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Otroci zaznavajo črke 
z vidom, sluhom, in kar 

je najpomembneje, s 
tipanjem. Ob interakciji 
teh treh čutil, postane 

učenje hitrejše, 
zabavnejše in lažje.

ABeCeDA
Otroci zaznavajo črke z vidom, sluhom, in tipanjem. Ob interakciji 

treh čutil, postane učenje hitrejše, zabavnejše in lažje. Črke - glasovi, 
dobijo nove dimenzije, saj jih otroci lahko primejo v roke, jih 

obračajo, polagajo na površino ali rišejo vzorce 
črk s prsti na drugo telo.

razvoj jezikovnih sposobnosti

orientacija v prostoru

razvoj grafomotoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

prepoznavanje oblik

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

Otrok se lahko s črkami igra prosto, tako kot želi sam ali usmerjeno. 
Ker bo črke pogosto opazoval, se jih dotikal, se z njimi igral, jih bo 
skozi igro lažje in hitreje prepoznal in si jih zapomnil.

Črke so primerne za popestritev pouka, še posebej pa so v pomoč 
otrokom, ki imajo težave na področju branja in/ali pisanja. Ker delajo 
s konkretnim materialom, jim to pomaga, da so hkrati osredotočeni 
na manj opravil hkrati, kot če bi morali besedo še zapisati, obenem 
pa je njihov odpor do branja bistveno manjši. Črke abecede so 
narejene iz masivnega bukovega lesa, velikosti 8 cm.

Pripomoček je zelo primeren za otroke s posebnimi potrebami.

1.003



3RADOVEDNEŽ - LESENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI

ABeCeDA - velike tiskane črke

1.003 Abeceda - UNIVERZALNA; velika tiskana; 92 velikih tiskanih črk iz masivnega lesa+naglasna znamenja; v leseni škatli

1.011 Abeceda - UNIVERZALNA; velika tiskana; 59 velikih tiskanih črk iz masivnega lesa+naglasna znamenja; v bombažni vreči

1.003

1.011

ABeCeDA
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ABeCeDA

Otroci zaznavajo črke 
z vidom, sluhom, in kar 

je najpomembneje, s 
tipanjem. Ob interakciji 
teh treh čutil, postane 

učenje hitrejše, 
zabavnejše in lažje.

Produkt  je nadgradnja Abecede – velike tiskane črke. 
Otroci zaznavajo črke z vidom, sluhom, in tipanjem. Ob 

interakciji treh čutil, postane učenje hitrejše, zabavnejše 
in lažje. Črke - glasovi, dobijo nove dimenzije, saj jih 

otroci lahko primejo v roke, jih obračajo, 
polagajo na površino ali rišejo vzorce 

črk s prsti na drugo telo.

razvoj jezikovnih sposobnosti

orientacija v prostoru

razvoj grafomotoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

prepoznavanje oblik

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

Otrok se lahko s črkami igra prosto, tako kot želi sam ali usmerjeno. 
Ker bo črke pogosto opazoval, se jih dotikal, se z njimi igral, jih bo 
skozi igro lažje in hitreje prepoznal in si jih zapomnil.

Didaktični komplet ABECEDA se uporablja na različne načine, 
prilagojene glede zahtevane težavnosti in starosti otrok. Črke so 
primerne za popestritev pouka, še posebej pa so v pomoč otrokom, 
ki imajo težave na področju branja in/ali pisanja. Črke abecede so 
narejene iz masivnega bukovega lesa, velikosti 6 - 8,5 cm.

Pripomoček je zelo primeren za otroke s posebnimi potrebami.

1.050
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ABeCeDA

ABeCeDA - male tiskane črke

1.050 Abeceda - UNIVERZALNA; mala tiskana; 92 malih tiskanih črk iz masivnega lesa+naglasna znamenja; v leseni škatli

1.051 Abeceda - UNIVERZALNA; mala tiskana; 59 malih tiskanih črk iz masivnega lesa+naglasna znamenja; v bombažni vreči

1.051

1.050



6 LESENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI - RADOVEDNEŽ

razvoj jezikovnih sposobnosti

orientacija v prostoru

razvoj motoričnih spretnosti

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

Z uporabo Stavnice otroci spoznavajo velike in male 
tiskane črke, prvi glas, veliko začetnico in osnovna 

slovnična ločila (piko, vejico, vprašaj in klicaj). 
Primerna je za otroke od 3. leta dalje.

sTAVniCA

Otroci skozi 
igro pridobivajo 

prve izkušnje 
s črkami, ki jih 

postopoma 
zlagajo v 
besede.

