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boomwhackers, οι μουσικοί σωλήνες

3
Καπάκια αλλαγής τόνου

Διατονικό σετ

Boomwhackers:

Για νηπιαγωγούς και γονείς

Σετ με 8 καπάκια. Τοποθετώντας τα
στην άκρη ενός σωλήνα, ο τόνος
χαμηλώνει κατά μία οκτάβα.

8 νότες (c, d, e, f, g, a, b, c)
κωδ. 96-1-49-0086 | 29,00 €

Κουρδισμένοι, ανθεκτικοί πλαστικοί
σωλήνες. Ο κάθε σωλήνας αντιστοιχεί
σε μια νότα που ακούγεται όταν τον
χτυπήσουμε σε σκληρή επιφάνεια, όπως
στο πάτωμα, στα έπιπλα, στον τοίχο.

κωδ. 96-1-49-0091 | 11,50 €

Τσάντες μεταφοράς

63εκ.
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Ιδανικό μουσικοκινητικό υλικό
για τα πρώτα βήματα μικρών και
μεγάλων στη μουσική.

Για περίπου 28 ηχητικούς σωλήνες
κωδ. 96-1-02-0224 | 12,00 €
Για 8 ηχητικούς σωλήνες
κωδ. 96-1-49-0207 | 12,00 €

Παίζω εύκολα μουσική
με τα Boomwhackers
Έφη Μπαχτσεβάνα

Βιβλίο + δωρεάν
ακουστικό υλικό
ISBN: 979-0-801151-70-4
15,00 €
Βιβλίο + διατονικό σετ
38,00 €

Για πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κάρτες ρυθμού
και μελωδίας
Με 86 μαγνητικές κάρτες
κωδ. 97-1-49-0151
25,80 €

Χρωματικό σετ

Πεντατονικό σετ

Treble σετ επέκτασης

5 νότες (c#, d#, f#, g#, a#)
96-1-49-0085 | 23,00 €

6 νότες (c, d, e, g, a, c)
κωδ. 96-1-49-0087 | 26,00 €

7 νότες (c#, d, d#, e, f, f#, g)
κωδ. 96-1-02-0073 | 20,00 €

Κουτί αποθήκευσης

126εκ.

Για 40 περίπου σωλήνες
κωδ. 97-1-49-0143 | 12,00 €

Παιχνίδια με τους
μουσικούς σωλήνες
Boomwhackers

Ε. Περακάκη - Μ. Μίντζα

Mπάσο διατονικό σετ
7 νότες (c, d, e, f, g, a, b)
κωδ. 96-1-49-0082 | 55,00 €

Μπάσο χρωματικό σετ

Ξύλινο σταντ

5 νότες (c#, d#, f#, g#, a#)
κωδ. 96-1-49-0081 | 39,00 €

κωδ. 96-1-49-0088
20,80 €

ISBN: 978-960-6685-74-3
18,00 €
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ξυλόφωνα
μεταλλόφωνα

ξυλόφωνα
Χρωματικά μεταλλόφωνα
Χρωματιστά ξυλόφωνα

Διαθέσιμα σε σοπράνο και άλτο με μη
αποσπώμενες μπάρες. Περιλαμβάνουν
2 ξύλινα κοπανάκια.
Σοπράνο (g1-a3)
27 νότες - 41x24 εκ.
κωδ. 96-1-49-0035
49,00 €

Χρωματιστά, διατονικά
ξυλόφωνα διαθέσιμα σε 1, 1.5
και 2 οκτάβες. Περιλαμβάνουν 2
ξύλινα κοπανάκια.

Άλτο (c1-d3)
27 νότες - 41x30 εκ.
κωδ. 96-1-49-0032
54,90 €

1 οκτάβα
κωδ. 96-1-42-0003
28,00 €

Θήκη για το σοπράνο μεταλλόφωνο

1.5 οκτάβα
κωδ. 96-1-42-0002
29,50 €

κωδ. 96-1-49-0210 | 10,00 €

2 οκτάβες
κωδ. 96-1-42-0001
32,50 €

Διατονικά μεταλλόφωνα
Διαθέσιμα σε σοπράνο και άλτο με
αποσπώμενες μπάρες. Περιλαμβάνουν
2 ξύλινα κοπανάκια και επιπλέον
μπάρες με διέσεις f# και a#.

Stir drum μεγάλο

Σοπράνο - 12 νότες
(c3-g4) και 3 διέσεις f# a# f#’
Μήκος: 32 εκ. | κωδ. 96-1-49-0033 | 30,00 €

Μαγειρέψτε ενδιαφέροντες ήχους
“ανακατεύοντας”. Συνοδεύεται με ένα
ξύλινο κοπανάκι και μία μπίλια.

Σοπράνο - 15 νότες
(g2-g4) και 4 διέσεις a# f#’ a#’ f#”
Μήκος: 37 εκ. | κωδ. 96-1-49-0034 | 39,00 €

κωδ. 96-1-49-0206 | 32,80 €

Άλτο - 13 νότες
(c2-a3) και 3 διέσεις f# a# f#’
Μήκος: 32 εκ. | κωδ. 96-1-49-0031 | 36,80 €

Slit - Log Drum
Ένα ηχητικό κουτί με 4 διαφορετικές
νότες. Συνοδεύεται με ένα κοπανάκι
με μαλακή κεφαλή.
κωδ. 96-1-49-0212 | 29,80 €

Pocket Marimba
Απλά ξεδιπλώστε και παίξτε! Διαθέσιμη σε δυο
τονικότητες. Συνοδεύεται από 2 κοπανάκια.

Μεταλλόφωνο σε θήκη

Μεταλλόφωνο boomwhackers

Σοπράνο, χρωματικό με 25 νότες σε θήκη.
Περιλαμβάνει 2 πλαστικά κοπανάκια.

8 νότες

κωδ. 96-1-041-0001 | 27,00 €

κωδ. 96-1-49-0089 | 29,00 €

έξτρα 5 διέσεις

κωδ. 96-1-49-0090 | 11,00 €

C Major (c, d, e, f, g, a, b, c)

κωδ. 96-1-02-0261C | 79,00 €

Akebono (a,d,e,d,a,b,d,e)

κωδ. 96-1-02-0261 | 79,00 €
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ξυλόφωνα & μεταλλόφωνα με ηχείο
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Ξυλόφωνα Bel-O-ton με ηχείο
Διαθέσιμα σε 3 διατονικές τονικότητες,
σοπράνο, άλτο και μπάσο.
Με 13 αποσπώμενες μπάρες στην κλίμακα
του ντο και 3 έξτρα νότες στις διέσεις
(δύο f# και a#). Περιλαμβάνουν δύο
κοπανάκια.

3
2

1. Σοπράνο (c2-a3)
κωδ. 96-1-49-0216
280,00 €
2. Άλτο (c1-a2)
κωδ. 96-1-49-0217
339,00 €

1

3. Μπάσο (c-a1)
κωδ. 96-1-49-0218
599,00 €

Δείτε και
ακούστε τα σε
βίντεο

Μεταλλόφωνα Bel-O-ton
με ηχείο

3

1

Διαθέσιμα σε 3 διατονικές
τονικότητες, σοπράνο, άλτο και
μπάσο. Με 13 αποσπώμενες μπάρες
στην κλίμακα του ντο και 3 έξτρα
νότες στις διέσεις (δύο f# και a#).
Γυρίζοντας τον μοχλό μπορείτε να
μειώσετε τη διάρκεια της αντίχησης.
Περιλαμβάνουν 2 κοπανάκια.
1. Σοπράνο (c2-a3)
κωδ. 96-1-49-0222
299,00 €
2. Άλτο (c1-a2)
κωδ. 96-1-49-0223
375,00 €

2

3. Μπάσο (c-a1)
κωδ. 96-1-49-0221
699,00 €

Μπάρες επέκτασης
και αντικατάστασης
Διαθέσιμες σε κάθε διατονική
και χρωματική νότα (c1-a3).
Ξυλόφωνο
Σοπράνο κωδ. 96-1-49-0216a 22,00 €
Άλτο
κωδ. 96-1-49-0217a 22,00 €
Μπάσο κωδ. 96-1-49-0218a 36,00 €

Μεταλλόφωνο
Σοπράνο κωδ. 96-1-49-0222a 22,00 €
Άλτο
κωδ. 96-1-49-0223a 22,00 €
Μπάσο κωδ. 96-1-49-0221a 36,00 €
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ηχητικοί σωλήνες / καμπανάκια

ταμπουρίνα / ντραμ σετ

10 Μεταλλικά πλήκτρα
8 διατονικές (c1-c2) και 2 χρωματικές
νότες (f#, a#). Το σετ περιλαμβάνει και
10 πλαστικά κοπανάκια.

25 Μεταλλικά πλήκτρα
25 νότες (c1-c3) και 25 πλαστικά
κοπανάκια, σε σκληρή θήκη βαλίτσα.

κωδ. 96-1-49-0137
69,00 €

κωδ. 96-1-49-0145
287,00 €

Με συνθετική μεμβράνη
Απλό με δέρμα
Ø 20 εκ., κωδ. 96-1-49-0071 | 8,50 €
Ø 25,5 εκ., κωδ. 96-1-49-0073 | 10,50 €

Ø 20 εκ., κωδ. 96-1-49-0196 | 9,80 €
Ø 25 εκ., κωδ. 96-1-49-0183 | 12,20 €
Ø 30 εκ., κωδ. 96-1-49-0177 | 14,50 €
Ø 35 εκ., κωδ. 96-1-49-0178 | 17,80 €

Χρωματιστοί ηχητικοί σωλήνες
2 διαφορετικά σετ, με ηχητικούς σωλήνες στα
χρώματα των boomwhackers. Με μαλακή θήκη
και πλαστικά κοπανάκια για κάθε σωλήνα.
Διατονικό σετ
8 νότες (c, d, e, f, g, a, b, c)
κωδ. 96-1-49-0123
96,80 €

Κουρδιζόμενο, με δέρμα

Χρωματικό σετ
5 νότες (c#, d#, f#, g#, a#)
κωδ. 96-1-49-0144
69,00 €

Ø 21 εκ., κωδ. 96-1-49-0072 | 18,50 €
Ø 27 εκ., κωδ. 96-1-49-0095 | 25,40 €
Ø 31 εκ., κωδ. 96-1-49-0096 | 29,50 €

Σετ με 3 ντραμς
1

2

3

Ø 20 εκ. Ø 25 εκ. Ø 30 εκ. Τοποθετούνται στο έδαφος. Κουρδιζόμενα
με θήκη και 3 μπαγκέτες.

