
SEZNAM SPOLEČENSKÝCH HER

150 her - soubor  stolní hry

4 cestovatelské hry: hry pro zábavné učení zeměpisu

4 dobrodružné hry :  leporelo herních plánů s kostkou a figurkami

4 přírodovědné hry  zábavná přírodověda a angličtina

4 veselé hry :  leporelo herních plánů s kostkou a figurkami

50 veselých her na cesty

ABECEDA :  vzdělávací karty

ABECEDA : vzdělávací karty [aktuality]

Abeceda v kostce! :  BrainBox : učíme se hrou

Activity

Activity 2 original :  nová pravidla! : nová slova! : nová zábava!

Activity :  gold edition

Activity děti

Activity junior turbo

Activity sport :  300 nových pojmů se sportovní tématikou

Afrika

Alhambra: základní verze

Amos - angličtina v kostce

Amos - čeština v kostce maxi

Anakonda :  najdi mýtického hada

Angry birds: staveniště :  playground

Angry birds: útok:  playground

Atlas světa :  interaktivní mluvící kniha /

AZ kvíz :  oblíbená soutěž pro každého

Baba Jaga:  II pohádkové hry

Bang :  karetní hra
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Barevné kameny - hra na motoriku a dotykové vnímání

Barvínek :  dvě hry, které procvičí váš postřeh

Bílé historky :  50 strašidelných hádanek o nadpřirozených jevech

Bílé historky : 50 strašidelných hádanek o nadpřirozených jevech [aktuality]

Blafuj :  blafovací karetní hra s obrázky zvířátek, která nikdo nemá rad

Bobří banda

Can´t stop

Carcassonne Big Box :  hra o hradech, městech a rytířích

Cashflow pro děti

Cestování s Jiřím Kolbabou

Cestujeme do pohádek

Cestujeme po hradech a zámcích

Cink Junior!

Cink! :  ke zvonečku připravit - pozor - teď!

Colt express

Černé historky 5 :  50 černočerných příběhů

Česká hudba :  zábavná hra o české populární hudbě

Česká republika :  interaktivní mluvící kniha /

Česká republika v kostce! :  BrainBox : učíme se hrou

České památky: hrady a zámky :  kvízy do kapsy

Česko  otázky a odpovědi

Česko junior: otázky a odpovědi :  zábavná hra pro zvídavé Čechy

Česko pro pamětníky :  zábavná hra plná vzpomínek

Český film. Otázky a odpovědi z historie filmu až do současnosti  Zábavná společenská hra

Čtylístek:  nová dobrodružství :  obsahuje 4 hry

Čtyřlístek pohádkových her :  4 hry



SEZNAM SPOLEČENSKÝCH HER

Dárešek k narozeninám:  zábavná a napínavá společenská hra nejen na birthday

Děti z Carcassonne :  chytrá a zábavná hra

Difference

Dinosauři v kostce! :  BrainBox : učíme se hrou

Dixit : jeden obrázek řekne více než tisíc slov! :  Journey : rozšíření

Dixit: jeden obrzek řekne více než tisíc slov! [aktuality] / Autor: Jean-Louis Roubira ; Ilustrátor: Marie Cardouat

Doba kamenná

Dobble :  rychlost, postřeh, reflexy!

Dobble KIDS :  rychlost, postřeh, reflexy

Dominion :  svět napínavých dobrodružství

Dostihy & sázky :  originální od roku 1984

Dřevěné kuželky Mölkky  originální hra z Finska

Fantom :  společenská hra

Fauna

Filmové hlášky: kvízy do kapsy

Flaška :  párty hra

Grabolo Junior

Hádej kdo :  původní hra na hádání

Hanabi

Historie v kostce! :  BrainBox : učíme se hrou

Hobit :  desková hra /

Hra o  manželství  nejen pro manžele

Hra o trůny :  desková hra

Hravá angličtina :  interaktivní mluvící kniha /

Hravé kroužky

Hravé učení :  interaktivní mluvící kniha /
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Hurá na kolo! :  Kvíz o pravidlech silničního provozu

Chytrá lokomotiva :  vzdělávací hra

Istanbul :  kupci, vítejte ve Velkém bazaru v Istanbulu!

Jak nedostat infarkt :  party board game

Jedeme na výlet: společenská hra pro nejmenší

Jenga velká :  napínavá stolní hra pro šikovné hráče

Jožin z bažin :  rodinná hra od Ivana Mládka

Jurasik  stolní hra

Kalimambo

Kde leží Řáholec: vyznáte se v české přírodě? :  zábavná zeměpisná hra

Kinder Sequence

Kufřík :  hra pro děti. Dětská party

Kuličky

Kvadrilion :  mag(net)ické čtverce

Kvak! ; rodinná hra

Kvíz : proč mají kočky vousy?  540 vážných otázek, 1620 legračních i vážných odpovědí

Ligretto :  rychleji už to nejde!