1.001

Stavnica je narejena iz masivnega bukovega lesa, simboli in črke 
so vžgani v les.

Otroci skozi igro pridobivajo prve izkušnje s črkami, ki jih 
postopoma zlagajo v besede. Ploščice s črkami in simboli se lahko 
zlagajo v utor na robu škatle ali na mizo. Otroci imajo tako večjo 
možnost kombiniranja in zlaganja. Z uporabo Stavnice otroci 
spoznavajo velike in male tiskane črke, prvi glas, veliko začetnico 
in osnovna slovnična ločila (piko, vejico, vprašaj in klicaj).

Na dnu škatle, so črke in simboli vžgani v les, tako da ima vsaka 
črka svoj prostor, kar otrokom pomaga pri pospravljanju ploščic 
v škatlo.
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1.026

sTAVniCA

1.001 Stavnica - SLOVENSKA

1.020 Stavnica - NEMŠKA

1.026 Stavnica - ANGLEŠKA

1.002 Stavnica - FRANCOSKA

1.004 Stavnica  - ŠPANSKA

sTAVniCA

1.020

KOMPLET VSEBUJE:
• leseno škatlo s prekati za črke in pokrovom,
• 25 ploščic s samoglasniki - na eni strani velike črke 

(5x5), na drugi male črke (5x5),
• 60 ploščic s soglasniki - na eni strani velike čkrke (3x20), 

na drugi male črke (3x20),
• 8 slovničnih ločil (2x4 ločila).

1.001

1.002
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razvoj jezikovnih sposobnosti

spomin in logično sklepanje

orientacija v prostoru

razvoj motoričnih spretnosti

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

So odličen pripomoček za otrokov prvi stik s črkami. Lesene kocke 
so potiskane s simboli in črkami vseh štirih abeced: velike in male 
tiskane črke, ter velike in male pisane črke.

Otroci lahko kocke zlagajo po lastni domišljiji, spoznavajo in 
poimenujejo simbole ter vzporedno zaznavajo celostno podobo 
slovenske abecede. Med igro se krepijo motorične spretnosti ter 
razvoj govora. Vsaka črka na kocki predstavlja prvi glas simbola. 
Otroci krepijo jezikovne sposobnosti preko izkušenj in spoznanj, ki 
jih pridobivajo skozi igro ob interakciji sluha, vida in govora.

KOCKe

1.006 Kocke - SLOVENSKE; 50/1 v leseni škatli

1.012 Kocke - SLOVENSKE; 25/1 v bombažni vreči

1.022 Kocke - NEMŠKE; 30/1 v bombažni vreči

1.047 Kocke - ANGLEŠKE; 26/1 v bombažni vreči

Lesene kocke so 
odličen pripomoček 
za otrokov prvi stik 
s črkami. Potiskane 

so s simboli in 
črkami vseh štirih 

abeced.

KOCKe

1.012

Vsaka črka na kocki predstavlja prvi glas simbola. 
Otroci krepijo jezikovne sposobnosti preko izkušenj 

in spoznanj, ki jih pridobivajo skozi igro ob 
interakciji sluha, vida in govora. Lesene kocke 

Radovednež so primerne za otroke od 
10. meseca dalje.
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razvoj jezikovnih sposobnosti

spomin in logično sklepanje

orientacija v prostoru

razvoj motoričnih spretnosti

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

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

Primerna je za otroke od 10. meseca dalje.

Didaktični pripomoček je namenjen urjenju spomina in 
prepoznavanju prvega glasu simbola. Igra se lahko uporablja 
na različne načine, pravila pa se prilagodijo glede na zahtevano 
stopnjo težavnosti. Otroci preko igre spoznavajo slovenski jezik in 
oblikujejo prve besede.

sPOMin

1.025 Spomin - SLOVENSKI; 25 parov v bombažni vreči; dimenzija 35x56x4mm

1.021 Spomin - NEMŠKI; 30 parov v bombažni vreči; dimenzija 35x56x4mm

1.044 Spomin - ANGLEŠKI; 26 parov v bombažni vreči; dimenzija 35x56x4mm

Didaktični pripomoček 
je namenjen 

urjenju spomina in 
prepoznavanju prvega 
glasu simbola. Otroci 
preko igre spoznavajo 
jezik in oblikujejo prve 

besede.

sPOMin
Didaktični pripomoček je namenjen urjenju spomina in 
prepoznavanju prvega glasu simbola. Igra se lahko uporablja 
na različne načine, pravila pa se prilagodijo glede na zahtevano 
stopnjo težavnosti. Primerna je za otroke od 10. meseca dalje.
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Čudovite lesene črke Radovednež smo razvili za 
starše in vzgojiteljice, ki želite vašim otrokom 
ponuditi »nekaj več«. Otroci bodo spoznavali 

črke s pomočjo vida, tipa in sluha. 
Didaktični pripomoček je namenjen 

grafomotoričnim vajam kot 
predpriprava na pisanje.