Καμπανάκια
10 καμπανάκια με 8 διατονικές (c1-c2) και
2 χρωματικές νότες (f#, a#). Διαθέσιμα με
κουμπί ή λαβή.
1. Σετ με λαβή
κωδ. 96-1-49-0040
89,00 €

2. Σετ με κουμπί
κωδ. 96-1-49-0041
104,00 €

Θήκη μεταφοράς
κωδ. 97-1-49-0128
12,00 €

Θήκη μεταφοράς
κωδ. 97-1-49-0127
12,00 €

3. Σετ με λαβή & κουμπί
Με 8 καμπανάκια
κωδ. 96-1-60-0005
85,00 €

κωδ. 96-1-49-0128 | 66,00 €

Κουρδιζόμενο με
πλαστική μεμβράνη
Ø 21 εκ., κωδ. 96-1-49-0045 | 20,00 €
Ø 27 εκ., κωδ. 96-1-49-0046 | 23,00 €
Ø 31 εκ., κωδ. 96-1-49-0047 | 26,00 €

Conga
Ξύλινη κουρδιζόμενη
με ύψος 28 εκ.
κωδ. 96-1-49-0020
51,00 €
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μαράκες / shakers

ξύστρες / toneblock / κλάβες

Μαράκες ξύλινες

Μαράκες μίνι

Ξύλινες ξύστρες

Ζεύγος σε σκούρο χρώμα

Ζεύγος με διαφορετικό
τόνο η κάθε μία.

Σε τρία διαφορετικά μεγέθη
με ξύλινο κοπανάκι.

15 εκ.

κωδ. 96-1-49-0056 | 12,80 €

21 εκ.

κωδ. 96-1-49-0055 | 14,50 €

1 τόνου

Πλαστικές

κωδ. 96-1-49-0038 | 6,50 €

κωδ. 96-1-49-0130 | 7,50 €

2 τόνων

Ξύλινες

κωδ. 96-1-49-0001 | 9,90 €

κωδ. 96-1-49-0129 | 7,50 €

2 τόνων, οριζόντια

Μαράκες χρωματιστές

κωδ. 96-1-49-0077 | 9,00 €

Ζεύγος με έντονα χρώματα
25 εκ.
κωδ. 96-1-49-0100 | 15,90 €

Mexican

Σχήμα ψαριού

κωδ. 96-1-49-0036 | 18,50 €

κωδ. 96-1-49-0039 | 14,80 €

Μεγάλη

Τριπλή ξύστρα

κωδ. 96-1-49-0037 | 19,00 €

κωδ. 96-1-02-0177 | 25,00 €

Μαράκα με χερούλι
Διπλή μαράκα με λαβή 24 εκ.
κωδ. 96-1-49-0151 | 8,50 €

Αυγά Shaker
Ξύλινα, ζεύγος, σε φυσικό ή
κόκκινο χρώμα, 8 εκ.
κωδ. 96-1-49-0030 | 9,50 €

Μεξικάνικο shaker

Κλάβες

κωδ. 96-1-49-0057 | 19,50 €

Ζεύγος, σε 3 διαφορετικές
ποικιλίες ξύλου.

Πλαστικά, σε 4 διαφορετικά χρώματα. Κάθε χρώμα
διαφορετικός τόνος.

Σφενδάμι | 20 εκ. - Ø 2,5 εκ.
κωδ. 96-1-49-0098 | 6,50 €
Δάφνη | 20 εκ. - Ø 2,5 εκ.
κωδ. 96-1-49-0118 | 7,80 €

κωδ. 96-1-49-0105 | 2,30 €

Shaker Φρούτα
Πορτοκάλι | κωδ. 96-1-49-0131 / Κίουι: κωδ. 96-1-49-0135
Μπανάνα: κωδ. 96-1-49-0132 / Λεμόνι: κωδ. 96-1-49-0133
Μάνγκο: κωδ. 96-1-49-0134 | 6,00 € / τεμάχιο
Καλαμπόκι shaker & guiro με κοπανάκι
κωδ. 96-1-49-0136 | 6,50 €

Παλίσανδρος | 19 εκ. - Ø 2 εκ.
κωδ. 96-1-49-0099 | 11,50 €

Toneblock
Σε τρία διαφορετικά μεγέθη με ξύλινο κοπανάκι.
1 τόνου | κωδ. 96-1-49-0075 | 7,80 €
2 τόνων | κωδ. 96-1-49-0076 | 7,30 €
Κασετίνα | κωδ. 96-1-49-0122 | 8,50 €
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ήχοι ζώων

πνευστοί ήχοι

Μελόντικα με 32 νότες
κωδ. 96-2-58-0001 | 27,00 €

Βατραχάκι

Γρύλος

κωδ. 96-1-02-0041
5 εκ. | 6,00 €

Μικρός

κωδ. 96-1-02-0042
9 εκ. | 11,00 €
κωδ. 96-1-02-0043
11 εκ. | 13,00 €

κωδ. 96-1-40-0020
9,50 €

Μεγάλος

κωδ. 96-1-02-0040
15,50 €

κωδ. 96-1-02-0062
14 εκ. | 16,00 €
κωδ. 96-1-02-0044
20 εκ. | 25,20 €

Βατραχάκι
με χρώμα

Καζού

κωδ. 96-1-02-0063
5 εκ. | 8,50 €

Πλαστικά | κωδ. 97-1-07-0003 | 2,00 €
Μεταλλικά | κωδ. 96-2-56-0001 | 4,60 €

κωδ. 96-1-02-0064
9 εκ. | 14,50 €
κωδ. 96-1-02-0065
11 εκ. | 17,30 €

Παιδική φυσαρμόνικα
Πλαστική σε Ντο ματζόρε κλίμακα
κωδ. 96-2-43-0001 | 4,60 €

Lotus Flute

κωδ. 96-1-02-0066
14 εκ. | 19,50 €

Φλογέρες

κωδ. 96-1-02-0121
20 εκ. | 26,00 €

Απλή πλαστική, γερμανικό σύστημα
κωδ. 96-2-49-0001 | 6,00 €
Πλαστική, σοπράνο, σύστημα μπαρόκ
κωδ. 96-2-25-0018 | 14,50 €
Πλαστική, σοπράνο, γερμανικό σύστημα
κωδ. 96-2-25-0037 | 14,50 €

Κροκόδειλος
κωδ. 96-1-02-0165 | 16,90

Διασκεδαστικός ήχος που θυμίζει
φλογέρα. Για να αλλάξετε νότα, απλά
τραβήξτε το έμβολο.
κωδ. 96-1-49-0125 | 15,80 €

Φλογέρα μύτης
Ξύλινη
κωδ. 96-2-02-0015
10,00 €
Πλαστική
κωδ. 96-1-02-0208
8,50 €

Κουκουβάγια
Σφυρίχτρα

7 εκ., κωδ. 96-2-02-0004 | 13,70 €
10 εκ., κωδ. 96-2-02-0005 | 16,80 €
12 εκ., κωδ. 96-2-02-0006 | 19,50 €
15 εκ., κωδ. 96-2-02-0007 | 22,30 €

Τρεις τόνοι
κωδ. 96-2-02-0021 | 11,00 €
Samba
κωδ. 96-2-02-0014 | 7,20 €

Ελέφαντας
κωδ. 96-2-02-0008
7 εκ. | 14,50 €
κωδ. 96-2-02-0009
10 εκ. | 18,00 €
κωδ. 96-2-02-0010
13 εκ. | 21,80 €
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Δελφίνι

Λαλίτσες

Μικρό

1. Peru
κωδ. 96-2-02-0020
10,90 €

3. Τουκάνο
κωδ. 96-1-02-0193
32,00 €

Μεγάλο

2. Πουλί του παραδείσου
κωδ. 96-2-02-0001
29,00 €

4. Κοράκι
κωδ. 96-2-02-0002
27,00 €

κωδ. 96-1-40-0043
9,50 €
κωδ. 96-1-40-0044
12,90 €
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κουδουνάκια / κουρτίνα

ντέφια / καστανιέτες / εφέ

Κουδουνάκια σε
ξύλινη λαβή

Ζίλιες σε λαβή
Μονές, 6 ζεύγη ζίλιες

5 κουδουνάκια
κωδ. 96-1-49-0005 | 7,00 €

κωδ. 96-1-49-0051 | 9,90 €

Διπλές, 6 ζεύγη ζίλιες

7 κουδουνάκια
κωδ. 96-1-49-0006 | 8,00 €

Κουδουνάκια σε
πλαστικό
10 κουδουνάκια, 10 εκ.
κωδ. 96-1-49-0042
6,00 €

κωδ. 96-1-49-0052 | 10,30 €

Ντέφια
6 ζεύγη ζίλιες, Ø 20,5 εκ.
κωδ. 96-1-49-0061 | 7,00 €

8 ζεύγη ζίλιες, Ø 25 εκ.

κωδ. 96-1-49-0062 | 11,50 €

Κουδουνάκια με βέλκρο
4 κουδουνάκια
κωδ. 96-1-49-0008
5,80 €
5 κουδουνάκια
κωδ. 96-1-49-0009
6,80 €

10 κουδουνάκια,
ζώνη
κωδ. 96-1-49-0004
10,50 €

Vibraslap
Ξύλινο | κωδ. 96-1-02-0237
19,00 €
Μεταλλικό | κωδ. 96-1-02-0176
19,00 €

Κουδουνάκια με λαβή
κωδ. 96-1-49-0048
15,50 €

Μεταλλικές ράβδοι σε ξύλινη επιτραπέζια
βάση. Παίζεται πανεύκολα με το πλαστικό
κοπανάκι που περιέχει ή και με τα δάκτυλα
για μεγαλύτερο έλεγχο.
39x26 εκ. | κωδ. 96-1-49-0208 | 59,00 €
68x26 εκ. | κωδ. 96-1-49-0161 | 83,00 €

Ξύλινη μονή
σε φυσικό χρώμα,
κωδ. 96-1-49-0018
3,50 €

Ξύλινες χρωματιστές,
ζεύγος

25 κουδουνάκια, 30x6 εκ.

