsee pakoon tästä haastavasta sokkelosta!

Upea 3D liukupalapeli. Liu’uta paloja yksitellen, jotta avaruusaluksesi pääsee ulos pelialustalta asteroideja
väistellen.

Peli sisältää 60 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

80 haastetta, vaikeimmassa yli 100 siirtoa!

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Pelilaudan koko: 15 x 15 x 2 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Pelilaudan mitat: 15 x 15 x 2 cm

18,90 €

18,90 €

18,90 €

Peli sisältää 60 haastetta, joiden ratkaiseminen vie sinut (sokerittomaan) hurmioon tuntikausiksi! Makea syntymäpäivälahja!

NOAH’S ARK SGT240

PINGVIINIEN PARAATI SGT260FI

VESIPUISTO SGT220FI

Laita pingviinit riviin! Pingviinien paraati on
loistava älypeli ja ihanteellinen matkapeli,
jossa riittää haastetta pidemmillekin matkoille.

Pelin tavoitteena on neljää palaa käyttäen
saada vain haasteessa näkyvät kuvat jäämään
näkyviin kaikkien muiden pysyessä piilossa.

Peli sisältää 48 tehtävää ratkaisuineen.

Peli sisältää 48 tehtävää ratkaisuineen.

Ikäsuositus: 5-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: 5-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: 5-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €

DEDUCKTION SGT270

AIVOHIIRI SGT250FI

ÖTÖKÄT SGT230FI

MAGIC FOREST - TAIKAMETSÄ SGT210

Järjestä ankkaperheet omiin jonoihinsa. Ole
tarkkana, jotta ankat ovat juuri omassa
jonossaan ja oikeassa numerojärjestyksessä.

Hiirulaisten kuurupiilo! Järjestä juustoviipaleet
pelilaudalle niin, että hiiret kurkistavat juuston
reikien läpi.

Aseta neljä palaa pelilaudalle niin, että vain
haasteessa esitetyt ötökät jäävät näkyviin ja
kaikki muut pysyvät piilossa.

Jännittävä magneettinen matkapeli, jossa
rakennetaan reittejä pelilaudan kuvien välille
yhdeksää palaa käyttäen.

Peli sisältää 48 haastetta helposta vaikeaan.

Peli sisältää 48 tehtävää ratkaisuineen.

Peli sisältää 48 tehtävää ratkaisuineen.

Peli sisältää 48 tehtävää ratkaisuineen.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: 7-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Mitat: 16 x 16 x 2 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €

12,90 €

MAGNEETTISET
MATKAPELIT

Pelasta kaikki eläimet ja etsi niille oikea paikka
arkissa. Huolehdi myös, että saman lajin
edustajat pysyvät pareittain! Magneettinen
matkapeli, jossa on 48 haastetta helposta
vaikeaan.

IQ STARS SG411

UUTUUS

IQ TWIST SG480

IQ FIT SG423

IQ XOXO SG444

Aseta kaikki palat pelilaudalle, mutta huomaa
että laudalla olevan nupin päälle voi laittaa vain
samanvärisen palan!

Aseta kaikki 3D-palat pelilaudalle siten, että se
muuttuu tasaiseksi 2D-kuvaksi ilman näkyviä
reikiä ja kohoumia.

Ole tarkkana! Tavoitteena on asetella kaikki
pelin palat pelilaudalle, niin että x:t ja o:t
vuorottelevat. Haleja ja suukkoja!

Täydellinen, taskukokoinen matkapeli.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös loistavasti
mukaan matkalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös erinomaisesti mukaan matkalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii mainiosti vaikka
mukaan matkalle.

Ikäsuositus: yli 6-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €

12,90 €

IQ BLOX SG466

IQ FOCUS SG422

IQ LINK SG477

IQ Blox -logiikkapelissä seinät eivät ole este,
vaan ne auttavat sinua löytämään ratkaisun.

Keskity olennaiseen ja löydä jokaisessa haasteessa paikka kymmenelle värikkäälle palalle.

Linkitä palat toisiinsa niin, että kaikki mahtuvat pelilaudalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös erinomaisesti mukaan matkalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös erinomaisesti mukaan matkalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös loistavasti
mukaan matkalle.

Pienikokoinen peli sisältää 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan ja sopii myös loistavasti
mukaan matkalle.

