AladinEmania
Víc, než jenom razítka ...
Viac ako iba pečiatky...

Velká dětská razítka
–Víc než jenom razítka...
·TemaTické kreaTivní sady = ideální k rozvíjení a doTvoření příběhu
·didakTický prvek = budování slovní zásoby a objevování souvislosTí
·dynamická grafika = vkusné obrázky, kTeré vzájemně komunikují
·velké obTisky = lze vybarviT, vysTřihnouT a dále s nimi pracovaT.
·Široké využiTí = na papír, TexTil, do modelovacích hmoT.
·polŠTářek s nezávadným, umyvaTelným a vypraTelným inkousTem
je součásTí balení

stampo baby
= prVní
VýtVarná hračka
·
·
·
·

už od 18 měsíců
snadný úchop
rozTomilé obrázky
ideální k budování
první slovní zásoby
· nezávadný, umyvaTelný
a vypraTelný inkousT
v pasTelových barvách

stampo story
= razítka na cesty

· prakTické balení na cesTy
· kufřík plný TemaTických razíTek,
pasTelek, barevných polŠTářků
a předTiŠTěných scenérií

Volná tvorba
Voľná tvorba

Děti od cca 2,5 roku
Nejmenší děti mají tendenci pečlivě vybarvovat
natištěný obrázek.
Velké obtisky je motivují zkusit obrázky úplně dotvořit.
Je to skvělá první zkušenost, jak intenzivně pracovat
s tužkou, pastelkou, štětcem. | Josefína, 2,5 roku
Víte, jak dlouho trvalo vybarvit všechny obtisky?
Deti od cca 2,5 roku
Najmenšie deti majú tendenciu starostlivo vyfarbovať
napečiatkovaný obrázok. Veľké otlačky deti motivujú
k tomu, aby ich skúsili úplne vyfarbiť a dotvoriť. Je
to skvelá prvá skúsenosť, ako intenzivne pracovať
s ceruzkou, farbičkou, či štetcom. | Josefína, 2,5 roku
Viete, ako dlho trvalo vyfarbiť všetky otlačky?

Děti cca 4 – 8 let
Starší děti díky tematickému zpracování kreativních sad a dynamické grafice jednotlivých motivů vidí v narazítkovaných obrázcích vzájemné souvislosti, které naznačují příběh. Děti přirozeně vybarvují obrázky, dotváří prostředí
a atmosféru příběhu. | Valerie, 8 let
Deti cca 4-8 rokov
Staršie deti vďaka tématickému spracovaniu kreatívnych sád a dynamickaj grafike jednotlivých motívov vidia
v napečiatkovaných obrázkoch vzájomné súvislosti, ktoré naznačují príbeh. Deti prirodzene vyfarbujú obrázky,
dotvárajú prostredie a atmosféru príbehu. | Valerie, 8 rokov

Razítka rozvíjí dětskou kresbu a fantazii
Pečiatky rozvíjajú detskú kresbu a fantáziu

Pro mnohé děti jsou razítka jenom prvotní inspirací k velkému dílu, nebo jenom rychlému obrázku pro
radost. | Laura 5,5 let - Vánoce ve veterinární ordinaci
Pre mnohé deti sú pečiatky iba prvnotnou inšpiráciou k veľkému dielu alebo len rýchlemu obrázku pre radosť.
| Laura 5,5 roka - Vianoce vo veterinárnej ordinácii.

Interakce rodič – dítě
Interakcia rodič – dieťa

Leporelo. Víš, jak to bylo v příběhu dál?
Leporelo. Vieš, ako to bolo v príbehu ďalej?

Hrajte si společně – interaktivně tvořte společně s dětmi obrázky, úkoly, hry. Pexeso, domino, loto, puzzle..
Razítka jsou jednoduché a výsledek je dokonalý. Je to prostředek, jak smysluplně trávit čas spolu.
Hrajte sa spoločne – interaktívne vytvárajte spoločne s deťmi obrázky, úlohy, hry. Pexeso, domino, loto, puzzle..
Pečiatky sú jednoduché a výsledok je dokonalý. Je to prostriedok, ako zmysluplne tráviť čas spolu.

Interakce dítě – sourozenec
Spontánní hravé rodinné vztahy...
obrázek vznikl na veřejné výtvarné dílně.
Sourozenci, 10 let a 4 roky. Bibliotéka 2010, Bratislava.
Interakcie dieťa – súrodenec
Spontánne hravé rodinné vzťahy...
obrázok vznikol na verejnej výtvarnej dielni.
Súrodenci, 10 a 4 roky. Bibliotéka 2010, Bratislava.