Κουρτίνα σε βάση

Καστανιέτες

κωδ. 96-1-49-0017
6,20 €

Flexatone

κωδ. 96-1-40-0018
19,00 €

Ξύλινη με λαβή
κωδ. 96-1-49-0016
8,50 €

Παλίσανδρος με λαβή
κωδ. 96-1-49-0097
12,00 €
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τρίγωνα / πιατίνια / καμπάσα

τύμπανα ωκεανού / bongos / djembe
Σχέδιο βυθός

Τρίγωνα

Mικρό 12΄΄

Μεσαίο 16΄΄

Μεγάλο 22΄΄

Σε 4 διαφορετικά μεγέθη, με πολύ
καθαρό ήχο.

Ø 30,5 εκ.
κωδ. 96-1-04-0033
85,00 €

Ø 40,6 εκ.
κωδ. 96-1-04-0004
109,00 €

Ø 55,9 εκ.
κωδ. 96-1-04-0005
146,00 €

Mικρό 12΄΄

Μεσαίο 16΄΄

Μεγάλο 22΄΄

Ø 30,5 εκ.
κωδ. 96-1-04-0009
78,00 €

Ø 40,6 εκ.
κωδ. 96-1-04-0036
97,00 €

Ø 55,9 εκ.
κωδ. 96-1-04-0010
136,00 €

10 εκ. | κωδ. 96-1-49-0106 | 7,50 €
15 εκ. | κωδ. 96-1-49-0107 | 9,80 €
20 εκ. | κωδ. 96-1-49-0108 | 11,80 €
25 εκ. | κωδ. 96-1-49-0109 | 14,80 €

Λευκό

Διάφανο

Πιατίνια

Ø 25 εκ.

με δερμάτινη λαβή
Ζεύγος σε 3 διαφορετικά μεγέθη

κωδ. 96-1-49-0059
19,50 €

Ø 15 εκ. | κωδ. 96-1-49-0110 | 23,80 €
Ø 20 εκ. | κωδ. 96-1-49-0111 | 27,80 €
Ø 25 εκ. | κωδ. 96-1-49-0112 | 32,80 €

Ρυθμικό σετ σε σακίδιο

με ξύλινη λαβή
Ø 5,4 εκ. | κωδ. 96-1-49-0165 | 6,80 €

Περιλαμβάνει 19 κρουστά και 4 κοπανάκια
σε ειδική θήκη μεταφοράς.

Κοπανάκια
Μονό, ξύλινο | κωδ. 96-1-49-0114 | 2,80 €
Ζεύγος, μάλλινη κεφαλή | κωδ. 96-1-49-0115 | 19,50 €

Καμπάσα
Μικρή | κωδ. 96-1-49-0013 | 22,50 €
Μεγάλη | κωδ. 96-1-49-0012 | 31,00 €

Howling Tube
Πλαστικοί σωλήνες
που περιστρέφοντάς
τους δημιουργούν τον
ήχο του ανέμου. Σε 3
χρώματα.
κωδ. 96-1-49-0152
4,50 €

•
•
•
•
•

2 ταμπουρίνα
5 τρίγωνα
1 ζεύγος μαράκες
1 guiro
4 tone block

•
•
•
•
•

1 ζεύγος καστανιέτες
1 καστανιέτα με λαβή
1 ζεύγος κλάβες
1 μεταλλικό shaker
4 ξύλινα κοπανάκια

κωδ. 96-1-49-0150 | 120,00 €

Bongos
Κουρδιζόμενα, από
σφενδάμι
κωδ. 96-1-49-0092
48,00 €

Djembe
Μικρό
Ø 17 εκ. και ύψος 30. εκ.
κωδ. 96-1-49-0224
52,80 €

Μεγάλο
Ø 19 εκ. και ύψος 39. εκ.
κωδ. 96-1-49-0225
79,80 €
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επιτραπέζια παιχνίδια

εκπαιδευτικό υλικό
Παχνίδια Μουσικών
Γνώσεων
Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας
από 4 ετών. Ιδανικά για το μάθημα
της μουσικής ενώ αποτελούν και
μια ευχάριστη δραστηριότητα στον
ελεύθερο χρόνο των παιδιών και
της οικογένειας.
1. Μουσικό Παιχνίδι Γνώσεων
κωδ. 82-455-0001 | 15,00 €
2. Βρες τη Μουσική Λέξη
κωδ. 82-455-0003 | 15,00 €
3. Μικροί Μουσικοί σε
Μεγάλες Περιπέτειες
κωδ. 82-455-0002 | 15,00 €

Μουσικά ζάρια
Mε ρυθμικές αξίες
κωδ. 96-1-49-0023 | 2,00 €
Mε νότες
κωδ. 96-1-49-0022 | 2,00 €

Μουσικός μαγνητικός πίνακας και νότες
Η διάσταση του πίνακα είναι 1,95μ. x 27εκ. και μπορείτε να
τον κόψετε στη μέση εάν θέλετε να δημιουργήσετε 2 πίνακες.
Συνοδεύεται και με σετ μουσικής σημειογραφίας που περιέχει
240 μαγνητικά τεμάχια από νότες, κλειδιά, αριθμούς.
Και οι δύο πλευρές του είναι μαγνητικές, η μία για να τον
τοποθετήσετε πάνω σε άσπρο πίνακα και η άλλη με το
πεντάγραμμο, για να τοποθετήσετε τις νότες, τα κλειδιά κ.λπ.
Επίσης, μπορείτε να τον κρεμάσετε οπουδήποτε, ακόμα και
ανάμεσα σε δύο δέντρα, τοποθετώντας π.χ. κλιπς στις
άκρες του πίνακα καθώς και να γράψετε με μαρκαδόρο
white-board.

Music Finale 1,2,3
Προσπαθήστε να ξεφορτωθείτε
όσες περισσότερες κάρτες
μπορείτε ταιριάζοντας χρώμα ή
νότα. Όταν ακουστεί το «μουσικό
finale» τα πράγματα δυσκολεύουν
για τον αντίπαλο.

Πίνακας | κωδ. 97-1-49-0147B | 62,00 €
Νότες | κωδ. 97-1-49-0147A | 83,00 €
Σετ | κωδ. 97-1-49-0147 | 125,00 €

1. κωδ. 82-050-0001 | 16,50 €
2. κωδ. 82-050-0004 | 16,50 €
3. κωδ. 82-050-0005 | 16,50 €

Avanti Maestro
Το παιχνίδι αποτελείται από διπλό
ταμπλό, πιόνια, 90 κάρτες και
φυλλάδιο με οδηγίες στο οποίο
περιγράφονται δέκα διαφορετικά
παιχνίδια.
κωδ. 82-491-0001
25,00 €

Το απαραίτητο
εργαλείο για τον
μουσικό
εκπαιδευτικό
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δωροσακούλες

τα πρώτα βήματα στη μουσική

∆είτε
Aκούστε
Παίξτε!

Μια διαφορετική
χειροποίητη πρόταση
Το ποιοτικό δώρο δεν χρειάζεται να είναι και ακριβό, γι’ αυτό
και εμείς φτιάξαμε τέσσερις
φανταστικές δωροσακούλες
που θα σκορπίσουν χαμόγελα
στα παιδιά, και θα τα μυήσουν
στον κόσμο της μουσικής.

Παίζω εύκολα τα 68 τραγούδια του βιβλίου

Γιορτινή σακούλα
Τρίγωνο μικρό
Ντέφι μικρό
Ταμπουρίνο μικρό
Ζευγάρι καστανιέτες
Ξύστρα 1 τόνος
Αυγό shaker
39,00 €

Παίζω εύκολα μουσική με τα
Boomwhackers

(βιβλίο + boomwhackers + ακουστικό υλικό)
Με το βιβλίο Παίζω εύκολα μουσική με τα
Boomwhackers, το διατονικό σετ Boomwhackers και
το δωρεάν ακουστικό υλικό, γίνεται πλέον εύκολο να
μάθουμε και να παίξουμε τα πρώτα τραγουδάκια με τα
παιδιά μας.
κωδ. 979-0-801151-70-4set | 38,00 €

Τα πρώτα μου κρουστά Για ηλικές 1+
Μουσικά Κουτιά
12 κύλινδροι (8,5 εκ. ύψος) σε ξύλινα κουτιά (11x10x8 εκ).
6 κόκκινοι, 6 μπλε και 6 διαφορετικοί ήχοι που παράγονται
κουνώντας τους. Δοκιμάζουμε και βρίσκουμε ποιος μπλε
και ποιος κόκκινος κύλινδρος έχει τον ίδιο ήχο. Βάζουμε στη
σειρά από τον πιο δυνατό ήχο στον πιο χαμηλό.

Ας παίξουμε μουσική
Ξύστρα 1 τόνος
Αυγό shaker
Ζευγάρι καστανιέτες
Κουδουνάκια 4 μπρασελέ
Ντέφι μικρό
Ταμπουρίνο μικρό
Πιατίνια μικρά
Howling tube
Καζού πλαστικό
Μουσικό ζάρι με νότες
52,60 €

Στον ρυθμό της
μουσικής
Ξύστρα 1 τόνος
Πλαστικές μαράκες
Κουδουνάκια 4 μπρασελέ
Καστανιέτα μονή
Κορδέλα διπλή
Σχοινάκι

Μουσικά ζωάκια
Βατραχάκι 5εκ.
Γρύλος μικρός
Κουκουβάγια 7εκ.
Μίμο το τέρας

ΝEW!

