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P I X – I T 
 

PIX-IT je česká kreativní vzdělávací stavebnice pro rozvoj intelektu dětí předškolního a školního věku, 
vytvořena ve spolupráci s odborníky a pedagogy. Je vyrobena z příjemného, certifikovaného a zdravotně 
nezávadného materiálu, vhodná pro Montessori metodu.  Aktivně stimuluje všech 10 oblastí schopnosti 
myšlení, podporuje jemnou motoriku, využívá se při akreditovaných školeních učitelů a tvoření pracovních 
listů pro MŠ a ZŠ. 
PIX-IT doporučuje MENSA ČR a je držitelem prestižního ocenění SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO 
ODBORNÍKY.  
CERIFIKOVÁNO DLE NOREM EU A US PRO HRAČKY EN71-1, EN71-2, EN 71-3, ASTM F963-16 
Absolutní hit v mateřských školách! 
 
Umí aktivně stimulovat všech 10 oblastí schopnosti myšlení, které u dětí stimulovat lze: 
1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ 
2. ZNALOSTI 
3. FANTAZIE / TVOŘIVOST 
4. PAMĚŤ 
5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY 
 

6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST 
7. POZORNOST A POSTŘEH 
8. LOGICKÉ MYŠLENÍ 
9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, PRÁCE S ČÍSLY 
10. SCHOPNOST KOMUNIKACE, SLOVNÍ ZÁSOBA

 
 

Dílky pomáhají poznávat čísla, počítání, písmena, abecedu, slova a rozšiřují slovní zásobu. Jsou také ideální 
pro hru Scrabble a jiné slovní nebo matematické úlohy a hry. Perspektiva - výrobce má v plánu pravidelně 
rozšiřovat doplňkový sortiment o předlohové sešity, dílky o číslice, písmena, znaky, zaměřovat se na 
matematiku, český jazyk, ale třeba i o cizí jazyky, úkoly vhodné pro speciální školství… 
 

SLOVO ODBORNÍKA K PIX-IT 
       Představa o „dobré hračce“ v sobě skrývá velký požadavek. Tím je rozvojový a stimulační efekt na dětský intelekt. 
Díky stavebnici PIX-IT můžete u dětí aktivně rozvíjet 10 oblastí schopností myšlení. PIX-IT je víc než jen stavebnice. 
Tento nový produkt je komplexní podnětový materiál, který vám vedle příjemného a tvůrčího prostoru pro vaše  děti 
přináší návody a doporučení, jak s pomocí těchto jednoduchých a pestrobarevných dílků rozvíjet intelekt ve všech 10 
oblastech, které rozvíjet lze, a má to v předškolním a školním věku velmi zásadní význam. 
        V období od narození dítěte do vstupu do školy uběhne pouze několik let. Z hlediska vývoje člověka však jde o 
velmi zásadní období, které nás předurčí pro zbytek celého života. Víme totiž, že mozek dítěte se ve věku do 7 let 
utvoří z funkčního hlediska ze dvou třetin. Nejnovější znalosti z oblasti neurofyziologie (tedy stavby, struktury a 
principů fungování lidského mozku) ukazují, že právě předškolní období má stěžejní roli v utváření základních 
předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost. Tyto vlastnosti děti v budoucnu předurčí k tomu, zda 
z nich budou významné společenské kapacity, nebo jen „řadoví pracovníci“. 
        Vše tedy závisí na našem úsilí děti v tomto křehkém a nelehkém vývojovém období dostatečně podporovat a s 
vědomím svých možností a svého vlivu adekvátně rozvíjet. Je zapotřebí, abychom rozvíjeli nadání dětí a vědomě 
posunovali jejich hranice a možnosti kupředu. Pevně věřím, že s pomocí PIX-IT to pro nás všechny bude o kousíček 
jednodušší. Přeji vám s touto neobvyklou a zajímavou stavebnicí hodně zábavy a přemýšlení. 
 

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. 
ředitelka Centra nadání, odborný garant metody Mensa NTC systém učení pro Českou republiku 



Kontakt: Irena Ševečková, tel.: 777 260 408, mail: seveckova.i@seznam.cz  
 

Vzdělávací stavebnice  P I X – I T 

STAVEBNICE PIX-IT = VÍC NEŽ JEN STAVEBNICE 
Česká kreativní vzdělávací stavebnice pro rozvoj intelektu dětí předškolního a školního věku. 
Bezpečné velké a měkké dílky vhodné pro děti od 3 let. 
 
 
Stavebnice PIX-IT získala prestižní ocenění SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO ODBORNÍKY. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PIX-IT 

STARTER Transparent 

------------------------------ 

 

Balení obsahuje: 180 barevných 
dílků (6 barev), 1 transparentní 
desku A4 z bezpečného 
potravinářského silikonu, 
pracovní sešit s 18 úkoly pro 
rozvoj 10 oblastí myšlení a 
inspirace pro stavění různých 
obrázků, herní plán pro 
piškvorky 
Praktické balení v tubusu 
Věk: 3+ 
Kód: PI02 

 

895,- 

 