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 6-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

Ikäsuositus: 8-99 -vuotiaille
Pakkauksen mitat: 10 x 15 x 3 cm

12,90 €

12,90 €

12,90 €

12,90 €

Aseta tähtikuviot paikalleen!

Pelin tavoitteena on saada kaikki tähdet pelilaudalle. 120 haastetta helposta erittäin vaikeaan.

IQ PUZZLER PRO SG455
Puzzler Pro -pelissä on kolme eri pelitapaa ja
kolme eri pelialustaa. Kuinka sinulta sujuu esimerkiksi pyramidin rakentaminen?

Maksimaalista luovuutta
SmartMax on jännittävä magneettinen tutkimus- ja rakennussarja, joka on
voittanut useita arvostettuja palkintoja niin Suomessa kuin maailmalla. Tänä
vuonna saamme iloita jo toisena vuotena peräkkäin SmartMax-sarjan Vuoden
lelu -tittelistä! Vuonna 2018 Vuoden rakenteluleluksi valittiin sarjan Start Plus
-pakkaus. Edellisvuonna perheen pienimmille suunnattu My First Animal Train
vei Vuoden ensilelu -palkinnon!
SmartMax on opettavainen ja turvallinen tapa tutustua magneettien kiehtovaan
maailmaan. Sarjan jättimäisiin magneettiosiin on helppo tarttua ja samalla
kun lapsi oppii magnetismia, värejä ja muotoja hänen hahmottamiskykynsä ja
motoriset taitonsa kehittyvät.
Pienelle yksivuotiaalle lelu tarjoaa vastustamattoman tutkimusmatkan magneettien ja muotojen maailmaan, kun koululaisen mielenkiinto kohdistuu jo
monimutkaisempiin rakennelmiin.
SmartMax kuuluu belgialaiseen Smart-tuoteperheeseen.

MAGNETISMIIN JA VETOVOIMAAN TUTUSTUMINEN

MUOTOJEN JA
VÄRIEN OPPIMINEN

KOLMIULOTTEISET
RAKENNELMAT

VAATIVAT KOLMIULOTTEISET RAKENNELMAT

1+

3+

5+

6+

Rakenna toteemipaaluja! SmartMax My First Totem on turvallinen ja
hauska tutkimusmatka magnetismin ja rakentelun maailmaan! Setti
sisältää 8 magneettista osaa sekä 24 tehtäväkorttia. My First Totem
on yhteensopiva kaikkien SmartMax-sarjan pakkausten kanssa.

Ikäsuositus: yli 18 kk

24,90 €

SMARTMAX MY FIRST DINOSAURS SMX223
Yhdistele magneettisista osista viisi hurjaa dinoa! Pakkauksen osista
voit luoda myös ihan omia mielikuvituksellisia hirmuliskoja
yhdistelemällä osia keskenään. Monipuolinen pakkaus sopii yhteen
kaikkien SmartMax-sarjan pakkausten kanssa. Sisältää 14 osaa.

Ikäsuositus: yli 12 kk

24,90 €

SMARTMAX-UUTUUDET

SMARTMAX MY FIRST TOTEM SMX230

SMARTMAX MY FIRST FARM ANIMALS SMX221

SMARTMAX-UUTUUDET

Magneettiset maatilan eläimet hevonen, lehmä, lammas ja possu sekä kukko
ja kana innostavat lapsen luovaan leikkiin. Magneettiset osat napsahtelevat
helposti paikalleen. Farm Animals -setti on yhteensopiva kaikkien
SmartMax-sarjan pakkausten kanssa. Sisältää 16 osaa.

Ikäsuositus: yli 12 kk

24,90 €

SMARTMAX MY FIRST TRACTOR SET SMX222
Ihastuttava traktorisetti on taaperon ja leikki-ikäisen suosikki. Rakenna
traktori yhdistämällä magneettiset osat. Yhdistele osista kaksi hevosta
ja lastaa hevoset kyytiin tai rakenna niille aitaus. Monipuolinen pakkaus
sopii yhteen kaikkien SmartMax-sarjan pakkausten kanssa. Sisältää 22
osaa.