κωδ. 82-049-0103 | 24,80 €

Μουσικά Τουβλάκια
12 ξύλινα τουβλάκια σε διάφορα σχήματα και χρώματα. Όταν
τα κουνάμε βγάζουν διαφορετικό ήχο το καθένα.
κωδ. 82-049-0102 | 19,80 €

32,80 €

2

31,80 €

1
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υλικό ρυθμικής & μουσικοκινητικής
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Μαντήλια

Aλεξίπτωτο

Με πολύ ελαφρύ αλλά ανθεκτικό
ύφασμα - σετ με 10 τεμάχια.

Bελτίωση κινητικών δεξιοτήτων,
ανάπτυξη της αίσθησης ρυθμού.

140x140 εκ.
κωδ. 97-1-49-0145
38,50 €

40x40 εκ.
κωδ. 97-1-49-0131
12,80 €
65x65 εκ.
κωδ. 97-1-49-0132
15,00 €

Ø 6,10 μ. - 16 χερούλια
κωδ. 97-1-49-0141 | 96,20 €

Ø 3,60 μ. - 12 χερούλια
κωδ. 97-1-49-0139 | 42,80 €

Ø 7,30 μ. - 20 χερούλια
κωδ. 97-1-49-0142 | 112.00 €

Aλεξίπτωτο
«Ομαδικό παιχνίδι»

Κορδέλες μονές

Αλεξίπτωτο Ηλιοτρόπιο

Σετ 5 κορδέλες σε φωτεινά χρώματα.
Μήκος 1,6 μ.
κωδ. 97-1-49-0138
23,80 €

Ø 1,80 μ. - 6 χερούλια
κωδ. 97-1-49-0140 | 21,20 €

Μήκος 3 μ.
κωδ. 97-1-49-0137
26,80 €

8 πλευρές με 2 χερούλια - Ø 3,20 μ.

Μήκος 4 μ.
κωδ. 97-1-49-0144
34,80 €

κωδ. 82-049-0032
45,00 €

3 χρωματιστά μεγάλα πανιά - Ø 1,40 μ.
1 υφασμάτινη μπάλα - Ø 60 εκ.
κωδ. 82-049-0031
68,00 €

Κορδέλες διπλές
6 διπλές κορδέλες σε διάφορα
χρώματα, με μήκος 1,8 μ. και
πλαστικό χερούλι 23 εκ.
Μονές
κωδ. 97-1-49-0133A
4,80 €

Αλεξίπτωτο επίμηκες

Σετ 10
κωδ. 97-1-49-0133
26,70 €

17 χερούλια - 8 μ.
κωδ. 96-1-49-0199
38,00 €

Σημαίες ρυθμικής

Κορδέλες ουράνιο τόξο
Μήκος 2 μ. - χερούλι 30 εκ.
κωδ. 97-1-49-0134
8,20 €

Σετ με 4 σημαίες από νάιλον σε
διαφορετικά χρώματα.
Μέγεθος: 48 εκ.

Μήκος 3 μ. - χερούλι 40 εκ.
κωδ. 97-1-49-0135
9,50 €

κωδ. 97-1-49-0149
13,00 €

Σχοινάκια
Μήκος 3μ. Ø 9 χιλ.
Σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες (F.I.G.), σε 10 φωτεινά,
διαφορετικά χρώματα.
Μονά
κωδ. 97-1-49-0136A
3,00 €

Σετ 10
κωδ. 97-1-49-0136
29,80 €

Αλεξίπτωτο αστέρια
Ø 5,00 μ. - 16 χερούλια
κωδ. 82-049-0033
85,00 €
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gong / chimes

singing bowl

Singing bowls
150-200 γρ. | κωδ. 96-1-44-0042 | 33,00 €

Koshi Chimes

201-300 γρ. | κωδ. 96-1-44-0001 | 44,00 €

Set singing bowl
Με κουτί, μαξιλάρι και ξύλινο κοπανάκι.

Terra | κωδ. 96-1-02-0232 | 49,80 €

301-400 γρ. | κωδ. 96-1-40-0071 | 55,00 €

Ignis | κωδ. 96-1-02-0235 | 49,80 €

401-500 γρ. | κωδ. 96-1-40-0072 | 62,00 €

Ø 35 εκ. | κωδ. 96-1-40-0069 | 120,00 €

Aria | κωδ. 96-1-02-0233 | 49,80 €

501-600 γρ. | κωδ. 96-1-40-0073 | 75,00 €

Ø 40 εκ. | κωδ. 96-1-02-0052 | 155,00 €

Aqua | κωδ. 96-1-02-0234 | 49,80 €

601-700 γρ. | κωδ. 96-1-40-0074 | 85,00 €

σκαλιστό

701-800 γρ. | κωδ. 96-1-40-0075 | 95,00 €

Ø 11εκ. | κωδ. 96-1-02-0250 | 54,00 €

801-900 γρ. | κωδ. 96-1-44-0007 | 105,00 €

Ø 13εκ. | κωδ. 96-1-02-0246 | 70,00 €

901-1000 γρ. | κωδ. 96-1-44-0008 | 120,00 €

Ø 15εκ. | κωδ. 96-1-02-0259 | 99,00 €

Tam Tam Gong
Ø 45 εκ. | κωδ. 96-1-40-0078 | 180,00 €
Ø 50 εκ. | κωδ. 96-1-40-0079 | 210,00 €
Ø 55 εκ. | κωδ. 96-1-40-0080 | 270,00 €

απλό

κωδ. 96-1-02-0211 | 55,00 €

1100-1200 γρ. | κωδ. 96-1-44-0044 | 145,00 €
1300-1400 γρ. | κωδ. 96-1-44-0046 | 165,00 €
1900-2000 γρ. | κωδ. 96-1-44-0012 | 238,00 €

Tingshaws
Ø 7 εκ. | κωδ. 96-1-44-0021 | 23,00 €

Feng Gong

Meditation Bells

Ø 40 εκ. | κωδ. 96-1-40-0055 | 139,00 €

Σε 2 διαφορετικά μεγέθη.

Ø 45 εκ. | κωδ. 96-1-40-0016 | 175,00 €
Ø 50 εκ. | κωδ. 96-1-40-0049 | 188,00 €
Ø 55 εκ. | κωδ. 96-1-02-0053 | 210,00 €
Ø 70 εκ. | κωδ. 96-1-02-0054 | 390,00 €

Μικρή | κωδ. 96-1-33-0009 | 35,00 €
Μεγάλη | κωδ. 96-1-33-0007 | 50,00 €
Μεγάλη με dorje | κωδ. 96-1-44-0035 | 54,00 €

Chakra σετ
7 singing bowls με διάμετρο από 7
έως 13 εκ. και ξύλινο κοπανάκι.
κωδ. 96-1-02-0247 | 249,00€

Stick singing bowl
Δερμάτινο
κωδ. 97-4-44-0002 | 7,50 €
Ξύλινο λεπτό
κωδ. 97-4-44-0001 | 3,50 €
Ξύλινο χοντρό
κωδ. 97-4-44-0033 | 8,50 €
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kalimba / sansula

παραμυθένιος ήχος

Kalimba & Sansula
Χιλιάδες μελωδίες
στη στιγμή
Εξερευνήστε τα
πιο παραμυθένια
ηχοχρώματα με τις
άκρες των δακτύλων
σας. Όσο μουσικά
αρχάριος και αν είστε,
μπορείτε να χτίσετε
μελωδίες πανεύκολα.
Βασίζεται σε ένα
παραδοσιακό
αφρικανικό
όργανο.

Κλασική Kalimba

Sansula

Sansula Renaissance

Sansula Deluxe

κωδ. 96-1-02-0120
118,00 €

κωδ. 96-1-02-0180
185,00 €

κωδ. 96-1-02-0160
220,00 €

Kalimba Celeste

5 νότες
(f, c, d#, f, a)

7 νότες
(e, g, a, c, d)

κωδ. 96-1-02-0006
38,00 €

κωδ. 96-1-02-0136
57,00 €

9 νότες
(a, c, e, f, b, a’).

9 νότες με μαγνήτη
(a, c, e, f, b, a’).

11 νότες
Σολ μείζονα κλίμακα

κωδ. 96-1-02-0135
57,00 €

κωδ. 96-1-02-0257
83,00 €

κωδ. 96-1-02-0254
68,00 €

Junior

Διατονική: κωδ. 96-1-02-0253 | 110,00 €
Πεντατονική: κωδ. 96-1-02-0178 | 110,00 €
Πεντ/κή με μαγνήτη: κωδ. 96-1-02-0182 | 120,00 €

Treble

Απλή: κωδ. 96-1-02-0167 | 130,00 €
Με μαγνήτη: κωδ. 96-1-02-0179 | 140,00 €

Kalimba διπλή
(a, c, e, f, b, a’) x2
κωδ. 96-1-02-0255
115 €

Kalimba με ηχείο
Στάνταρντ, 9 νότες

κωδ. 96-1-02-0007 | 97,00 €

Treble, 17 νότες

Kalimbula

Karimba

Απλή

Δυνατότητα προσθήκης
2 μικροφώνων. Ø 19 εκ,
ύψος 12 εκ.

Με μεταλλικά δαχτυλίδια
στα ελάσματα.

Σε σχήμα καρύδας.