PIX-IT 

STARTER Green 

------------------------------ 

 
Balení obsahuje: 180 barevných 
dílků (6 barev), 1 zelenou desku 
A4 z bezpečného 
potravinářského silikonu, 
pracovní sešit s 18 úkoly pro 
rozvoj 10 oblastí myšlení a 
inspirace pro stavění různých 
obrázků, herní plán pro 
piškvorky 
Praktické balení v tubusu 
Věk: 3+ 
Kód: PI03 

 

895,- 

 

PIX-IT 

Premium 

------------------------------ 

 
Balení obsahuje: 360 barevných 
dílků (6 barev), 2x pracovní 
desku A4 (transparentní a  
zelenou) z bezpečného 
potravinářského silikonu, 2 
pracovní sešity s 18 úkoly pro 
rozvoj 10 oblastí myšlení a 
inspirace pro stavění různých 
obrázků, herní plán pro 
piškvorky 
Větší balení v kartonové krabici 
Věk: 3+ 
Kód: PI01 

1595,- 
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PIX-IT 

BOX 6 (pro 6 dětí) 

------------------------------ 

 

Balení obsahuje: 1080 
barevných dílků (6 barev), 6 
desek A4 (3 transparentní, 3 
zelené) z bezpečného 
potravinářského silikonu, 6x 
pracovní sešit s 18 úkoly pro 
rozvoj 10 oblastí myšlení a 
inspirace pro stavění různých 
obrázků, herní plán pro 
piškvorky 
Balení v praktickém 
stohovatelném boxu 
Věk: 3+ 
Kód: PI04 

4.490,- 

 

 

 

PIX-IT  ROZŠÍŘENÍ 

180+ Sun 

------------------------------ 

 
 

Balení obsahuje: 180 dílků žluté 
barvy s písmeny, čísly, znaky, 
tvary, symboly a smajlíky, 
praktický plátěný uzavíratelný 
sáček, baleno v průsvitném 
blistru 
Věk: 3+ 
Kód: PI07 

389,- 

PIX-IT  

BOX 8 (pro 8 dětí) 

------------------------------ 

 

Balení obsahuje: 1440 
barevných dílků (6 barev), 8 
desek A4 (4 transparentní, 4 
zelené) z bezpečného 
potravinářského silikonu, 8x 
pracovní sešit s 18 úkoly pro 
rozvoj 10 oblastí myšlení a 
inspirace pro stavění různých 
obrázků, herní plán pro 
piškvorky 
Balení v praktickém 
stohovatelném boxu 
Věk: 3+ 
Kód: PI05 

5.980,- 

 

 

 

PIX-IT Pracovní  sešit 2 

(rozšiřu jící  sešit)  

------------------------------ 

 
 

Sešit s 20 novými barevnými 
šablonami s úkoly a 
inspirativními obrázky.  
Věk: 3+ 
Kód: PI08 

 

 

 

169,- 

PIX-IT  ROZŠÍŘENÍ 

180+ Rainbow 

------------------------------ 

 
 

Balení obsahuje: 180 barevných 
dílků s písmeny, čísly, znaky, 
tvary, symboly a smajlíky, 
praktický plátěný uzavíratelný 
sáček, baleno v průsvitném 
blistru 
Věk: 3+ 
Kód: PI06 

 

 

 

 

 

 

389,- 

 

 

 

PIX-IT 

180 

------------------------------ 

 
Balení obsahuje: 180 ks 
doplňkových dílků v 6 sáčcích 
(po 30 ks), dílek o velikosti 
1,6x1.6 cm  
Baleno v plastovém tubusu 
Věk: 3+ 
Kód: PI09 

 

299,- 
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PIX-IT 

BIG 

------------------------------ 

NOVINKA 

 
Větší varianta stavebnice PIX-IT, 
ideální pro nejmenší děti. 
Rozvíjí koordinaci ruka-oko, 
trénuje soustředění a 
koncentraci, podporuje 
tvořivost, fantazii, kreativitu, 
logiku, prostorovou orientaci, 
motorické schopnosti a 
rozpoznávání barev 
Balení obsahuje: 1 velká deska 
35x25 cm, 90 velkých měkkých 
barevných dílků 3,5x2,7cm v 6 
barvách, z bezpečného 
potravinářského silikonu, 24 
úkolů a inspirativních obrázků 
Baleno v kartonové krabici 
Věk: 3+ 
Kód: PI10 

 

649,- 

 

 

 

 

PIX-IT 

Stohovatelný box 

------------------------------ 

 NOVINKA 

 

 
 
Kvalitní stohovatelný plastový 
box s uzavíratelným víkem. 
Ideální pro stavebnici PIX-IT 
nebo LEGO a podobné. 
Rozměry: 36,8 x 24,8 x 16,5 cm 
Věk: 3+ 
Kód: PI13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,- 

 
 
 
 

PIX-IT 

Notebook  Green, Yellow 

------------------------------ 

NOVINKA 

 

Veselý poznámkový blok-
zápisník PIX-IT Notebook zelený 
nebo žlutý pro rychlé zapisování 
všech poznámek a myšlenek. 
Silikonový sundávací obal, 2 
uzavíratelné klipy v různých 
barvách, 190 linkovaných 
stránek, velikost 10,5x14,8x2,5. 
S dílky PIX-IT 180+ si můžete 
dozdobit třeba jménem nebo 
dle fantazie   
Věk: 3+ 
Kód: PI11/PI12 
 

 

 

 

 

 

199,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