Ikäsuositus: yli 18 kk

34,90 €

MY FIRST SAFARI ANIMALS SMX220

MY FIRST ANIMAL TRAIN SMX410

Hurmaava My First Safari Animals on turvallinen ja hauska tutkimusmatka magnetismin ja rakentelun maailmaan pienille
leikkijöille. Magneettisia tankoja ja eläinosia yhdistämällä voi
rakentaa kuusi eläintä: leijonan, virtahevon, kirahvin, sarvikuonon, krokotiilin ja elefantin. Osista voi luoda myös aivan
uusia, mielikuvituksellisia eläinhahmoja!

My First Animal Train on täydellinen lelu taaperon ensimmäiseksi rakennussarjaksi. Pieneen käteen sopivat tukevat palat loksahtelevat iloisesti paikalleen lapsen tutustuessa magnetismin ihmeelliseen maailmaan. Setin osista voi yhdistellä erilaisia junanvaunuja
ja mitä mielikuvituksellisempia eläimiä. Värikkäät, ystävälliset eläinhahmot ja sympaattinen juna ihastuttavat niin taaperoita kuin
leikki-ikäisiä. Raikkaat värit ja selkeät muodot viehättävät luontaisesti pientä leikkijää.

Ikäsuositus: 1-5 -vuotiaille
Sisältö: 18 osaa (kuusi magneettista tankoa ja 12 eläinosaa)
Pakkauksen mitat: 24 x 6 x 24 cm

Ikäsuositus: 1,5-5 -vuotiaille
Sisältö: 22 osaa (4 pitkää tankoa, 2 lyhyttä tankoa, 3 palloa, 8 junaosaa, 4 eläinosaa ja kuljettajan)
Pakkauksen mitat: 38 x 8 x 30 cm

24,90 €

39,90 €

My First Animal Train on Vuoden Lelu 2017 ensilelujen sarjassa!

START SMX309

START XL SMX501

Erinomainen SmartMax-rakennussarjan aloituspakkaus, joka
sisältää 23 jättisuurta magneettista osaa. Monipuolisella
SmartMax-perussarjalla rakentelu kehittää silmän ja käden
välistä koordinaatiota, avaruudellista hahmotuskykyä sekä luovuutta.

Laaja SmartMax-perussarja sisältää muhkean määrän
SmartMax-perusosia: lyhyitä ja pitkiä tankoja sekä palloja.
Magneettinen rakennussarja on kaikenikäisten lasten suosikki!

SmartMax Start on Vuoden Lelu 2011 finalisti!

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Sisältö: 42 osaa (18 lyhyttä tankoa, 12 pitkää tankoa
ja 12 palloa)
Pakkauksen mitat: 57 x 35 x 6 cm cm

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Sisältö: 23 osaa (12 lyhyttä tankoa, 3 pitkää tankoa ja 8 palloa)
Pakkauksen mitat: 42 x 35 x 6 cm

39,90 €

ISOT SETIT SOPIVAT
LOISTAVASTI MYÖS
LAPSIRYHMILLE

START PLUS SMX310
VUODEN LELU 2018! SmartMax-rakentelusarjan täydellinen
aloituspakkaus, jossa on 30 osaa. Pallojen ja eri mittaisten
magneettisten tankojen lisäksi pakkaus sisältää kaariosia,
jotka mahdollistavat uusien muotojen kuten ympyröiden
rakentamisen. SmartMax-sarja on kaikenikäisten lasten suosikki: lapsen taitojen kehittyessä rakennelmat muuttuvat kaksiulotteisista vaativampiin 3D-rakennelmiin.

69,90 €

BUILD AND LEARN 100

BUILD XXL SMX907

SMX908

SmartMax Start Plus on valittu vuoden 2018 parhaaksi rakenteluleluksi!

Magneettinen, 70-osainen rakennussarja tukevassa säilytyslaatikossa. Laatikon kansi ja pohja toimivat myös rakennusalustoina! Setti soveltuu mainiosti myös ryhmäkäyttöön päiväkodeissa ja kouluissa.

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Sisältö: 30 osaa (12 lyhyttä tankoa, 6 pitkää tankoa,
8 palloa ja 4 kaariosa)
Pakkauksen mitat: 42 x 35 x 6 cm

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Sisältö: 70 osaa (38 lyhyttä tankoa, 12 pitkää tankoa ja 20
palloa)
Pakkauksen mitat: 35 x 35 x 19 cm

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Sisältö: 100 osaa (48 lyhyttä tankoa, 18 pitkää tankoa,
26 palloa ja 8 kaariosaa)
Pakkauksen mitat: 35 x 35 x 19 cm

49,90 €

129,90 €		

159,90 €		

104,76 € (alv. 0 %)

Muhkea setti, joka sisältää yhteensä 100 SmartMax-perusosaa ja
kaaritankoa. Tukevan säilytyslaatikon kansi ja pohja toimivat
myös rakennusalustoina! Setti soveltuu erinomaisesti myös
ryhmäkäyttöön.