κωδ. 96-1-02-0181 | 153,00€

κωδ. 96-1-02-0210
15,00 €

κωδ. 96-1-02-0243 | 130,00 €

Απλή: κωδ. 96-1-02-0168 | 135,00 €
Με μαγνήτη: κωδ. 96-1-02-0249 | 150,00 €

Άλτο, 15 νότες

Απλή: κωδ. 96-1-02-0008 | 135,00 €
Με μαγνήτη: κωδ. 96-1-02-0191 | 155,00 €

Αξεσουάρ

Μαλακή θήκη για kalimba με 5 νότες: κωδ. 97-1-02-0013 | 22,00 €
Μαλακή θήκη για kalimba με 7 και 9 νότες: κωδ. 97-1-02-0012 | 25,00 €
Μαλακή θήκη για διπλή kalimba: κωδ. 97-1-02-0014 | 49,00 €
Μαλακή θήκη για sansula: κωδ. 97-1-04-0007 | 48,00 €
Εργαλείο για κούρδισμα: κωδ. 97-1-04-0008 | 12,00 €
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shaker

caxixi / rattles
Shaker μίνι

Απαλός ήχος
κωδ. 96-1-40-0032
5,90 €

Caxixi
Δυνατός ήχος
κωδ. 96-1-40-0034
5,90 €

χρωματιστό
Μικρό | κωδ. 96-1-02-0082 | 6,00 €
Μεσαίο | κωδ. 96-1-02-0147 | 9,00 €

Μεσαίος ήχος
κωδ. 96-1-40-0033
5,90 €

Μεγάλο | κωδ. 96-1-02-0146 | 10,00 €
Γιγάντιο | κωδ. 96-1-02-0145 | 16,00 €
Μεταλλικός πάτος | κωδ. 96-1-02-0161 | 10,00 €
Διπλό | κωδ. 96-1-02-0192 | 16,00 €

Shaker μεγάλο
Απαλός ήχος
κωδ. 96-1-40-0035
8,90 €

απλό
Εξωτερικός πάτος | κωδ. 96-1-02-0197 | 11,00 €

Δυνατός ήχος
κωδ. 96-1-40-0036
8,90 €

Εσωτερικός πάτος | κωδ. 96-1-02-0162 | 11,00 €
Μικρό | κωδ. 96-1-02-0144 | 10,00 €
Μπουκάλι | κωδ. 96-1-02-0026 | 13,00 €
Διπλό | κωδ. 96-1-02-0027 | 17,00 €

Shake me

Απαλός ήχος
κωδ. 96-1-40-0037
9,90 €

Δυνατός ήχος
κωδ. 96-1-40-0039
9,90 €

Μεσαίος ήχος
κωδ. 96-1-40-0038
9,90 €

Shaker διπλό
Απαλός ήχος
κωδ. 96-1-40-0086
8,50 €

Δυνατός ήχος
κωδ. 96-1-40-0084
8,50 €

Μεσαίος ήχος
κωδ. 96-1-40-0083
8,50 €

Τhelevi

Hosho rattle

κωδ. 96-1-02-0030
9,00 €

κωδ. 96-1-02-0093
13,90 €

Indian rattle

Shaman’s rattle

κωδ. 96-1-02-0207
17,00 €

κωδ. 96-1-02-0206
16,20 €

Klong Klong
Talking Shaker

Ball Shaker

Ø 4,5 εκ. | κωδ. 96-1-02-0131
9,80 €

Μικρό
κωδ. 96-1-02-0126
12,30 €

Ø 5,5 εκ. | κωδ. 96-1-02-0132
11,00 €
Ø 7,5 εκ. | κωδ. 96-1-02-0133
13,00 €

Μεγάλο
κωδ. 96-1-02-0127
15,00 €

Μικρό
κωδ. 96-1-02-0128
9,00 €
Μεσαίο
κωδ. 96-1-02-0155
12,00 €
Μεγάλο
κωδ. 96-1-02-0029
17,00 €
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άρπες στόματος / οκαρίνες

κρουστά

Άρπα στόματος Βιετνάμ

Didjeridoo

Μικρή
κωδ. 96-1-02-0274 | 8,90 €

Mπαμπού, σκαλιστό
κωδ. 96-1-02-0050 | 35,00 €

Μεσαία
κωδ. 96-1-02-0156 | 11,00 €

Mπαμπού, flamed
κωδ. 96-1-02-0049 | 35,00 €

Μεγάλη
κωδ. 96-1-02-0187 | 13,90 €

Mπαμπού, flamed pro
κωδ. 96-1-02-0143 | 120,00 €

Berimbau
Παραδοσιακό βραζιλιάνικο όργανο.

Talking drum

Washboard

Buzzing bow

Παραδοσιακό αφρικανικό
κρουστό, με φυσικό
δέρμα και κοπανάκι.
Διάμετρος 15 εκ. και
ύψος 35 εκ.

Ένα κρουστό σαν
τη «σκάφη» για το
πλύσιμο των ρούχων.
Παίζεται τρίβοντας τη
μεταλλική επιφάνεια με
δακτυλήθρες.

Tόξο που παράγει τον
ήχο του ανέμου
(+4 έξτρα λάστιχα).

κωδ. 96-1-02-0004
69,00 €

Cajon

1.30 εκ. | κωδ. 96-1-02-0101 | 56,00 €
1.60 εκ. | κωδ. 96-1-02-0067 | 85,00 €

Βel-o-ton
κωδ. 96-1-49-0179
159,00 €

Οκαρίνα Περού

Mεγάλη
κωδ. 96-1-40-0061
10,80 €

Water drum
Παίζεται με μπαγκέτες ή
με τα χέρια, γεμίζοντας τη
μεγαλύτερη κολοκύθα με νερό.

Mικρή
κωδ. 96-1-40-0062
5,50 €
Μεσαία
κωδ. 96-1-02-0238
7,50 €

κωδ. 96-1-02-0061 | 55,00€

κωδ. 96-1-02-0194
129,00 €

Οκαρίνα δελφίνι
κωδ. 96-1-02-0201 | 9,50 €

Οκαρίνα πήλινη

Balafon

Sopranino, 7 εκ.
κωδ. 96-2-02-0018 | 24,00 €

Παραδοσιακό αφρικανικό κρουστό,
που θυμίζει ξυλόφωνο.

Mezzo-soprano, 9 εκ.
κωδ. 96-2-02-0011 | 28,00 €

7 νότες, Ghana
κωδ. 96-1-02-0005 | 110,00 €

Soprano, 12 εκ.
κωδ. 96-2-02-0025 | 39,00 €
Alto, 14 εκ.
κωδ. 96-2-02-0017 | 45,00 €

Οκαρίνα καρακάξα
κωδ. 96-1-40-0065 | 13,50 €

10 νότες, Ghana
κωδ. 96-1-02-0252 | 180,00 €
12 νότες, Guinea
κωδ. 96-1-02-0129 | 210,00 €

κωδ. 96-2-40-0001
38,80€
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rainstick / κουδουνάκια

χορευτικά κρουστά

Rainstick
Ø 4-5 εκ.

Rainstick
Ø 6-8 εκ.

25 εκ.
κωδ. 96-1-02-0098
9,00 €

25 εκ.
κωδ. 96-1-02-0203
11,80 €

50 εκ.
κωδ. 96-1-02-0099
16,90 €

50 εκ.
κωδ. 96-1-02-0204
22,00 €

75 εκ.
κωδ. 96-1-02-0100
24,80 €

75 εκ.
κωδ. 96-1-02-0164
32,80 €

100 εκ.
κωδ. 96-1-02-0215
33,80 €

100 εκ.
κωδ. 96-1-02-0163
43,80 €

150 εκ.
κωδ. 96-1-02-0216
48,00 €

150 εκ.
κωδ. 96-1-02-0183
59,00 €

Tobillera rattle
ποδιού

κωδ. 96-1-02-0151 | 12,00 €

ξύλινο χερούλι

κωδ. 96-1-02-0149 | 12,00 €

κρεμαστό

κωδ. 96-1-40-0063 | 29,80 €

ύφασμα

κωδ. 96-1-02-0214 | 29,80 €

Colanut rattle
χερούλι ξύλινο

κωδ. 96-1-02-0031 | 28,00 €

χερούλι σχοινί		

κωδ. 96-1-02-0035 | 13,00 €

Κουδουνάκια ποδιού

ζώνη

1 σειρά σε σχοινί, 70 εκ.
κωδ. 96-1-02-0019 | 12,00 €

60 εκ.
κωδ. 96-1-02-0217
14,50 €

1 σειρά σε σχοινί, 120 εκ.
κωδ. 96-1-02-0169 | 22,00 €

Goat hoof rattle ζεύγος
κωδ. 96-1-02-0084 | 20,00 €

80 εκ.
κωδ. 96-1-02-0218
23,00 €

1 σειρά σε βελούδο, ζεύγος 70εκ.
κωδ. 96-1-02-0023 | 13,80 €
2 σειρές σε βελούδο, ζεύγος 70εκ.
κωδ. 96-1-02-0024 | 22,00 €
3 σειρές σε βελούδο, ζεύγος 70εκ.
κωδ. 96-1-40-0021 | 28,00 €

Juju rattle
100 κουδουνάκια

Double bell

κωδ. 96-1-02-0170 | 32,00 €

Μικρό 25 εκ. με κοπανάκι
κωδ. 96-1-02-0016
26,00 €
Μεγάλο 32 εκ. με κοπανάκι
κωδ. 96-1-02-0103
31,00 €

χερούλι ξύλινο

Μικρό
κωδ. 96-1-02-0228
24,80 €

χερούλι σχοινί

Μικροί καρποί
κωδ. 96-1-02-0227
12,80 €

ζώνη

Μικροί καρποί
κωδ. 96-1-02-0229
19,50 €

Μεγάλο
κωδ. 96-1-02-0032
25,80 €
Μεγάλοι καρποί
κωδ. 96-1-02-0219
14,80 €
Μεγάλοι καρποί
κωδ. 96-1-02-0033
22,50 €
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μπεντίρ

tank drum / shruti box
Tank drum
To tankdrum είναι ένα μεταλλικό όργανο
που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο
το ρυθμικό παίξιμο και τη μελωδία.
Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς και
2 κοπανάκια με επένδυση.

