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GoldenBit Tomaž Grom s.p.

DATUM: 01.11.2019

Tržaška 35, 1360 Vrhnika
Telefon:

041 479 855

tomaz.grom@goldenbit.si
Ciljna skupina ali komu so didaktični pripomočki namenjeni
Program lesenih didaktičnih pripomočkov blagovne znamke GoldWood je namenjen otrokom od tretjega
do devetega leta starosti.

Splošen opis
Didaktični sklop sestavlja petnajst vsebinsko različnih enot, od manj do bolj zahtevnih, ki otroku v obdobju
zgodnjega razvoja omogočijo krepitev motorike, prepoznavanje domačih in divjih živali, spoznavanje črk in
številk, nudenje pomoči pri osvajanju poštevanke in na koncu razumevanju funkcionalnega ustroja
analogne ure in razbiranje časa, ki ga le-ta prikazuje.

Namen in cilj

1. Otroku omogočiti samostojno igro skozi svobodo gibanja in prenašanje lesenega učnega
pripomočka po prostoru, pripomočka, ki je dovolj majhen in lahek, da jo otrok s svojo močjo in
spretnostjo lahko v celoti obvladuje in hkrati dovolj robusten in zanimiv, da otroka pritegne in
osvoji njegovo pozornost.
2. Omogočiti krepitev otrokovih motoričnih, kognitivnih in verbalnih sposobnosti, saj otrok pri
igranju s temi pripomočki sestavlja, ureja, spoznava, razumeva, uri in razvija, razvršča, ugotavlja,
analizira, opisuje, prepoznava, si zapominja …
3. Spodbuditi naraven interes otroka za delo in učenje skozi igro.
4. Otroku omogočiti samostojno igro brez stalne prisotnosti in pomoči vzgojitelja.
5. Spodbuditi potrebo po vzdrževanju reda - otrok po zaključku igre zloži mnoštvo sestavnih delov
zopet v predviden sklop.
6. Vzpodbuditi dodajanje znanja skozi različne zahtevnostne stopnje.
7. Pridobiti občutek za strukturo in pozicijsko urejenost mnoštva elementov.
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Predlagan pristop in uporaba
Vzgojiteljica/učiteljica preko osebnega poznavanja razvojne stopnje posameznega otroka ponudi otroku
tisti učni pripomoček, ki je glede na njegovo znanje, sposobnosti in interes ter razvojno stopnjo najbolj
primeren, pri čemer pa ga ne omejuje, da si ogleda, otipa in razišče tudi zahtevnejše pripomočke iz
didaktičnega sklopa. Pri tem ga podpre in mu pojasni, katera znanja si mora predhodno pridobiti s pomočjo
enostavnejših pripomočkov, da bo lahko samostojno obvladal tudi zahtevnejše. S tem spodbuja
radovednost in skozi igro krepi otrokovo željo po učenju ter oblikovanju učnih in delovnih navad.

Opis, namen in cenik lesenih didaktičnih pripomočkov

Naziv pripomočka

Opis in namen

Sestavljanka z
domačimi živalmi

13 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
Otrok preko silhuet domačih živali krepi domišljijske sposobnosti. Ob pomoči odrasle osebe otrok prepoznava in
poimenuje živali, ki jih je že videl v naravi. Pri umeščanju elementov z dvema odprtinama otrok krepi motorične
sposobnosti, orientacijo in občutek za pravilno zlaganje.

Sestavljanka z
divjimi živalmi

45 ploščic (preko 60 silhuet živali) debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom
110 x 90 mm.
Sestavljanka nudi otroku usvajanje enakih prvin kot sestavljanka z domačimi živalmi, s tem da je živali več in da
otrok nima možnosti videti vseh teh živali v naravi, temveč silhuete prepoznava preko slik in fotografij v učbenikih,
slikanicah, na televiziji in internetu.

Sestavljanka
»Štejemo do 12«

13 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
S tem pripomočkom otrok vstopi v svet označevanja količin in desetiškega sistema številčenja. Njemu tuje simbole
številk v sredini otrok poveže s številom obrazov na obodu ploščka, katere lahko primerja s številom prstov na roki.
Tako lahko ploščke zlaga po pravilnem zaporedju in si hkrati postopoma zapomni številke.

