
Simbolių reikšmės Konstravimo schemų skaičius rinkinyje 

Rinkinys, su kuriuo išmoksite pagrindines LaQ konstravimo technikas ir logiką, 
bei pereisite į sudėtingesnį LaQ konstravimo lygį.

TOBULĖK

LaQ detalių Hamacron detalių

SERIJA

BASIC 011
PAŽINTINIS RINKINYS [3D] 
AMŽIUS 5+
 85 VNT.

85 detalių pažintinis rinkinys, su kuriuo išmoksite pagrindinius LaQ 
konstravimo principus, konstruodami 3D modelius iš visų 7 LaQ 
detalių rūšių. Instrukcijų lankstinuke yra 5 schemos 3D figūroms 
konstruoti bei perkonstruoti!

BASIC 211 PASTEL 
AMŽIUS 5+
 350 VNT.
„Basic“ serijos rinkiniai yra 
puikus pasirinkimas tiek 
pradedantiems konstruoti 
„LaQ“, tiek jau pažengusiems 
„LaQ“ konstruotojams. Juose 
yra instrukcijų knygelės, 
kuriose rasite nurodytas 
pagrindines „LaQ“ pagrindines „LaQ“ 
konstravimo technikas bei 
principus. „Basic 211“ rinkinyje 
yra 9 schemos, detaliai 
vaizduojančios, kaip 
konstruoti ir perkonstruoti 
skirtingus modelius iš 
pastelinių spalvų „LaQ“ pastelinių spalvų „LaQ“ 
detalių.

Gali 
atidaryti 

langą!

Sukasi 
aplink!

Sūpynės
supasi!

BASIC 201 
AMŽIUS 5+
 350 VNT.
350 detalių „LaQ“ konstruktorių 
rinkinys  „Basic 201“ – tai tarsi 
detalus pagrindinių „LaQ“ 
konstravimo technikų gidas. 
Išbandžius ir perpratus visas 
instrukcijų knygelėje esančias 
„LaQ“ konstravimo metodikas, 
galima išmokti sukonstruoti galima išmokti sukonstruoti 
lengvai judančius modelius 
bei tapti pažengusiu „LaQ“ 
konstravimo meistru!

BASIC 101
PAŽINTINIS RINKINYS
[PLOKŠČIAS]
AMŽIUS 5+
 185 VNT.

Tai tobulas 10 spalvų 185 detalių 
„LaQ“ rinkinys pradedantiesiems! 
Modeliai instrukcijų 
lankstinukuose pavaizduoti 
realaus detalių dydžio, dėl to 
vaikai juos pirmiausia gali 
išbandyti, dėliodami ant 
knygelės piešinių. Naudodami 4 knygelės piešinių. Naudodami 4 
rūšių „LaQ“ detales, su „Basic 101“ 
sužinosite pagrindinius „LaQ“ 
konstravimo principus.

BASIC 001
PAŽINTINIS RINKINYS[PLOKŠČIAS]
AMŽIUS 5+
 60 VNT.

Šį pažintinį rinkinį sudaro 60 LaQ detalių ir 10 LaQ spalvų. Instrukcijų lankstinuke yra 
6 realaus detalių dydžio schemos plokščioms figūroms konstruoti bei perkonstruoti! Naudodami 
4 rūšių LaQ detales, su Basic 001 sužinosite pagrindinius LaQ konstravimo principus.

Schemos

Schemos

Schemos
Schemos

Schemos

Edukaciniai konstruktoriai „LaQ“ praturtina pamokas ir užsiėmi-
mus su vaikais, vienu metu lavindami skirtingus jų intelektus, sudo-
mindami vaikus dėstoma medžiaga ir padėdami ją lengviau ir grei-
čiau suprasti bei įsiminti. 

Japoniški
edukaciniai

konstruktoriai

„LaQ“ – tai 12 skirtingų spalvų 
7 rūšių detalės, iš kurių gimsta 
įvairiausios figūros. Šis kons-
truktorius unikalus tuo, kad vos 
su 7 rūšių tomis pačiomis deta-
lėmis galima kurti ir plokščias, 
ir erdvines figūras.
Konstruktoriaus paprastumas 
ir unikalumas pedagogams at-
veria beribes jo pritaikymo pa-
mokose ir užsiėmimuose gali-
mybes – nėra to, ko vaikai ne-
galėtų sukonstruoti su „LaQ“.