128,95 € (alv. 0 %)

6 KAARIOSAA SMX101
Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 20 x 13 x 5 cm

12,90 €

CLICK AND ROLL SMX404

PLAYGROUND XL SMX515

Rakentelusetti, joka sisältää osia erilaisten ratojen rakentamiseen! Laita pallot vierimään putkien ja ratojen läpi sekä
tutki miten nopeasti pallot vierivät ja mihin ne päätyvät.

Rakenna oma leikkipaikka! Tämä XL-kokoinen setti mahdollistaa erilaisten kuularatojen rakentamisen. Setti sisältää
pitkiä ja lyhyitä tankoja, palloja ja erilaisia putkia.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 30 osaa (8 lyhyttä tankoa, 2 pitkää tankoa,
9 palloa, 3 kaarevaa tuubia, 2 suoraa tuubia,
4 reikäpaneelia ja 2 suppiloa)
Pakkauksen mitat: 42 x 35 x 8 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö:15 keskimittaista tankoa, 4 X-tankoa, 13
palloa, 6 reikäpaneelia, 4 kaartuvaa tuubia, 2 suoraa
tuubia ja 2 suppiloa
Pakkauksen mitat: 57 x 35 x 8 cm

39,90 €

69,90 €

6 LYHYTTÄ TANKOA SMX102
Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 20 x 13 x 5 cm

12,90 €

6 PALLOA SMX103
Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 20 x 13 x 5 cm

12,90 €

6 PITKÄÄ TANKOA SMX104

MEGA BALL RUN SMX600

STUNT CARS SMX502

Rakenna SmartMax kuularata, jossa voit rullata palloja putkien ja erilaisten ratojen läpi. Upea magneettinen rakentelusetti, joka sisältää mahtavan määrän magneettisia osia ja
tuubiputkia erilaisten ratojen rakentamiseen.

Rakenna erilaisia autoja sekä rakennelmia, joissa autot pääsevät ajamaan! Renkaat ja ohjaamot voit liittää helposti
tankoihin. SmartMax Stunt Cars on Vuoden Lelu 2012
finalisti!

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 71 osaa (14 lyhyttä tankoa, 4 pitkää tankoa, 24
palloa, 4 X-tankoa, 4 extrapitkää tankoa, yhden rampin, 9
reikäpaneelia, 3 suppiloa, 5 kaarevaa tuubia ja 3 suoraa
tuubia)
Pakkauksen mitat: 57 x 35 x 12 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Sisältö: 46 osaa (18 lyhyttä tankoa, 4 pitkää tankoa, 10
palloa, 4 paneelia, 2 ramppia, 4 paria renkaita, 2 ohjaamoa
ja 2 lavaa)
Pakkauksen mitat: 57 x 35 x 6 cm

99,90 €

69,90 €

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 20 x 13 x 5 cm

16,90 €

6 LYHYTTÄ JA 6 PITKÄÄ TANKOA
SMX105

Ikäsuositus: yli 1-vuotiaille
Pakkauksen mitat: 20 x 13 x 5 cm

24,90 €

Luonnollisesti leikkien
Janod on johtava ranskalainen puulelujen valmistaja, jonka puuleluilla lapset
ovat leikkineet jo yli 40 vuotta. Janod on tunnettu loistavasta tuotesuunnittelustaan, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla lelujen kaunis, moderni muotoilu ja värimaailma, luonnonmateriaalit sekä toiminnallisuus ja opettavaisuus.
Ekologiset ja luontoa kunnioittavat materiaalit sekä tuotantotavat heijastuvat
myös tuotemerkin tunnuslauseeseen – Luonnollisesti leikkien!

”Janod-lelujen suunnittelussa otetaan ensin aimo annos
loistavia ideoita, lisätään vähän nostalgiaa omista lapsuuden
leikeistä ja leluista sekä intohimoa leikkiin. Ripotellaan
mukaan nykyaikaista muotoilua, valikoima laadukkaita ja
ekologisia materiaaleja sekä kauniita värisävyjä. Kokonaisuus
varmistetaan tiukoilla laatu- ja turvallisuusstandardeilla.
Näin on kauniit Janod-lelut tehty!”