LogiKit - magnetická hra na jemnou motoriku a představivost

Loto dům

Loupežníci

Magnetické bludiště - hra na představivost a jemnou motoriku

Malý princ :  Udělej mi planetu!

Matematika v kostce : Brainbox : učíme se hrou

Memino-protiklady

Mistr slova :  slovní hra

Moje první česko :  zábavná hra pro zvídavé děti
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Moje první hry: začínáme si hrát :  puzzle, hry, pexeso, tvary, skládačky

Monopoly :  Hra na rychlé obchodování s nemovitostmi

Monstermania

Motýli:  víceúrovňová logická hra

Můj první kvíz

Myšky

Nové hádanky dráčka Fráčka :  90 hádanek. 90 kreslených odpovědí

Origin :  Počátek lidstva

Osada :  hra pro celou rodinu

Osadníci z Katanu

Osadníci z Katanu

Osadníci z Katanu :  rychlá karetní hra

Osadníci z Katanu :  Junior

Osadníci z Katanu :  města a rytíři

Osadníci z katanu: námořníci :  rozšíření ke hře Osadníci z Katanu

Owirkle :  snadno začít - rychle vyhrát!

Panovník: vybuduj svou pyramidu moci!

Párty Alias :  velká sázka

Párty Time 18 + :  odvážná hra nejen se slovy

Pexeso pro uši :  vzdělávací hra

Pictomania :  párty hra : český výrobek

Piráti: schovej & najdi :  logická hra vhodná nejen pro děti od pěti let

Pirátské kostky

Pirátský poklad - magnetická hra s počítáním, barvami a jemnou motorikou

Písmenko k písmenku

Pohádkové hraní Pat a Mat
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Pohádky :  BrainBox: učíme se hrou

Poslední slovo: obrázková slovní hra :  Kdo bude mít poslední slovo?

Pozemní bitva :  zasáhnětě všechny protivníkovy zbraně!

Pozor, ježibaba!; hra plná napětí

Praha v kostce!:  BrainBox : učíme se hrou

Psí život; zažij si to na vlastní srst - staň se psem

Quixo

River Dragons

Roční doby dráčka Fráčka :  hry a legrácky

Rodinky :  jak rostou zvířata?

Rozhýbej svůj jazýček, aneb, Logopedie hrou

Rozvod na nečisto

Rozvod nanečisto :  společenská hra pro dospělé

Rummikub :  classic

Řeka - pomůcka pro rozvoj rovnováhy a koordinace

Sabotér

Scrabble junior : značková hra se slovy :  dvě zábavné  hry se slovy v jedné krabici

Scrabble original  značková hra se slovy

Senzorické bloky - didaktická pomůcka na hmatové vnímání

Sid Meier's Civilization :  stolní hra

Skřítci :  společenská hra pro nejmenší

Slovní expres: naučná hra :  sestav slovo jak nejrychleji dovedeš a zazvoň

Souboj ninjů :  rodinná hra

Speed Cups

Splash attack

Sup aby to vzal
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Super farmář :  rodinná hra

Super six :  zábavná kombinační hra

Svět v kostce! :  BrainBox : učíme se hrou

Svět zvířat :  kvízy do kapsy

Svět zvířat :  interaktivní mluvící kniha /

Svět: otázky a odpovědi :  cesta kolem světa ve 2400 otázkách

Tělo člověka: kvíz :  vzdělávací hra pro zvídavé

Tik...Tak... BUM! :  bombastická slovní hra pro celou rodinu

Timeline :  Vynálezy

Toulavá kamera :  společenská desková hra

Triomino

Tučňáci :

Twister  klasická hra s 2 úkoly navíc!

Ubongo :  honba za diamanty

Umí prase létat :  na cesty

Uno  karetní hra

Už umím rozeznávat čísla

V kostce!  desková hra :  BrainBox : učíme se hrou

V kostce! Zvířata : Brainbox : učíme se hrou

Válka sousedů :  společenská hra pro dospělé

Velký kolíkový set - hra na motoriku a představivost

Veselé ovoce;  veselá karetní hra

Villa Paletti

Z pohádky do pohádky

Zajíc v pytli :  hry a legrácky Dráčka Fráčka

Zámecké schody :  víceúrovňová logická hra
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Zamknuto – didaktická pomůcka na jemnou motoriku

Zatmění  společenská hra

Zeměplocha :  Ankh-Morpork

Zlaté Česko :  Otázky a odpovědi

Znáš mě? :  párty hra