črkE

Črke so napisane 
v pravilnem 

slovenskem zapisu, 
natanko tako, kot 
se jih otroci učijo 

pisati v šoli.

razvoj jezikovnih sposobnosti

spomin in logično sklepanje

orientacija v prostoru

razvoj grafomotoričnih spretnosti

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

Otroci bodo spoznavali črke s pomočjo vida, tipa in sluha. 
Didaktični pripomoček je namenjen grafomotoričnim vajam 
kot predpriprava na pisanje. Otroci s prsti sledijo pisalni liniji, 
ki konkretno prikazuje pot pisanja. Cilj je pripraviti otroke na 
pravilno zapisovanje črk in besed. Črke se lahko uporabljajo 
na različne načine, glede na zahtevano stopnjo težavnosti.

 

Črke so napisane v pravilnem slovenskem zapisu, natanko 
tako, kot se jih otroci učijo pisati v šoli. Lesene plošče so 
pobarvane z ekološkimi, vodnimi barvami. Učiteljem so 
namenjene magnetne črke, za frontalno ponazoritev na tabli. 
Lesene črke Radovednež so primerne za otroke od 3. leta dalje. 
Kompatibilne so z ostalimi učnimi pripomočki Radovednež.

1.007
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črkE

črkE

1.007 Črke - SLOVENSKE 4/1; 4 abecede v leseni škatli; velike in male tiskane in pisane črke 
 Črke - SLOVENSKE 4/1; magnetne; 4 abecede v leseni škatli; velike in male tiskane in pisane črke; magnetne

1.008 Črke - SLOVENSKE 2/1; tiskane; 2 abecedi v leseni škatli ; velike in male tiskane črke 
 Črke - SLOVENSKE 2/1; tiskane; magnetne; 2 abecedi v leseni škatli ; velike in male tiskane črke; magnetne

1.009 Črke - SLOVENSKE; 2/1; pisane; 2 abecedi v leseni škatli ; velike in male tiskane črke 
 Črke - SLOVENSKE; 2/1; pisane; magnetne; 2 abecedi v leseni škatli ; velike in male tiskane črke; magnetne
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DeLi CeLOTe

Otroci tako 
na konkreten 

način preko igre 
ali usmerjeno 

spoznavajo, na koliko 
različnih načinov 

lahko sestavijo celoto. 

Pri Radovednežu smo razvili edinstven 
pripomoček za spoznavanje delov celote 
v tridimenzionalni obliki. Narejeno iz 
masivnega bukovega lesa.

Didaktični pripomoček je namenjen otrokom od tretjega leta 
dalje. Otroci z manipulacijo usvajajo konkretne predstave o 
celoti (kocka) in njenih delih; polovica, četrtina, osmina. V  
višjih razredih osnovne šole le te zapisujejo abstraktno, z 
ulomki. 

Pripomoček vsebuje tri pomembne komponente:

- Vsak del (celota, polovica,…) je iz enega kosa! (celota torej 
ni zlepljena skupaj iz dveh kosov lesa. Vidna je ena sama 
enota – celota)

- Vsi elementi so enake barve (naravni les) pomeni, da so 
elementi dejansko del celote

- Vsak element otrok vzame iz svojega prostorčka v tablici. 
Če želi sestaviti kocko iz štirih četrtin, bo vzel vsako četrtino 
iz svojega »predalčka« in jo položil na ustrezno mesto.

Otroci tako na konkreten način preko igre ali usmerjeno 
spoznavajo, na koliko različnih načinov lahko sestavijo kocko- 
celoto; iz dveh polovic, ene polovice in štirih osmin, dveh 
četrtin in ene polovice,…!

Katero kombinacijo najdeš ti?