JANOD VIIDAKKO YLLÄTYSPALAPELI J02687

Ikäsuositus: 2-4 -vuotiaille

19,90 €

JANOD METSÄNELÄIMET TUNNUSTELUPALAPELI J02685
Miltä tuntuu pörröinen ketun häntä tai karhun karvainen masu? Janod
Metsäneläimet tunnustelupalapelissä on paljon tutkittavaa. Tunnustelupalapelissä on seitsemän erilaista tekstuuria. Palapelin 20 palaa ovat suuria ja
ne on valmistettu paksusta, laadukkaasta kartongista. Valmiin palapelin koko
65 x 50 cm.

Ikäsuositus: 2-4 -vuotiaille

19,90 €

JANOD-UUTUUDET

Viidakko on täynnä yllätyksiä! Upea yllätyspalapeli tarjoaa paljon
tutkittavaa. Pelissä on 5 liu'utettavaa yllätysluukkua sekä kolme
kurkistusluukkua. Palapelissä on 20 palaa, jotka on valmistettu
laadukkaasta, paksusta kartongista. Valmiin palapelin koko 65 x 50 cm.

MAGNEETTINEN OPPIMISPELI J08035

MUOTOLEIKKI J08028

Vaihda hattuja, korvia, kuonoja ja kokoa ihania eläinkuvia joko mallin mukaan tai yhdistele
itse! Peli sisältää puisen alustan, 30 isoa, magneettista palaa ja seitsemän mallikorttia.
Alustan mitat: 24 x 24 x 1 cm. Ikäsuositus: 2-5 -vuotiaille

Opi muotoja ja värejä luovasti leikkien. Janod Muotoleikki sisältää 12 erilaista puista
palapelialustaa ja 23 värikästä puista muotopalaa. Alustan mitat: 22 x 22 x 0,6 cm.
Ikäsuositus: 2-5 -vuotiaille

24,90 €

39,90 €

ILOINEN MAATILA NUPPIPALAPELI J07065

MAATILAN ELÄIMET PALAPELILEIKKI J07055

Puinen viisipalainen nuppipalapeli lapsen käteen sopivilla nupeilla. Jokaisen palan
alla on erivärinen ja -kuvioinen alue. Palapelin mitat: 23 x 2,5 x 23 cm. Ikäsuositus: yli
18 kk

Puinen palapeli, jossa on isot paksut palat. Palapelin seitsemän osaa ovat suloisia
eläinhahmoja, joilla voi leikkiä myös pelilau-dan ulkopuolella. Palapelin mitat: 30 x 2,5 x 21
cm. Ikäsuositus: yli 18 kk

14,90 €

19,90 €

ENSIMMÄINEN KUUTIOPALAPELINI
J08001

SYNTYMÄPÄIVÄT PALAPELISETTI J02768

MAATILAN ELÄIMET
TUNNUSTELUPALAPELI J02772

Kaksi suloista, syntymäpäiväaiheista palapeliä pakattuna kartonkiseen kuutioon, jossa on kätevä kantokahva. Palapeleissä
on 24 ja 36 palaa, jotka on valmistettu paksusta kartongista.

Kokoa ja tunnustele hauskat maatilan eläimet! Tunnustelupalapelissä on 20 palaa ja seitsemän erilaista tekstuuria.

Ikäsuositus: 3-6 -vuotiaille
Yhden palapelin mitat: 40 x 22 cm

Ikäsuositus: 3-6 -vuotiaille
Palapelin mitat: 65 x 50 cm

14,90 €

19,90 €

JÄTTIPALAPELI
MAAILMANKARTTA J02775

HAVAINNOINTIPALAPELI
PALOMIEHET J02793

VIIDAKKODOMINO J02771

Upeassa jättipalapelissä on kuvattuna koko maailma yksityiskohtineen! Palapelissä on 300 palaa, jotka on valmistettu
paksusta kartongista. Palapeli on kätevässä säilytyssalkussa.

Löydätkö kuvasta kaikki palapelin reunaa kiertävät elementit?
Palapelissä on 208 palaa, jotka on valmistettu paksusta kartongista. Palapeli on kätevässä säilytyssalkussa.