4

1. Μικρό πεντατονικό, σε γαλάζιο,
πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα.
κωδ. 96-1-02-0239 | 220,00 €

Μπεντίρ κουρδιζόμενα

Μπεντίρ Remo

Με φυσικό δέρμα σε 2 μεγέθη

Με συνθετικό δέρμα σε 3 μεγέθη

Ø 40 εκ. κωδ. 96-1-02-0212 | 88,50 €
Ø 46 εκ. κωδ. 96-1-02-0097 | 109,00 €

Ø 35 εκ. κωδ. 96-1-04-0044 | 59,00 €
Ø 40 εκ. κωδ. 96-1-04-0041 | 69,00 €
Ø 56 εκ. κωδ. 96-1-04-0043 | 99,00 €

Ρεκ / Kanjira
Ρεκ: κωδ. 96-1-02-0059 | 78,00 €
Kanjira: κωδ. 96-1-02-0060 | 75,00 €

2. Μικρό διατονικό, σε μαύρο χρώμα
με χρωματιστά αυτοκόλλητα.
κωδ. 96-1-02-0281 | 220,00 €
3. Μεσαίο πεντατονικό, σε γαλάζιο,
πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα.
κωδ. 96-1-02-0248 | 279,00 €
4. Μεγάλο πεντατονικό σε γαλάζιο,
πορτοκαλί, κίτρινο ή λευκό χρώμα.
κωδ. 96-1-02-0262 | 328,00 €

Shruti box
Δημοφιλές ινδικό όργανο που ο ήχος του
θυμίζει ακορντεόν. Χρησιμοποιείται για
συνοδεία πνευστών ή τραγουδιού.
Professional

Μπεντίρ & στάμνες KleoDrums

13 νότες
κωδ. 96-1-02-0240
290,00 €

Τα μπεντίρ της Kleo Drums είναι διαθέσιμα σε
ανοιχτόχρωμο φυσικό χρώμα ή σκουρόχρωμο βερνίκι
στο χρώμα της καρυδιάς.

Female voice

Χειροποίητα παραδοσιακά κρουστά.

Μη κουρδιζόμενα
Ø 22 εκ. | κωδ. 96-1-39-0024 | 110,00 €
Ø 30 εκ. | κωδ. 96-1-39-0025 | 130,00 €
Ø 35 εκ. | κωδ. 96-1-39-0022 | 145,00 €
Ø 40 εκ. | κωδ. 96-1-39-0021 | 155,00 €
Ø 45 εκ. | κωδ. 96-1-39-0026 | 190,00 €
Ø 55 εκ. | κωδ. 96-1-39-0027 | 260,00 €

Κουρδιζόμενα
Ø 40 εκ. | κωδ. 96-1-39-0023 | 270,00 €
Ø 45 εκ. | κωδ. 96-1-39-0028 | 295,00 €

Στάμνες KleoDrums
Μικρή, 33 εκ.
κωδ. 96-1-39-0012 | 270,00 €
Μεσαία, 38 εκ.
κωδ. 96-1-39-0018 | 320,00 €

12 νότες (c4-c5)
κωδ. 96-1-02-0265
230,00 €

Male voice

12 νότες (c3-c4)
κωδ. 96-1-02-0264
230,00 €

3
2
1
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Μικρές Μαργαρίτες,
μπλε κουτί
200 κομμάτια σε σχήμα μαργαρίτας με
διάμετρο 3,3 εκ σε χάρτινο κουτί και μία
κάρτα με ιδέες για τα πρώτα σας σχέδια.

Μαγνητικό παζλ – Ρομποτοπαρέα
Ενώνουμε τα 174 κομμάτια και φτιάχνουμε
τα πιο αστεία αλλά και τρομακτικά
ρομποτοπλασματάκια.
1. Μαγνητάκια | κωδ. 82-049-0100 | 16,80 €

Άνω των 3 ετών.

2α. Μαγνητικός πίνακας δύο όψεων

κωδ. 82-049-0089Α
12,80 €

Με διαστάσεις 46x38 εκ, δύο μαγνητικές
πλευρές και γραμμές. Στέκεται, μεταφέρεται
και διπλώνεται εύκολα.
κωδ. 82-049-0101 | 28,80 €
2β. Μαγνητικός πίνακας μιας όψης
Με διάσταση 56x40 εκ. (σελ. 53)
κωδ. 82-049-0009 | 12,80 €

Άνθη Κολιτσίδες,
κόκκινο κουτί
Δημιουργούμε λουλούδια, δέντρα, ζώα, γεωμετρικά σχήματα ή δικά μας φανταστικά σχήματα.

ΝEW!

50 κομμάτια σε χάρτινο κουτί και μία κάρτα με
ιδέες για τα πρώτα σας σχέδια.

2α

κωδ. 82-049-0087A
15,80 €

Πολύχρωμα Ζωάκια,
πράσινο κουτί
Συνδέουμε τα ζωάκια, τα ταξινομούμε με
βάση το χρώμα ή το είδος ζώου.
30 λαστιχένια (6,5 εκ ύψος) διαφορετικά
ζωάκια και μία κάρτα με ιδέες για τα
πρώτα σας σχέδια.
κωδ. 82-0490068A
17,80 €

Το Ντίλι Ντίλι, είναι
γνήσιο τέκνο των μουσικών
εκδόσεων Fagottobooks, με
κύριο αντικείμενο τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια και τα κρουστά όργανα
για παιδιά. Εκπαιδευτικά παιχνίδια
και κρουστά που προάγουν τη
δημιουργικότητα, τη βιωματική μάθηση,
τη φαντασία, την έκφραση και
βοηθούν τα παιδιά να δοκιμάζουν,
να ρισκάρουν και
να τολμούν!
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lekkid, παιχνίδι δημιουργικότητας

παίζω με ζώα
Μίμο το Τέρας
Ο Μίμο είναι το τέρας που θα φάει τους φόβους αλλά και
θα φυλάξει τα μυστικά των παιδιών. Του γράφουν όλα τα
μυστικά και τα φυλάει χωρίς να βγάζει τσιμουδιά. Mπορούν
να γράψουν ή να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν να μοιραστούν και
να το φυλάξουν μέσα στον Μίμο.
κωδ. 82-049-0083 | 3,00 €

Μάσκα αλεπού

Κροκόδειλος

Ελέφαντας

Καμήλα

Τα παιδιά μπορούν με
αυτό το σετ να φτιάξουν
έναν κροκόδειλο, ένα
λιοντάρι, έναν γενναίο
«λιονταροκροκόδειλο» ή
άλλα φανταστικά όντα.

To σετ αυτό μας γνωρίζει
τον «ελεφαντοψάρι».
Μπορούμε να φτιάξουμε
έναν ελέφαντα, ένα
ψάρι, το «ελεφαντοψάρι»
ή να αφήσουμε τη
φαντασία μας να γεννήσει
φανταστικά τερατάκια.

Tι κοινό έχει μια
καμήλα με ένα πουλί;
Τα παιδιά μπορούν
με αυτό το σετ να
φτιάξουν και τα δύο
ζώα, ενώνοντας τα
κομμάτια

Δαχτυλοζωάκια

κωδ. 82-001-0001
23,80 €

κωδ. 82-049-0092 | 2,50 €

κωδ. 82-001-0002
23,80 €

κωδ. 82-001-0003
23,80 €

Τα χρωματίζουμε και είναι
έτοιμα για θεατρικό παιχνίδι.
Φάρμας

Φοράμε τη μάσκα αλεπού
και ανακαλύπτουμε γεύσεις,
αντικείμενα και μυριωδιές με
κλειστά τα μάτια.
κωδ. 82-049-0090 | 2,50 €

Κοτόπουλο, γάτα, γουρουνάκι,
πρόβατο, αγελάδα και άλογο

Σαφάρι

Λιοντάρι, μαϊμού, ζέβρα, καμηλοπάρδαλη,
ελέφαντας και ιπποπόταμος.
κωδ. 82-049-0093 | 2,50 €

Μάσκες με ζώα

Πλήρες σετ
Kαι τα τρία σετ του Lekkid σε ένα
κουτί. Η δημιουργικότητα των
παιδιών απογειώνεται με τα 43
κομμάτια του Lekkid επιτρέποντάς
τους να φτιάξουν αμέτρητους
συνδυασμούς και νέες πρωτότυπες
δημιουργίες.
κωδ. 82-001-0004
69,80 €

Σετ με 8 μάσκες για ζωγραφική και
θεατρικά παιχνίδια. Περιλαμβάνει:
ελέφαντα, πιθηκάκι, καμηλοπάρδαλη,
κουκουβάγια, τίγρη, λιοντάρι, ζέβρα,
αγριογούρουνο και 8 λάστιχα.
κωδ. 82-049-0050 | 4,50 €
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λύνω & δένω

Μαλακά τουβλάκια

Ζωάκια για δέσιμο

Τουβλάκια από αφρολέξ σε πλαστική τσάντα.
Δημιουργώ τα δικά μου κτίρια και φτιάχνω
φανταστικές τουβλοπολιτείες.

9 πλαστικά ζώα με τρύπες (3 αρκούδες,
3 πάπιες και 3 σκύλοι) και κορδόνια σε
τρία διαφορετικά χρώματα.

52 κομμάτια
κωδ. 82-049-0064
24,50 €
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κωδ. 82-049-0052
13,70 €

68 κομμάτια
κωδ. 82-049-0076
49,00 €

Χέρια για δέσιμο
72 πλαστικά χέρια (κάθε χέρι μάς δείχνει έναν
αριθμό), 6 κορδόνια με διαφορετικά χρώματα και
16 κάρτες με σχέδια και από τις δύο πλευρές.
Οι κάρτες περιέχουν ασκήσεις για απλό δέσιμο,
εύκολες αλλά και δύσκολες μαθηματικές
πράξεις.

Ξύλινοι κύβοι
16 ξύλινοι κύβοι και 10 πλαστικές κάρτες με 20
σχέδια. Δημιουργούμε διαφορετικά σχήματα και
διάφορες γεωμετρικές φόρμες. Χρησιμοποιούμε
τις κάρτες για να δημιουργήσουμε τα σχέδια της
κάθε εικόνας.

κωδ. 82-049-0053
23,40 €

κωδ. 82-049-0058
38,00 €

Μαγνητικά σχήματα

Σχήματα για δέσιμο

24 πλαστικά μαγνητικά κομμάτια.
Δημιουργούμε γεωμετρικά
σχήματα, ερευνούμε, περιγράφουμε,
μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι.

81 μεγάλα πλαστικά σχήματα (τετράγωνο,
τρίγωνο, κύκλος με 4 τρύπες) και 27 κορδόνια
σε 3 διαφορετικά χρώματα σε κουτί.
Μαθαίνουμε να μετράμε, να ταξινομούμε, να
ράβουμε.