Sestavljanka
»Štejemo do
1.000«

32 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
Sestavljanka otroku omogoča usvajanje enakih prvin kot predhodna sestavljanka. Poleg tega s tem pripomočkom
otrok poglablja razumevanje strukture desetiškega sistema na način, da otrok nima več na razpolago vseh števil (od
1 do 1.000), temveč si mora manjkajoča sam predstavljati. Na razpolago ima števila od 1 do 20 z narastkom po 1,
nato od 30 do 100 z narastkom po 10, dodana pa so še števila 200, 500 in 1.000, ki jih najpogosteje srečujemo pri
rokovanju z gotovino.

Sestavljanka
»Igramo se
abecedo«

28 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
Sestavljanka seznanja otroka z obliko velikih in malih črk abecede, če otrok že obvlada številke, pa tudi s pravilno
razvrstitvijo črk po abecedi, ki jo uporabljamo pri iskanju po imenikih, tabelah in računalniških preglednicah.

Sestavljanka
»Štejemo do 20«

21 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
Sestavljanka je namenjena učencem prvega razreda devetletke in jim pomaga pri učenju štetja do 20.

Sestavljanka
»Desetiške enote«

45 ploščic debeline 3 do 4 mm, premera 110 mm na podstavku 110 x 110 mm s pokrovom 110 x 90 mm.
Sestavljanka je namenjena učencem tretjega razreda devetletke in jim pomaga pri osvajanju desetiškega sistema
številčenja v sklopih (Enice) 1 - 9, (Desetice) 10 – 90, (Stotice) 100 – 900, (Tisočice) 1.000 – 9.000, na koncu pa je
obogatena tudi z enačbami za seštevanje parov prvih devetih števil v število 10.

Poštevanka do 100

100 ploščic z rezultati poštevanke 10 x 10 vlagamo v za to pripravljene odprtine, v katerih lahko rezultate
poštevanke skrijemo, ali prikažemo. Dimenzije znašajo223 x 148 x 12 mm.

Gigantske domine
poštevanke

77 domin dimenzij 80 x 40 x 12 mm z enačbami in rezultati. Dimenzija paketa znaša cca. 290 x 90 x 140 mm.
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Običajne domine
poštevanke

77 domin dimenzij 40 x 20 x 6 mm z enačbami in rezultati. Dimenzija paketa znaša cca. 150 x 45 x 70 mm.

Rotomag

Igrača Rotomag je namenjena smehu in zabavi, vsebuje pa tudi didaktično komponento, saj se skozi njo
manifestirajo fizikalne zakonitosti, ko igrača spreminja vibracijsko nihanje v krožno gibanje. Zabava za otroke in
odrasle.

Didaktična ura A1

Didaktična ura z možnostjo vlaganja ploščkov z arabskimi številkami ur od 1 do 12 in statičnim prikazom položaja
kazalcev v obsegu 12-urnega časovnega cikla.
Premer ure znaša 290 mm, višina 45 mm, 20 sestavnih delov. Izmet elementov s prsti.
Vse štiri različice didaktičnih ur so v osnovi sestavljene iz dveh med seboj delno vrtljivih plošč, označenih s
številkami, izmetnih odprtin na spodnji plošči, dveh prosto vrtljivih urnih kazalcev ter vložnih ploščkov, ki se vlagajo
v odprtine na zgornji plošči. Slednji so poslikani s številkami ur, minut ali pozicij kazalcev. S tem otrok skozi igro
krepi motorične sposobnosti pri vlaganju ploščic, obenem pa spoznava oznake na ploščicah ter njihovo pravilno
razmestitev. Tako postopoma dojame pravila delovanja prave ure.

Didaktična ura A2

Didaktična ura z dvema gibljivima kazalcema in možnostjo vlaganja ploščkov z arabskimi in rimskimi številkami ur
od 1 do 12. Premer ure znaša 280 mm, višina 45 mm, 32 sestavnih delov. Izmet elementov s prsti.

Didaktična ura A3

Didaktična ura z dvema gibljivima kazalcema in možnostjo vlaganja ploščkov z arabskimi številkami ur od 1 do 12 in
ploščkov z odgovarjajočimi položaji kazalcev za pripadajoče ure. Premer ure znaša 280 mm, višina 45 mm, 32
sestavnih delov. Izmet elementov s prsti.