Didaktični pripomoček zelo priporočamo otrokom s 
posebnimi potrebami.
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DeLi CeLOTe

DeLi CeLOTe

2.008 Radovednež - DELI CELOTE

razvoj logičnega mišljenja  
in matematike

orientacija v prostoru

razvoj motoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

prepoznavanje oblik

osebnostni in socialni razvoj

usvajanje delov celote v  
tridimenzionalni obliki

PODROČJA RAZVOJA:
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Komplet geometrijskih 
oblik je premišljeno 

sestavljen iz osnovnih 
geometrijskih likov in 
geometrijskih teles, 

ki so v medsebojnem 
sorazmerju.

GeOMeTRiJsKA RAZMeRJA
Radovedneži v svoj asortiment s ponosom 
uvajamo odličen učni pripomoček iz lesa, 

za usvajanje osnovnih matematičnih in 
geometrijskih predstav. Le te lahko otroci 

pridobivajo skozi igro ali usmerjeno. 

razvoj logičnega mišljenja, matematičnih 
znanj in geometrijskih zakonitosti

razvoj motoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

razvoj govora in matematičnih terminov

prepoznavanje oblik in odnosov  
med geometrijskimi elementi

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

Komplet geometrijskih oblik je premišljeno sestavljen iz 
osnovnih geometrijskih likov: kvadrat, pravokotnik, trikotnik, 
krog,  in geometrijskih teles ( valj, kvader, prizma ), ki so v 
medsebojnem sorazmerju.  Razmerje nam pove velikostni 
odnos med količinami.

Na začetku otrokom prepustimo, da sami skozi sestavljanje 
različnih konstrukcij spoznavajo  odnose med geometrijskimi 
elementi, kasneje pa jim pomagamo spoznanja ubesediti. 
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GeOMeTRiJsKA RAZMeRJA

GeOMeTRiJsKA RAZMeRJA

2.009 Radovednež - GEOMETRIJSKA RAZMERJA

KOMPLET VSEBUJE:
shapes:
• 5 x pravokotnik
• 10 x kvadrat
• 10 x trikotnik
• 5 x krog

bodies:
• 5 x veliki kvader
• 10 x mali kvader
• 10 x velika prizma
• 10 x mala prizma
• 5 x veliki valj
• 10 x mali valj

Skupaj 80 elementov shranjenih v kartonasti embalaži.
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GeOMeTRiJsKA TeLesA

2.001 Radovednež - GEOMETRIJSKA TELESA S PLAČŠČI

Set je sestavljen 
iz osnovnih 

geometrijskih teles s 
pripadajočimi plašči.

Skozi igro otroci 
osvajajo osnovne 

geometrijske 
principe.

GeOMeTRiJsKA TeLesA

razvoj logičnega mišljenja, matematičnih 
znanj in geometrijskih zakonitosti

orientacija v prostoru

razvoj motoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

prepoznavanje oblik

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

KOMPLET VSEBUJE:
• 6 osnovnih geometrijskih teles 

(kocka, kvader, krogla, piramida, 
stožec in valj),

• 5 plaščev (brez krogle).

Set je sestavljen iz osnovnih geometrijskih 
teles s pripadajočimi plašči. Skozi igro 
otroci osvajajo osnovne geometrijske 
principe. Spoznavajo pomen oblik, 
velikosti, teles in ploskev, 
simetrije in skladnosti. 

Geometrijska telesa so narejena iz masivnega bukovega lesa. 
Visoka so 11 cm in imajo 7 cm premera.

Geometrijskim telesom z otipom pripisujejo ustrezne lastnosti.  
Didaktična vrednost je nadgrajena s pripadajočimi plašči, s 
katerimi telo obložijo, lahko jih sestavljajo na mizi ali pa jih obrišejo 
na papir, izstrižejo in iz njih sestavijo telo iz papirja.

Učilo je primerno za otroke od 3 leta dalje.
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GeOMeTRiJA
S tem kompletom otroci raziskujejo lastnosti 
in odnose med štirimi osnovnimi liki: kvadrat, 
pravokotnik, trikotnik in krog. Otroci izrazijo 
svojo kreativnost z ustvarjanjem različnih 
geometrijskih vzorcev v njim 
smiselno shemo. 

razvoj logičnega mišljenja, matematičnih 
znanj in geometrijskih zakonitosti

razvoj motoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

razvoj govora in matematičnih terminov

prepoznavanje barv in oblik

osebnostni in socialni razvoj

PODROČJA RAZVOJA:

S tem kompletom otroci raziskujejo lastnosti in odnose med štirimi 
osnovnimi liki: KVADRAT, PRAVOKOTNIK, TRIKOTNIK IN KROG.