Ikäsuositus: 6-9 -vuotiaille
Palapelin mitat: 99 x 69 cm

Ikäsuositus: 6-9 -vuotiaille
Palapelin halkaisija: 50 cm

24,90 €

24,90 €

Perinteinen, puinen kuutiopalapeli, jossa seikkailee kuusi tuttua eläintä! Suloiset puukuutiot sopivat taaperon
ensipalapeliksi.
Ikäsuositus: yli 12 kk
Palapelin mitat:: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

14,90 €

Yhdistä eläimiä tai silmälukuja! Hauskassa pelissä on 28 paksusta
kartongista valmistettua korttia, joiden toisella puolella on silmäluvut ja toisella eläinkuvat. Kortit ovat kätevässä säilytyssalkussa.
Ikäsuositus: 3-7 -vuotiaille
Yhden palan mitat: 13 x 6,5 cm

14,90 €

MAGNEETTIKIRJA
ELÄIMET J02723

MAGNEETTINEN NAAMAKIRJA
TYTÖT J02717

MAGNEETTINEN NAAMAKIRJA
POJAT J02716

Yhdistele magneettiosia luodaksesi 10 erilaista eläintä tai
lukemattoman määrän mielikuvitusotuksia. Magneettikirjassa
on 30 erilaista magneettista osaa sekä 10 mallikorttia.

Tee hullunkurisia hahmoja yhdistelemällä magneettisia osia keskenään! Magneettikirjassa on 55 erilaista magneettista osaa sekä
10 mallikorttia hassunhauskojen hahmojen tekemiseen.

Tee hullunkurisia hahmoja yhdistelemällä magneettisia osia keskenään! Magneettikirjassa on 70 erilaista magneettista osaa sekä
12 mallikorttia hassunhauskojen hahmojen tekemiseen.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaillee
Magneettikirjan mitat: 19 x 4 x 26 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Magneettikirjan mitat: 19 x 4 x 26 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Magneettikirjan mitat: 19 x 4 x 26 cm

19,90 €

19,90 €

19,90 €

MAGNEETTIKIRJA
MUOTI J02718

MAGNEETTIKIRJA
KULKUNEUVOT J02715

MAGNEETTIKIRJA
KELLONAJAT J02724

Yhdistele erilaisia vaatteita ja asusteita mallinuken päälle.
Magneettikirjassa on 46 erilaista magneettista osaa sekä 8 mallikorttia upeiden muotiluomusten tekemiseen.

Rakenna erilaisia kulkuneuvoja! Magneettikirjassa on 50 erilaista magneettista kulkuneuvojen osaa sekä 18 mallikorttia
erilaisten kulkuneuvojen rakentamiseen.

Opettele kellonaikoja yhdistämällä tekeminen kellonaikaan.
Magneettikirjassa on 75 erilaista magneettista osaa sekä 8
mallikorttia.

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Magneettikirjan mitat: 19 x 4 x 26 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Magneettikirjan mitat: 19 x 4 x 26 cm

Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille
Pöllökellon mitat: 19 x 4 x 26 cm

19,90 €

19,90 €

19,90 €

POMPPIVA PUPU PT5701
Lapset rakastavat kävellä suloisen PlanToyspupun kanssa. Kun pupujussia vetää perässään,
se pomppii kuten oikea pupu.
Ikäsuositus: yli 12 kk
Mitat: 12 x 8 x 11 cm

Opettavaiset ja
ekologiset puulelut

19,90 €

PlanToys on ekologinen ja laadukas puuleluja
valmistava yritys Thaimaasta. PlanToys käyttää
tuotteissaan ekologisesti kierrätettyä kumipuuta
sekä myrkyttömiä, vesipohjaisia maaleja ja
liimaa, joka ei sisällä formaldehydiä. Tuotteet
valmistetaan korkeita ympäristöstandardeja ja
sosiaalista vastuuta kunnioittaen. PlanToys on
ekologisuudessaan maailman johtava puulelujen valmistaja. Yritys on kehittänyt PlanWoodpuupuristeen, joka on erittäin kestävää ja jopa
pestävää.
Ihastuttavan värikkäät puulelut ruokkivat lapsen
mielikuvitusta, kannustavat lapsia luovaan leikkiin ja eri taitojen oppimiseen leikin lomassa.
Kauniisti valmistetut ja huolella viimeistellyt
puulelut ovat myös ilo silmälle ja lastenhuoneen
piristys!