Příprava do školy
Příprava do školy

Dítě si samo vybralo písmenka,
narazítkovalo si je na papír
a sponánně se pustilo do opisování
jednotlivých písmenek. | Laura 4,5 roku
Dieťa si samo vybralo písmenka,
napečiatkovalo si ich na papier
a sponánne sa pustilo do opisovania
jednotlivých písmeniek. | Laura 4,5 roku

Zábavná matematika – vymýšlejte si vlastní úkoly a hravé počty. Předzkušenost s psaním
Zábavná matematika – vymýšľajte si vlastné úlohy a hravé počty. Predskúsenosť s písaním.

Koláže a velké projekty
Koláže a veľké projekty
Přírodniny – sbírejte přírodniny,
lisujte je, pusťte se do neobyvklé
koláže spolu s dětmi.
Velké projekty – s razítky se dá
pracovat i na velkých plochách
a ve skupinkách.
Prírodniny – zbierajte prírodniny, lisujte ich, pusťte sa do neobvyklej koláže spolu s deťmi.
Velké projekty – s pečiatkami
sa dá pracovať i na veľkých
plochách a v skupinkách.
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Přáníčka
Blahoželania
Stačí využít jenom jeden motiv, narazítkovat, vybarvit, vystřihnout, podlepit a přáníčko je na světě!
Fantazii se meze nekladou.
Stačí využíť iba jeden motív, napečiatkovať, vyfarbiť, vystrihnúť, podlepiť a originálne blahoželanie je na svete!
Fantázii sa medze nekladú.

Volná hra
Voľná hra
Díky plastičnosti razítek a jejich grafice děti si s razítky spontánně hrají jako s jakoukoliv jinou hračkou
Vďaka plastičnosti pečiatok a ich grafice sa deti s pečiatkami spontánne hrajú ako s akoukoľvek inou
hračkou.

Razítka a textil
Pečiatky a textil
Razítka stačí jenom natupovat textilní barvou, ideálně pomocí malého kousku houbičky na nádobí. Lehce
tak lze dekorovat trička, tašky, vyrábět rychlé dárky a krátit si dlouhé chvíle, když se nedá jít ven.
Pečiatky stačí iba natupovať textilnou farbou, ideálne pomocou malého kúsku hubky na riad. Ľahko tak
možno dekorovať tričká, tašky, vyrábať rýchle darčeky a krátit’ si dlhé chvíle.

Razítka a modelovací hmoty
Pečiatky a modelovacie hmoty
Díky hlubokému reliéfu se motivy dají krásně obtiskovat do samotvrdnoucích modelovacích hmot, či do
polymerů a keramiky. Samotvrdnoucí hmoty se navíc dají vybarvit temperovými, akrylovými, či vodovými barvami, nebo gelovými fixami. Náměty na další tvoření, dárky a dekorace, které zvládnou i nejmenší.
Vďaka hlbokému reliéfu sa motívy dajú krásne otláčať do samotvrdnúcich modelovacích hmôt, do polymérov a keramiky.
Samotvrdnúce hmoty se naviac dajú vyfarbiť temperovými, akrylovými, či vodovými farbami alebo gelovými fixkami.
Námety na ďalšie tvorenie, darčekyy a dekorácie, ktoré zvládnu i najmenší.

| Isabella, 4 roky

Barvené razítkování
Farebné pečiatkovanie

Místo inkoustového polštářku zkuste razítko nabarvit vodovými nebo temperovými barvami – obtisky
budou barevné, akvarelové a zajímavé. Je to další varianta, jak práci s razítky obměnit.
Namiesto atramentovej podušky skúste pečiatky nafarbiť vodovými alebo temperovými farbami – otlačky
budú farebné, akvarelové a zaujímavé. Je to ďalšia varianta, ako prácu s pečiatkami obmeniť.

Vlastní hry
Vlastné hry
Razítka nabízí možnost vyrobit si vlastní jednoduché hry a úkoly.
Zkuste si společně s dětmi vyrobit vlastní pexeso, puzzle, loto, nebo pracovní listy a zábavné úkoly.

Stále si myslíte,
že jsou to jenom
razítka?:)
Stále si myslíte,
že sú to iba
pečiatky?:)