Didaktična ura B

Didaktična ura z dvema gibljivima kazalcema in možnostjo vlaganja ploščkov z arabskimi številkami ur od 1 do 12 in
ploščki z minutami od 5 do 60 z narastkom po 5 minut, pri čemer se na spodnji plošči lahko prikažejo dvojne
oznake; i. e. številke ali pa položaji kazalcev. Premer ure znaša 290 mm, višina 45 mm, 33 sestavnih delov. Izmet
elementov z izmetno napravo.
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Slikovne priloge

Naziv
Sestavljanka z
domačimi živalmi

Sestavljanka z
divjimi živalmi

Sestavljanka
»Štejemo do 12«
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Sestavljanka
»Štejemo do
1.000«

Sestavljanka
»Igramo se
abecedo«

Sestavljanka
»Desetiške enote«
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Poštevanka do 100

Gigantske domine
poštevanke 80 x
40 x 12 mm in
domine
poštevanke
običajne velikosti
40 x 20 x 6 mm
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Rotomag

Didaktična ura A1

Didaktična ura A2

7

Didaktična ura A3
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Didaktična ura B

Tehnične podrobnosti in navodila za vzdrževanje
Leseni didaktični pripomočki GoldWood so izdelani iz kvalitetne topolove vezane plošče različnih debelin,
med seboj povezane z bukovimi mozniki. Topol je izredno lahek, topel, svetel in trpežen les, prijeten na
dotik in lahek za prenašanje. Vezana plošča je sestavljena iz več slojev lesa, lepljenih pod različnimi koti, kar
zagotavlja trdnost, preprečuje lom in nevarnost vboda s trsko.
V lesne površine so lasersko vgravirane podobe, kar omogoča izdelku dolgoročno obstojnost, obenem pa
ne zahteva nikakršnega površinskega premaza.
1. Izdelkov ne perite v pomivalnem/pralnem stroju, temveč v primeru potrebe le sperite pod toplo
tekočo vodo, osušite s suho krpo, še najbolje mikro-fibro. Pranje v stroju ali podobna invazivna
čiščenja povzročajo krivljenje in razpad izdelka po lepilnih spojih.
2. Leseni izdelki so namenjeni uporabi v zaprtih prostorih z relativno vlago med 50 in 70 % in
temperaturo med 15 in 25 stopinjami Celzija.
3. Leseni izdelki so odporni na udarce in manjše padce, kljub temu pa je potrebno z njimi previdno
ravnati, še posebno pri tistih pripomočkih, ki so sestavljeni iz več delov in niso namenjeni
razstavljanju.
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Popusti
Pri nakupu več kot 10 didaktičnih pripomočkov naenkrat prejmete poljuben izdelek iz našega asortimana v
vrednosti desetine prvotnega nakupa brezplačno.

Garancijski pogoji
Vsi didaktični pripomočki imajo garancijsko dobo 12 mesecev, ki se jo dokazuje z računom. Garancija velja
za primere slabe izdelave (skrite napake v materialu in izdelavi). Garancija ne velja za okvare, ki so nastale
zaradi neobičajne uporabe, poškodb zaradi padcev, udarcev, slabega vzdrževanja, višje sile (voda, požar,
…). Rok za odpravo napake v garancijski dobi je 45 dni od dneva, ko prejmemo pisno reklamacijo. Če v
garancijskem roku popravilo izdelka traja več kot 10 dni od prijave napake, se garancijski rok podaljša za
toliko dni kot je trajalo popravilo. Stroške poštnine pri reklamiranih izdelkih nosi proizvajalec.

Zaščita intelektualne lastnine
Izdelki so zaščiteni pri MINISTRSTVU ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO na Uradu RS intelektualno
lastnino v Ljubljani, Kotnikova 6 s tremi patentnimi vlogami: P201800269, P201800270 in P201900173.

Zaključna misel
Leseni didaktični pripomočki so na dolgi rok trpežnejši od plastičnih. So dobra naložba, saj so trajni in
kvalitetni. Z njimi se radi igrajo tudi starši in stari starši, saj jih spominjajo na otroštvo. Otroke danes tako
doma, kot tudi v vrtcih in osnovnih šolah vzgajamo ekološko, k čemer leseni izdelki vsekakor pripomorejo,
saj so okolju prijazni in ekološko razgradljivi.
Leseni didaktični pripomočki GoldWood so plod domačega znanja in so v celoti izdelane v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za zanimanje nad našimi izdelki ekskluzivne blagovne znamke GoldWood in vam
želimo, da jih s pridom in z veseljem uporabljate mnogo let.

GoldenBit Tomaž Grom s. p.
Tržaška c. 35, 1360 Vrhnika (SLO)
00386 41 479 855
www.goldwood.si
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