ANANASMARAKASSI PT5628

AISTIPALIKAT PT5531

PlanToys Ananasmarakassilla soittaessa kehittyy rytmitaju!
Anna lapsen luoda uusia äänimaailmoja.

PlanToys Aistipalikat stimuloivat lapsen tunto-, näkö- ja kuuloaistia. Lajitelmaan sisältyy yhdeksän palikkaa: kolme visuaalista, kolme auditiivista ja kolme kinesteettistä palikkaa.

Ikäsuositus: yli 12 kk
Pituus 10 cm

Ikäsuositus: yli 12 kk
Yhden palikan mitat: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm

8,90 €

24,90 €

VAUVAPUHELIN PT5674

TAAPEROKAMERA PT5633

RATASPALAPELI PT5634

Ensimmäinen oma puhelin! PlanToys-puhelimen näyttö onkin
suurennuslasi ja näppäimistönä toimivat värikkäät puiset napit.

Kurkista PlanToys Taaperokameran linssin läpi! Linssi onkin
kaleidoskooppi, jonka läpi maailma näyttää erilaiselta.

Yhdistä palapelin palat ja hammasrattaat ja katso kuinka
upeita liikkeitä saat aikaiseksi pyörittämällä värikkäitä rataspaloja. PlanToys Rataspalapeli sisältää 12 osaa.

Ikäsuositus: yli 12 kk
Mitat: 6 x 11 x 2 cm

Ikäsuositus: yli 18 kk
Mitat: 10 x 5 x 8 cm

Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille
Yhden palan mitat: 9 x 9 x 1 cm

16,90 €

16,90 €

24,90 €

HEDELMÄ- JA VIHANNESLEIKKI PT5337

LÄÄKÄRILAUKKU PT3451

Puisia hedelmiä ja vihanneksia, joita voi leikata puisella
veitsellä. PlanToys Hedelmä- ja vihannesleikkiin sisältyy
appelsiini, päärynä, porkkana, sitruuna, sieni ja puuveitsi.

PlanToys Lääkärilaukussa kulkee pienen lääkärin tärkeimmät
työkalut! Puinen tarvikesetti sisältää lääkeruiskun, refleksivasaran, stetoskoopin, kuumemittarin ja verenpainemittarin.

Ikäsuositus: yli 18 kk
Veitsen mitat: 3 x 16 x 2 cm

Ikäsuositus: yli 3 v.
Lääkärilaukun mitat: 14 x 21 x 8 cm

24,90 €

29,90 €

Pumpulista pehmeyttä
pienimmille

PÖLLÖKAVERI K963333

TANSSIVA TOUKKA K963297

Pehmoinen unilelu, jossa riittää paljon tunnusteltavaa. Linnun
toiseen jalkaan saa kiinnitettyä tutin ja toisessa on purulelu!

Kun iloisen toukan vartalon vetää suoraksi, se palautuu takaisin
hauskasti väristen. Toukalla on mukanaan myös pururengas!

Ikäsuositus: yli 0 kk
Pituus: 25 cm

Ikäsuositus: yli 0 kk
Pituus: 25 cm

19,90 €

19,90 €

KÄSINUKKEUNIKAVERI K963260

MUSIIKKIPUPU K963270

Ihana nalle, joka on paitsi turvallinen unikaveri myös hauska
ja pehmoinen käsinukke.

Pitkäkorvainen pupu unikaveriksi ja tuudittamaan uneen
kauniin melodian kera.

Ikäsuositus: yli 0 kk
Pituus: 20 cm

Ikäsuositus: yli 0 kk
Pituus: 37 cm

19,90 €

29,90 €

Kaloo on ranskalainen huippulaadukas leluvalmistaja, joka on erikoistunut pienille lapsille suunnattuihin pehmoleluihin. Kaikki Kaloo-sarjan pehmot
ovat ihanan pehmoisia, kestäviä ja turvallisia. Kaikki
Kaloo-tuotteet sopivat jo aivan pienestä vauvasta
alkaen ja ne testataan huolellisesti kestävyyden,
myrkyttömyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Tervetuloa Kaloo-pehmojen pumpulisen pehmeään
maailmaan, johon rakastuvat niin sinä kuin lapsesi!
Pesuohje kaikille Kaloo-pehmoleluille on 30˚C konepesu ja rumpukuivaus.
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