κωδ. 82-049-0071
16,70 €

κωδ. 82-049-0054
22,50 €

Ξύλινοι χρωματιστοί κύβοι
100 ξύλινοι κύβοι σε 6 διαφορετικά
χρώματα και 16 κάρτες με σχέδια και από
τις δύο πλευρές. Δημιουργούμε πύργους,
πολιτείες και άλλες κατασκευές και
μαθαίνουμε να μετράμε παίζοντας.
κωδ. 82-049-0062
28,80 €

8 σχέδια για δέσιμο
Το σετ αυτό με 8 σχέδια (αυτοκίνητο, τρένο,
πλοίο, αεροπλανάκι, φάλαινα, γάτα, ελέφαντας,
πεταλούδα) ενισχύει τον συντονισμό χεριούματιού. Περιλαμβάνει: 32 σχέδια, 16 κορδόνια
90 εκ. και κουτί αποθήκευσης.
κωδ. 82-049-0078
15,80 €
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Μαργαρίτες

Μικροί μηχανικοί

Διασκεδάζουμε με τις πολύχρωμες μαργαρίτες
δημιουργώντας φανταστικά τρισδιάστατα
σχήματα.

300 πλαστικά μικρά πλακίδια σε διάφορα
σχήματα με πλαστικά κομμάτια-συνδέσμους.
Αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και
ενώνοντας τα πλακίδια ανακαλύπτουμε τον
κόσμο της μηχανικής και τoυ σχεδίου.

Μικρές, μεγάλη συσκευασία 1000 κομμάτια
σε πλαστικό κουτί
κωδ. 82-049-0066
29,40 €

κωδ. 82-049-0055
29,80 €

Μεγάλες, 100 κομμάτια σε πλαστικό κουτί
κωδ. 82-049-0067
22,20 €

Πολύχρωμα ζωάκια
72 πλαστικά ζωάκια (12 σχέδια και 6
χρώματα) σε πλαστικό κουτί. Μαθαίνουμε τα
χρώματα και αναπτύσσουμε τις κινητικές μας
δεξιότητες. Διασκεδάζουμε δημιουργώντας
διάφορα σχήματα, συνδέοντας τα ζωάκια
μεταξύ τους από τα χέρια ή τα σώματά τους.

Παζλ πυραμίδας
Χρησιμοποιώντας τα πολλαπλά παζλ
-οι συνδυασμοί είναι αμέτρητοι- μπορείτε
να φτιάξετε πολλά διαφορετικά σχήματα.
Ισορροπήστε, στοιβάξτε και κατασκευάστε
πυραμίδες με τα τρισδιάστατα κομμάτια.
Στο κουτί θα βρείτε και ιδέες για παζλ με
ένα ή περισσότερα σετ.

κωδ. 82-049-0068
25,00 €

Πολύχρωμα άνθη

Χιονονιφάδες

190 πλαστικά κομμάτια σε κουτί.
Δημιουργούμε λουλούδια, δέντρα,
ζώα, ρομπότ, γεωμετρικά σχήματα
αλλά και φανταστικά όντα.

160 πλαστικά κομμάτια σε κουτί.
Συνδέονται εύκολα χάρη στις
ειδικές αυλακώσεις.

κωδ. 82-049-0069
29,90 €

κωδ. 82-049-0087
25,00 €

κωδ. 82-049-0077
18,50 €

Οχήματα και σχήματα
Κατασκευάζουμε ποδήλατα, οχήματα,
σχήματα και άλλες δημιουργικές κατασκευές,
συνδέοντας εύκολα όλα τα μέρη.
Μικρό - 200 κομμάτια και
ρόδες με διάμετρο 3,8 εκ.
κωδ. 82-049-0085
19,80 €
Μεγάλο - 56 κομμάτια και
ρόδες με διάμετρο 7,7 εκ.
κωδ. 82-049-0056
25,20 €
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Φτιάξτε τη δική σας τρομπέτα

Τουβλάκια και Γρανάζια

Ένα δημιουργικό παιχνίδι κατασκευής
τρομπετών στο σχήμα που εσείς
θέλετε. Αφήστε τη φαντασία
σας ελεύθερη και διασκεδάστε
συνδέοντας και παίζοντας μουσική.
Περιλαμβάνει 72 σωλήνες σε
διάφορα σχήματα.

Το σετ που περιλαμβάνει 340
τουβλάκια και γρανάζια οξύνει την
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
και βοηθά στην ανάπτυξη της λεπτής
κινητικότητας. Ακόμη, το συγκεκριμένο
παιχνίδι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα
να γνωρίσουν με δημιουργικό τρόπο
από πολύ μικρή ηλικία τον θαυμαστό
κόσμο της μηχανικής.

κωδ. 82-049-0084
21,90 €

κωδ. 82-049-0079
59,80 €

Πολύχρωμοι σωλήνες
Δημιουργούμε πολύχρωμα σχήματα
και φανταστικές κατασκευές. Ιδανικό
για τον κινητικό συντονισμό, την
αναγνώριση χρωμάτων και την ανάπτυξη
δημιουργικότητας. Περιλαμβάνει 80
κομμάτια και κουτί αποθήκευσης.
κωδ. 82-049-0086
21,90 €

Αργαλειός
Το πλέξιμο είναι μια διαφορετική δημιουργική πρόταση
για παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις
κινητικές τους δυνατότητες, να συνδυάσουν χρώματα και να
δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια. Χρησιμοποιούμε μαλλιά
ή διάφορα υφάσματα για τις πρώτες μας υφάνσεις.

3

1. Μικρός 16x22 εκ.
κωδ. 82-049-0072 | 5,20 €
2. Μεσαίος 30x40 εκ.
κωδ. 82-049-0012 | 18,00 €

Σωλήνες και ρόδες

3. Μεγάλος 64x125 εκ.
κωδ. 82-049-0011 | 76,80 €

64 πλαστικά κομμάτια σε πλαστικό κουτί.
Δημιουργούμε φανταστικά αυτοκίνητα,
φορτηγά, ζώα, κτίρια κ.λπ.
κωδ. 82-049-0057
21,90 €
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συνδέω, δημιουργώ, κατασκευάζω
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Τετράγωνο μωσαϊκό

Τουβλοπολιτεία

Mεγάλο τετράγωνο ταμπλό όπου
τοποθετούμε τα μικρότερα τετράγωνα.
Αναπαράγουμε τις εικόνες των καρτών ή
φτιάχνουμε τα δικά μας φανταστικά σχέδια.
Περιέχει: 350 πλαστικά τετράγωνα, σε 12
χρώματα, 6 κάρτες με 12 σχέδια.

60 πλαστικά κομμάτια σε 4 χρώματα,
6 διαφορετικά σχήματα, 7 φιγούρες και
5 ρόδες. Xτίζουμε τη δική μας γειτονιά με
φανταστικά κτίρια, δέντρα, αυτοκίνητα και όχι
μόνο!
κωδ. 82-049-0070
28,40 €

κωδ. 82-049-0015
38,40 €

Σχήματα με σχήματα
Μαθαίνουμε τα σχήματα, τις
διαφορές τους και τους συνδυασμούς
τους. Eξερευνούμε την έννοια
της συμμετρίας και δημιουργούμε
ελεύθερα. Περιλαμβάνει 250 κομμάτια
σε 6 διαφορετικά σχήματα.
Ξύλινα
κωδ. 82-049-0006 | 25,80 €
Πλαστικά, σε πλαστικό κουτί
κωδ. 82-049-0088 | 18,70 €

Βιδώνω, ξεβιδώνω
32 βίδες και 32 παξιμάδια σε 5 ζωντανά
χρώματα, 4 διαφορετικά σχήματα και
33 κάρτες.
κωδ. 82-049-0037
35,00 €

Μικροί τεχνίτες
Περιέχει 200 κομμάτια ξύλου σε 9 σχήματα και 4 χρώματα, 4 ξύλινα
σφυράκια (19 εκ.), 8 πίνακες από φελλό, 1 πλαστικό κουτί με 200 πινέζες
και 10 κάρτες με 20 σχέδια. Δημιουργούμε τα δικά μας σχέδια ή τα
σχέδια των καρτών. Διασκεδάζουμε κρατώντας πρώτη φορά σφυρί και
φτιάχνοντας το σχέδιο που μας αρέσει.
κωδ. 82-049-0059
49,00 €
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για μικρούς αρχιτέκτονες
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Tρελά κάστρα (1)

Tρελά κάστρα (2)

Aποτελείται από 69 τεμάχια: 25 μπάλες
και 44 καλάμια φτιαγμένα από σκληρό
πλαστικό.

Aποτελείται από 77 τεμάχια: 28
μπάλες και 49 καλάμια φτιαγμένα
από σκληρό πλαστικό.

Απλά συνδέουμε τις μπάλες με τα καλάμια
και δημιουργούμε μεγάλες κατασκευές.
Δημιουργήστε σπίτι, πύραυλο, κάστρο,
ιγκλού ή φτιάξτε το δικό σας σχέδιο με
οδηγό τη φαντασία σας.

Απλά συνδέουμε τις μπάλες με τα
καλάμια και δημιουργούμε μεγάλες
κατασκευές. Δημιουργήστε σπίτι,
πύραυλο, κάστρο, ιγκλού ή φτιάξτε
το δικό σας σχέδιο με οδηγό τη
φαντασία σας.

κωδ. 82-049-0014
99,80 €

Συνδέω και χτίζω

Γεωμετρικά Σχήματα

180 χρωματιστοί συνδετικοί κύκλοι
και 180 καλάμια. Κάθε κύκλος έχει 26
τρύπες για να συνδεθούν τα καλάμια.
Περιλαμβάνει 20 κάρτες τυπωμένες
από τις δύο πλευρές με συνολικά 40
σχέδια.

Δημιουργούμε διάφορα γεωμετρικά
σχήματα αλλά και φανταστικές
κατασκευές, συνδέοντας τις ράβδους
με τις μπαλίτσες. 80 χρωματιστοί
σύνδεσμοι (μπαλίτσες) και 250 ράβδοι
σε 6 διαφορετικά μήκη.

