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[SK] Kreatívna sada JANOD Zvieratká na farme –MOZAIKA 
Vek: 4-8 rokov 

 

[CZ] Kreativní sada JANOD Zvířátka na farmě –MOZAIKA  
VĚK: 4 - 8 let 

J07772 

 
 

 
 

 

 

[SK] Kreatívna sada JANOD Zvieratká na farme –MOZAIKA 
 
Kreatívna hračka pre deti od 4 do 8 rokov. Mozaiky  pre deti sú zabalené v praktickom 
kufríku, ktorý si deti môžu jednoducho zbaliť aj na prázdniny či dovolenku.  
Sada obsahuje 6 kariet, 6 listov s nálepkami. 
Deti si lepia nálepky na kartičky a vytvárajú si svoje vlastné pestrofarebné zvieratká.              
 
Rozmery jednej kartičky na nalepovanie sú 20*20 cm. 

 
 

[CZ] Kreativní sada JANOD Zvířátka na farmě –MOZAIKA 
 
Kreativní hračka pro děti od 4 do 8 let. Mozaiky pro děti jsou zabalené v praktickém kufříku, 
který si děti mohou jednoduše sbalit i na prázdniny či dovolenou.  
Sada obsahuje 6 karet, 6 listů s nálepkami. 
Děti si lepí nálepky na kartičky a vytvářejí si své vlastní pestrobarevné zvířátka. 
 
Rozměry jedné kartičky na nalepování jsou 20*20 cm. 
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[SK] Kreatívna sada JANOD Zvieratká na farme –MOZAIKA 
Vek: 4-8 rokov 

 

[CZ] Kreativní sada JANOD Zvířátka na farmě –MOZAIKA  
VĚK: 4 - 8 let 
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[SK] Kreatívna sada JANOD Zvieratká na farme –MOZAIKA  

 
Kreatívna hračka pre deti od 4 do 8 rokov. Mozaiky  pre deti sú zabalené v praktickom 
kufríku, ktorý si deti môžu jednoducho zbaliť aj na prázdniny či dovolenku.  
Sada obsahuje 6 kariet, 6 listov s nálepkami. 
Deti si lepia nálepky na kartičky a vytvárajú si svoje vlastné pestrofarebné zvieratká.              
 
Rozmery jednej kartičky na nalepovanie sú 20*20 cm. 

 
 

[CZ] Kreativní sada JANOD Prázdniny –MOZAIKA  

 
Kreativní hračka pro děti od 4 do 8 let. Mozaiky pro děti jsou zabalené v praktickém kufříku, 
který si děti mohou jednoduše sbalit i na prázdniny či dovolenou.  
Sada obsahuje 6 karet, 6 listů s nálepkami. 
Děti si lepí nálepky na kartičky a vytvářejí si své vlastní pestrobarevné zvířátka. 
 
Rozměry jedné kartičky na nalepování jsou 20*20 cm. 
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