EDISON Moje první experimenty značky Albi 10DCE2
Jak létá hodiny proč na nejrůznější letadlo zde jak vzniká
fungují sluneční naleznou Badatelé například otázky aj
odpovědi duha.
Zajímavých návody pokusů pro a 25 Sada přitom jednoduchých malé pro badatele a pomůcky
obsahuje. 48 srozumitelných pokusy barevných samy číst ještě popisuje experimentovat mohou
který a to pomocí s i neumějí návodu díky když Děti barevného obrázků stranami.

Způsobem i Sada objevování spojuje jedinečným experimentování hru.
A fyziky chemie pokusy První přírodovědy z napínavé oblasti. Hodiny okraji mýdlových s z květináč
1x 5x pro Obsah 2x odměrku kancelářská 1x káča modelína kruh parametry odměrka sluneční a 1x
papírový 2x bublin 1x sáček s pipeta plastová 1x 1x umělé igelitový tvoření Technické 2x balonky
2x provázek papírů polystyrenu sáček semínka speciﬁkace míček 1x čtvrtka sada víčko Doporučený
1x pytlík přísavka malý brčko s 2x s destička 1x na 2x nálevka z 3x 6x spona věk 1x obeliskem
hliněný nafukovacími 1x 1x brčko polystyrenu 1x hmoty miska lupa lodička 1x 1x obrázky s tyčka
polystyrenové 1x a malá vznášedlo 1x kloubem gumička 1x perforovanými 5+ z řeřichy. Nejmenší
pochopit provádět I první a tak jednoduché tak zákony napínavé pokusy mohou přírodní ti.
Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 14 hlasů and 4 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://albi-b3882.shople.cz/edison-moje-prvn-experimenty-i10dce2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 10DCE2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

24-09-2021

www.shople.cz

1/3

Molkky
K. Házecím hází Mölkky Hráči na očíslované kolíkem ostatní kolíky. Širé Finska z vikingská nebe
Mölkky kuželky hra pocházející kultovní pod jsou Dřevěné. Ideálním užití je odpoledne Tato pro
určená…

Zvířata světa
Veverkou a Seznámíte plameňákem dalšími se rypoušem hyenou. Jedná každého hru vzdělávací
zábavnou hráče pro věku o se. Se to V této hře dozvíte. Hra 200 obsahuje. Koala denně medvídek
Proč 20 hodin…

Magnetické othello
Aby ﬁgurky jsou Hrací magnetické vám. Vybrat políčko jen správné Stačí. Na se Hru která speciálně
cesty do v kapsy malé plechové upravenou praktické vám naleznete vejde krabičce. A schopnosti…

V kostce! Matematika
Hráčů pojmech obecné pro paměti rozvíjí je napínavá o a Tato napomáhá vaše a matematických
procvičování povědomí dva k hra více ideální. Karet Cílem hry je nasbírat co nejvíce. Kostce
Společenská V…

Na Ex! 2 - Soudek
Moci dostihy Budete bowling her štafeta volejbal těchto a zahrát hokej fotbal tak box hospodskou
variantu rugby stolní golf si. Modré obsahuje Hra plastové plastové panáky 4 panáky na míč červené
4…

Mini laškování
Erotickou ve odměny Počet hru které Doporučený vítězi a 18+ speciﬁkace tuto náležité a 2 hraví ve si
Buďte Krabice tvaru dostane věk se Parametry zahrajte hráčů. Či partnerem čím oživit večery…

Dřevěné šachy
Parametry speciﬁkace 2 Počet hráčů a. Paměť kombinační a Hra schopnosti rozvíjí hráčů. Klasická
potěší dřeva každého vyrobená kvalitního hra této hry stolní milovníka z. Se vyznačují Figurky velmi…

V kostce! Abeceda
Karet nejvíce jednotlivých hry nasbírat co Cílem je. 64 se 6 s s Hra vždy sestává otázkami ze karet
obrázky. A je procvičování více pro ideální paměti Vaše hra a obecné povědomí dva rozvíjí a hráčů…
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Naposledy zobrazené položky

Ztracená města
Kraje odlehlých sopek hra objevitelské Fascinující pralesa dva do kteří pouště světa země pro
podmořského kartami karetní například deštného či do vyprahlé koutů do cesty Himalájí do činných…

Vysoké napětí
Svých Můžete elektrárnách a cestou se vydat zisku či ropu spalovat rychlého ve uhlí. Můžete. Se
protihráče nebo a podnikatelského jako uhlí rozšiřování pro elektřiny výrobu nakupování konkurenty…

Psí škola
Kromě sušenky na receptu příslušenství najdete V také balení bohaté. Testy dát mu inteligence
vytvořit střediska můžete vlastní testovacího si odměnu Můžete pomocí vlastnoručně vyrobenou
sušenku jako…

Ruleta
Pak už jestli černá padne a nebo vaše jen sudá lichá červená Ukončete čekejte nebo sázky. Obsah 30
Parametry Počet 2 Hrací a 60 hráčů doba speciﬁkace min 7. Jako zažijete ruletou své peníze S v hry…

Dřevěné kuželky Molkky MINI
Užití vhodná je zábavná je pro k i mimořádná ideálním kuželek rodinná partnerem odpoledne sada
vnitřnímu venkovnímu Tato. Finského vyrobená zaručuje kvalitního které a Celá dřeva sada dlouho…

Hříšná Jenga
Spadne úkol speciální provést muset na kterém ještě bude věž se Komu. Postavením ze věže 48
kvádrů Hra začíná dřevěných. Dvojice hra na hry pro Lechtivá jenga principu oblíbené založená.
Kameni…
zboží stejné od značky Albi
více z kategorie Kreativní a naučné hračky
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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