κωδ. 82-049-0063
55,00 €

κωδ. 82-049-0074
28,70 €

κωδ. 82-049-0099
42,80 €

Κυβικό μέτρο
Κατανοούμε το κυβικό μέτρο
φτιάχνοντας μόνοι μας την
κατασκευή με τις 12 ράβδους
του ενός μέτρου και τους 8
συνδέσμους.
κωδ. 82-049-0042
15,80 €

50

εκφράζομαι, διηγούμαι, μαθαίνω
Ιστορίες με την Μόα
92 κάρτες (9 x 9 εκ.) που απεικονίζουν τις
καθημερινές δραστηριότητες της ζωής ενός
παιδιού στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο. Οι
κάρτες μπορούν να ανακατευθούν ξανά και
ξανά οδηγώντας σε νέες ιστορίες.
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για την ανάπτυξη
της φαντασίας του παιδιού και την παρακίνηση
του να διηγείται ιστορίες.

ταξιδεύω
Ντύνω τα κεφαλαία
γράμματα

Ντύνω τα πεζά
γράμματα

Τα κεφαλαία γράμματα της
αγγλικής αλφαβήτου.

Τα πεζά γράμματα της
αγγλικής αλφαβήτου.

κωδ. 82-049-0045
9,00 €

κωδ. 82-049-0046
9,00 €

Abc μαγνήτες
Γράφουμε τις πρώτες
αγγλικές μας λέξεις.
κωδ. 82-049-0035 | 11,50 €

κωδ. 82-049-0081
29,80 €

Ιστορίες στη σειρά
Παρατήρησε και περιέγραψε, βρες τις
σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, πρόσθεσε
νέα στοιχεία, επινόησε νέες ιστορίες.
Περιέχει: 12 κάρτες (10x10 εκ.)

Τι ώρα είναι;
Ρολόι 41 εκ. για να μάθουμε την ώρα. Στο πίσω
μέρος του έχει μαγνήτες για να κολλήσετε το
ρολόι στον μαγνητικό πίνακα της αίθουσας του
σχολείου σας ή και στο ψυγείο του σπιτιού σας.

κωδ. 82-049-0095
13,50 €

κωδ. 82-049-0061
19,80 €

Πρόσωπα και Συναισθήματα
Τα παιδιά δημιουργούν πρόσωπα
με διαφορετικά συναισθήματα και
χαρακτηριστικά μέσα από ασκήσεις
και ιστορίες.

Υδρόγειος

κωδ. 82-049-0080
15,80 €

Υδρόγειος με σύνορα κρατών. Μπορούμε
να ζωγραφίσουμε την κάθε χώρα και να
γράψουμε το όνομά της.

Μαγνητικές κάρτες Η ημέρα ενός παιδιού

Μικρή

Σετ από 26 πολύχρωμες, μαγνητικές
κάρτες με τις καθημερινές ρουτίνες και
δραστηριότητες ενός παιδιού.
Μέγεθος: 8 x 8 εκ.

Μεγάλη

κωδ. 82-049-0082
17,80 €

Με 4 μαρκαδόρους
κωδ. 82-049-0065 | 16,50 €
Με 4 μαρκαδόρους,
29 αυτοκόλλητα με ζώα και
66 αυτοκόλλητα-σημαίες.
κωδ. 82-049-0016 | 43,80 €
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1, 2, 3 πάμε!
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Μαγνητικός πίνακας
Σε 2 διαφορετικά μεγέθη.
Συνδυάζεται με τους «Αριθμούς
μαγνήτες» και τους «Abc μαγνητες».
40x28
κωδ. 82-049-0010
8,80 €

Πίνακας «μέχρι το 100»

Ξύλινο αριθμητήριο

Μαθαίνουμε να μετράμε και να
κάνουμε διάφορες αριθμητικές
πράξεις μέχρι το 100.

Μαθαίνουμε να μετράμε, πρόσθεση,
αφαίρεση, βάζοντας ή αφαιρώντας τα
ξυλάκια από τα ξύλινα ταμπλό.

κωδ. 82-049-0041
19,80 €

κωδ. 82-049-0040
25,00 €

56x40
κωδ. 82-049-0009
12,80 €

Αριθμοί μαγνήτες
32 αριθμοί και 5 μαθηματικά σύμβολα
με μαγνήτες σε ξύλινο κουτί.
κωδ. 82-049-0034 | 9,50 €

Ντύνω τους αριθμούς

Mαθαίνω να γράφω τους αριθμούς

Κάντε τις αριθμητικές σας πράξεις με στυλ!
30 μεγάλοι αριθμοί από χαρτόνια που
μπορείτε να κολλήσετε υφάσματα, να
ζωγραφίσετε και να κεντήσετε.

Μαθαίνουμε εύκολα να γράφουμε τους αριθμούς
μέσω της επαφής και της όρασης.

κωδ. 82-049-0047
12,00 €

κωδ. 82-049-0001 | 19,60 €

Αριθμητικά πατάκια
Κατάλληλο υλικό για
εισαγωγή στους αριθμούς
και στα σχήματα.
Aπό το 0 έως το 10
κωδ. 82-049-0030 | 49,50 €
Aπό το 1 έως το 21
κωδ. 82-049-0005 | 125,00 €

Shake Tree
Δημιουργούμε πολλές ερωτήσεις
με πράξεις αλλά και ιστορίες
και μαθαίνουμε κουνώντας την
πορτοκαλιά!
κωδ. 82-049-0060
3,00 €
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πίνακες εκμάθησης

χτίζω, παίζω, ισορροπώ
Πίνακας προπαίδειας
Περιλαμβάνει:
- Μαγνητικό πίνακα διαστάσεων 71x71 εκ.
- 100 κάρτες, τυπωμένες και μαγνητικές
κωδ. 82-049-0003
99,00 €

Παίζω και ισορροπώ
Το παιχνίδι ισορροπίας αποτελείται
από 27 πλαστικά τουβλάκια με ύψος
10 εκ., πλάτος 12 εκ. και μήκος
29 εκ. Το μήκος όλων μαζί είναι
7,5 μ. Συνδέουμε τα τουβλάκια και
δημιουργούμε τα δικά μας σχήματα
μονοπατιών. Το υλικό που πατάμε
είναι από πολύ γερό πλαστικό και
παίζουμε ισορροπώντας.
κωδ. 82-049-0004
129,00 €

Αριθμητική με εικόνες
Περιλαμβάνει:
- 196 μαγνητικές εικόνες σε χάρτινο κουτί
- 140 εικόνες
- 42 αριθμούς (από δύο φορές 0 - 20)
- 14 αριθμητικά σύμβολα
κωδ. 82-049-0039
88,00 €

Ώρα για...
Τα παιδιά μπορούν να δουν και να
κατανοήσουν ότι οι δραστηριότητές
τους συνδέονται με διαφορετικές
ώρες μέσα στην ημέρα. Έτσι, μπορούν
να καταλάβουν την έννοια του χρόνου
και να υπολογίσουν τη χρονική
διάρκεια μιας δραστηριότητας.
Περιλαμβάνει: μαγνητικό πίνακα,
2 δείκτες ρολογιού, 26 μαγνητικές
κάρτες.
κωδ. 82-049-0002
64,50 €

Χτίζω και παίζω
Συνδυάζοντας τα 56 μέρη που
περιλαμβάνονται στο σετ αυτό,
φτιάχνουμε την κατασκευή που
χρειαζόμαστε ανάλογα με την
περίσταση ή αφήνουμε τα παιδιά
ελεύθερα να κατασκευάσουν ό,τι
θέλουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Μπορούμε να φτιάξουμε
μια παιδική χαρά, το δικό μας τσίρκο
και να παίξουμε ανάλογα με την
τελική μας κατασκευή.
κωδ. 82-049-0008
138,50 €
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έξυπνοι συνδυασμοί δώρων
Ο Τάκης κρατά τον ρυθμό
Βιβλίο-ακουστικό υλικό και
μουσικό όργανο
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Οι ήχοι του ωκεανού
Βιβλίο και μουσικό όργανο

17,00 €

26,50 €

5 μύγες και αμέτρητες
τρομπέτες

Φτιάχνω τα δικά μου
μουσικά όργανα

Βιβλίο και εκπαιδευτικό παιχνίδι

Βιβλίο και μουσικό όργανο

28,00 €

18,60 €

Στον ρυθμό των ελεφάντων

Για τις 4 εποχές
του χρόνου

Βιβλίο και κορδέλα ρυθμικής

Βιβλίο και εκπαιδευτικό παιχνίδι

13,20 €

19,80 €

Μουσικό ταξίδι με τον
παππού

Μαθαίνω μουσική με τα
Boomwhackers

Παραμύθι και μουσικό όργανο

Βιβλίο + boomwhackers
+ ακουστικό υλικό

12,00 €

38,00 €

H κυρία Σολεδάρ μαζί με
2 μουσικά επιτραπέζια

Παραμύθι και μουσικό όργανο

Βιβλίο + μουσικό επιτραπέζιο
ηλεκτρονικής μορφής + επιτραπέζιο
παιχνίδι - Music Finale

13,60 €

24,80 €

Πειρατές της μουσικής

Ειδικές
τιμές για:

•
•
•
•

Ωδεία, Μουσικές σχολές, Μουσικά σχολεία, Παιδικούς σταθμούς,
Νηπιαγωγεία, Γενικά σχολεία
Βιβλιοθήκες και τμήματα Πανεπιστημίων
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Μουσικούς, Λογοθεραπευτές,
Ψυχολόγους, Μουσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές
Φοιτητές και σπουδαστές μουσικών σχολών

Παραγγελίες - Προσφορές
Επισκεφθείτε τα καταστήματά μας η επικοινωνήστε μαζί μας μας μέσω email στο
sales@fagottobooks.gr, μέσω τηλεφώνου στο 210-3645147 ή μέσω messenger για να
ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις και να λάβετε άμεσα την προσφορά μας στα είδη
που επιθυμείτε.

Κεντρικό κατάστημα:

Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα
T: 210 3645147 / F: 210 3645149
Υποκατάστημα:

Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα
Τ: 2645021095 / F: 2645021095
Ηλεκτρονικό κατάστημα:

Ε: info@fagottobooks.gr
www.fagottobooks.gr

