
 

KITURI DE ÎNVĂȚARE  

ȘI  

EXERCIȚII PRACTICE 

 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 

 
 

1. Categorie de vârstă: de la 3 ani 
 

Imagine Cod produs Produs 
Pret unitar Ron 

fara TVA 

 

CH 81963 

KITUL TIP BOX L 
 
Kitul conține multe elemente TIPS colorate și 
amuzante.  De asemenea, pachetul conține mai multe 
instrumente de tăiat, pentru pictură, lipici, bloc de 
construcție, pensulă vopsea și instrucțiuni de folosire. 

110.00 

 

CH 81961 

KITUL TIP BOX M 
 
Kitul conține multe elemente TIPS colorate și 
amuzante.  Folosind acest kit se dezvoltă abilitățile de 
orientare la copii de până la 3 ani.  

50.00 

 

CH 81960 

KITUL TIP BOX S 
 
Kitul conține aproximativ 100 elemente TIPS colorate 
și amuzante, burete și instrucțiuni de folosire.   

50.00 



 

KITURI DE ÎNVĂȚARE  

ȘI  

EXERCIȚII PRACTICE 

 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 

 
 

 

CH 85336 

KITUL TIP PREMIUM BOX XL 
 
Modelele Premium conțin în plus față de toate 
instrumentele standard și scule speciale pentru 
producția de piese de perete și o răzătoare. 

200.00 

 

CH 81962 

KITUL TIP BOX XM 
Kitul conține multe elemente TIPS colorate și 
amuzante.  Folosind acest kit se dezvoltă abilitățile de 
orientare la copii de până la 3 ani. 

60.00 

 
 
 
 
 
 



 

KITURI DE ÎNVĂȚARE  

ȘI  

EXERCIȚII PRACTICE 

 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 

 
 

2. Categorie de vârstă: de la 4 ani 
 

Imagine Cod produs Produs 
Pret unitar Ron 

fara TVA 

 

CH 86641 

 
KIT EXPERIMENTAL ANALIZA APEI SI AERULUI 
 
Copiii pot explora fenomene din mediul înconjurător 
și din domeniul tehnologiei. Interesul spre știință este 
stimulat și încurajat.  
 
Trusa prezintă scurte povestiri din viața de zi cu zi de 
Anja și Leon, care oferă o introducere la subiect. Prin 
organigrame, copiii pot înțelege experimentele în mod 
independent: ex.  descoperă că apa poate transmite 
energie sau că aerul poate deschide uși. 
Experimentele sunt sigure și pot fi reproduse ușor în 
mod repetat. Materialele stabile sunt aranjate în mod 
clar și depozitate într-o cutie de plastic cu capac. 
 
Copiii pot dezvolta o mulțime de abilități: 

 coordonarea mana-ochi  
 abilități lingvistice și cognitive 
 abilități sociale consolidate prin rezolvarea 

comună a problemelor 

1350.00 

 



 

KITURI DE ÎNVĂȚARE  

ȘI  

EXERCIȚII PRACTICE 

 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 

 
 

3. Categorie de vârstă: de la 5 ani 
 

Imagine Cod produs Produs 
Pret unitar Ron 

fara TVA 

 

CH 95465 

KITUL SUNSTICK 
Învățarea prin joc și cunoaște a energiei solare este 
ideea de bază a kitului SunStick. Prin experimentare și 
joc, copiii învață ce despre fotovoltaic. Kiturile 
SunStick satisface cele mai înalte cerințe privind atât 
calitatea produselor cât și calitatea predării și sunt, 
prin urmare, potrivite pentru a fi utilizate la grădiniță 
și școala primară. 

630.00 

 

 

CH 87187 

KITUL JUNIOR LITTLE STARTER 
 
Kit-ul începător proiectat pentru micuții designeri cu 
vârste începând de la 5 ani. Piesele mari ușor de 
manevrat și instrucțiunile de construcție adecvate 
vârstei duc la construcția rapidă și cu succes. La 
construire se dezvoltă abilități importante, cum ar fi 
coordonarea ochi-mână, etc Kitul  face posibilă 
construirea a 6 modele posibile, precum basculantă, 
elicopter, excavator, camioneta, etc 
Pachetul conține: 

 60 piese-componente 
 Instrucțiuni de construcție pentru 6 modele 

150.00 



 

KITURI DE ÎNVĂȚARE  

ȘI  

EXERCIȚII PRACTICE 

 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 

 
 

 

  

  

CH 87186 

KITUL JUNIOR JUMBO STARTER 
 

Kit-ul începător proiectat pentru micuții designeri cu 
vârste începând de la 5 ani. Piesele mari ușor de 
manevrat și instrucțiunile de construcție adecvate 
vârstei duc la construcția rapidă și cu succes.  
La construire se dezvoltă abilități importante, cum ar 
fi coordonarea ochi-mână, etc 
Kitul  face posibilă construirea mai multor modele 
complexe, precum avion, macara, tractor, etc 
Pachetul conține: 

 135 piese – componente 
 Instrucțiuni de construcție pentru 16 modele 

450.00 

 

 

CH 13704 

 
KITUL LEGO CONSTRUCTII DE MASINI  
 
Cu acest kit se pot construi opt modele mecanice. 
Kit-ul conține diferite elemente pentru mașini simple, 
precum roți dințate, pârghii, scripeți, roți și osii, etc. 
Pentru constructia celor opt modele mecanice, exista 
instrucțiuni față-verso, colorate. 
Cu acest kit și materiale educaționale se pot dezvolta 
abilitati tehnice, fizice, matematice și mecanice.  
Kitul contine 102 elemente pentru construirea a opt 
componente mecanice diferite si pot fi folosite de 
catre 1 - 3 elevi. 

1050.00 
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CH 13702 

 
KITUL LEGO MASINI SIMPLE 
 
Materialele didactice pentru construirea primelor 
mașini simple DUPLO. Sunt incluse opt lecții practice 
de 45 de minute.  
Elevii sunt incantati de ilustrații prietenoase care 
descriu într-un mod ludic problemele care trebuie 
rezolvate. 
 

580.00 

 
 