Na začetku otroci zlagajo elemente v deščice z utori ter tako 
razvijajo motorične spretnosti in prostorske predstave. Hkrati 
spoznavajo obliko, velikost in barvo likov. Elemente lahko razvrščajo 
na klopi po navodilih učitelja ali po lastnih zamislih. Like otroci 
združujejo v množice elementov z enakimi lastnostmi. Težavnost 
se stopnjuje in prilagaja otrokovim sposobnostim. Otroci izrazijo 
svojo kreativnost z ustvarjanjem različnih geometrijskih vzorcev v 
njim smiselno shemo.

Učilo je primerno za otroke od 3 leta dalje.

KOMPLET VSEBUJE:
• 8 sortirnih lesenih plošč z utori,
• 4 liki kvadrat, pravokotnik, trikotnik in 

krog v treh barvah in treh velikostih, 
skupno 36 likov,

• shranjeno v škatli iz masivnega  
bukovega lesa

GeOMeTRiJA

2.003 Radovednež - GEOMETRIJA

S tem kompletom 
otroci raziskujejo 

lastnosti in odnose 
med štirimi 

osnovnimi liki: 
kvadrat, pravokotnik, 

trikotnik in krog.
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Didaktični komplet 
vsebuje učni material, 

ki otroke spodbuja 
k štetju, branju in 

zapisu števil do 10. 
Otroci zaznavajo 
števila z vidom, 

sluhom in tipom. 

ŠTeViLA

2.002 ŠTEVILA 0-10; komplet števil v leseni škatli; žetoni, masivna 3D števila 0-10, plošče z utori 0-9

2.010 ŠTEVILA 0-20; masivna 3D števila  v bombažni vreči; 32/1

ŠTeViLA

PODROČJA RAZVOJA:

razvoj motoričnih spretnosti

razvoj čutnih zaznavanj

razvoj matematičnih operacij

osebnostni in socialni razvoj

2.002

2.010

Lesene okrogle žetone otroci štejejo, dodajajo (seštevajo), 
odvzemajo (odštevajo), razvrščajo, spoznavajo razmerja med 
števili (enako, manjše, večje), prilagajo k ustreznemu številu.

Števila iz masivnega lesa lahko otroci primejo v roke in otipajo 
obliko, jo poskušajo s prstom narisati na del svojega telesa.

Deščice z vrezanimi števili so namenjene grafomotoričnim vajam 
in spoznavanju ter učenju pravilnega zapisa števil. Števila so 
zapisana natančno tako, kot se jih otroci učijo pisati v šoli.

Didaktični komplet vsebuje učni material, ki 
otroke spodbuja k ŠTETJU, BRANJU in ZAPISU 

števil do 10. S konkretnim pristopom in naravnim 
materialom »radovedneži« zaznavajo števila z 

vidom, sluhom in tipom. 



19RADOVEDNEŽ - LESENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI

HiTRi PRsTi
»Hitri prsti« je zabavna didaktična igra z 

žetoni. Vključuje dva igralca in gledalce, ki 
lahko navijajo. Tisti ki prvi spravi vse žetone na 

nasprotnikovo polje, je zmagovalec.

HiTRi PRsTi

A1 Radovednež - HITRI PRSTI

Zabavna didaktična 
igra za dva igralca, 
ki »streljata« žetone 

skozi odprtino 
na sredini, na 

nasprotnikovo stran.  

PODROČJA RAZVOJA:

orientacijo v prostoru

motorične spretnosti

koordinacija oko-roka

zaznavanje števil 

socialne veščine

»Hitri prsti« je zabavna didaktična igra, ki vključuje dva 
igralca (gledalci lahko navijajo). Vsakemu igralcu pripada 
polje s petimi žetoni. Le te, poskušata igralca čim prej spraviti 
na nasprotnikovo stran, tako, da napneta žetone (enega 

po enega) ob elastiko in istočasno »streljata« žetone skozi 
odprtino na sredini, na nasprotnikovo stran.  Tisti ki prvi 
spravi vse žetone na nasprotnikovo polje, je zmagovalec. 
Obilo užitka in zabave ob igranju HITRIH PRSTOV!
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RADOVEDNEŽ, Karmen Kržišnik s.p.
Prebačevo 58b, SI-4000 Kranj

Slovenia

www.radovednez.si

E: info@radovednez.si
T: 040 800 977

Pisarna (Minna Zupan)
T: 040 666 507