Japonijos Nihon universiteto profesorius, medicinos mokslų 
daktaras Akio Mori:
„Konstruojant su „LaQ“ dirba abu vaiko smegenų pusrutu-
liai: kairysis, atsakingas už kalbą, logiką ir mąstymą, ir 
dešinysis, atsakingas už intuiciją, vaizduotę, erdvinį 
suvokimą ir pasąmonę.”
Nihon University Website  (http://www.nihon-u.ac.jp)

Tų pačių 7 rūšių detalių naudojimas ir skirtingos jų kombinacijos visiškai 
skirtingiems modeliams lavina vaiko fantaziją ir kūrybiškumą.
Modelių projektavimas ir konstravimas padeda ugdyti vaikų matematinį, 
loginį ir erdvinį mąstymą, todėl šie konstruktoriai gali tapti matemati-
kos, geometrijos, informatikos ir inžinerijos pamokų dalimi. 
„LaQ“ yra pripažintas švietimo profesionalų kaip idealus žaislas ir 
pagalbinė ugdymo priemonė vaikų darželiuose, pradinėse mokyklose, 
dienos centruose ir kitose vaikų ugdymo įstaigose. 

KAS YRA “LAQ”?

IDEALI VAIKŲ UGDYMO PER ŽAIDIMĄ PRIEMONĖ DARŽELIAMS IR MOKYKLOMS

2D ir 3D modeliai iš tų pačių detalių

Idėjų, kaip integruoti konstravimą su „LaQ“ pamokose ir užsiėmimuose, galite rasti soc. tinklo „Facebook“ paieškoje tiesiog suvedę #MokslonuotykisuLaQ.

Kûrybiðkumas ir
saviraiðka



   SERIJA
„LaQ Basic“ rinkiniai – pažinčiai su japoniškais edukaciniais konstruktoriais ir jų 
neribotų galimybių atradimams! Seriją sudaro skirtingo dydžio ir sudėtingumo rinkiniai. 
Spustelėk! Spragtelėk! Žaisk ir mokykis!
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BONUS SET su žnyplėmis 
detalėms atskirti
AMŽIUS 5+ 1180 VNT. 20 VNT.
Neribotų konstravimo galimybių rinkinys, kuriame 
rasite „LaQ“ naujieną – specialias žnyplutes deta-
lėms atskirti bei 40 skaidrių „LaQ“ detalių. 
Tinka vienu metu konstruoti 10-15 vaikų grupei.

BASIC 511
AMŽIUS 5+ 650 VNT. 30 VNT.
Su šiuo rinkiniu vaikai išmoks 8 unikalias „LaQ“ 
konstravimo technikas, o 30 rinkinyje esančių 
specialių „Hamacron“ dalių (įvairūs ratai ir jų 
ašys) išmokys konstruoti judančius modelius. 
Tinka vienu metu konstruoti 10 vaikų grupei.

BASIC 401
AMŽIUS 5+ 650 VNT.
Idealus rinkinys kontravimo pradžiai ugdymo 
įstaigose. Didelė erdvinių figūrų įvairovė padės la-
vinti erdvinį ir loginį mąstymą, kūrybiškumą bei 
smulkiąją motoriką. 
Tinka vienu metu konstruoti 10 vaikų grupei.

MECHANICAL PUZZLE
AMŽIUS 5+ 470 VNT.
Rinkinys tikriems galvočiams, kurie mėgsta ne tik konstruoti, 
bet ir galvosūkius spręsti bei juos kurti! „LaQ Machanical 
Puzzle“ išsiskiria galimybėmis spręsti 4 tipų dėliojimo ir kons-
travimo galvosūkius, kurių iš viso yra net 128. 

BASIC 211
AMŽIUS 5+ 350 VNT.
Aukštesnio „LaQ“ konstravimo lygio rinkinys su 
pridėta išsamia 12 konstravimo technikų instruk-
cija bei daugybe mažų konstravimo gudrybių. 

BASIC 201
AMŽIUS 5+ 350 VNT.
Šis rinkinys – tikras atradimas, norintiems išmokti konstruoti 
sudėtingesnius modelius – tiek plokščius, tiek erdvinius ir ju-
dančius! Su juo vaikai įvaldys net 12 skirtingų „LaQ“ konstra-
vimo technikų, išsamiai pateiktų instrukcijų knygelėje. 
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                     Rinkinys, su kuriuo išmoksite pagrindines LaQ konstravimo technikas ir logiką, bei pereisite į sudėtingesnį LaQ konstravimo lygį.

Didžiuosiuose „Basic“ rinkiniuose rasite 
viską, ko reikia perprasti „LaQ“ konstravi-
mo technikoms bei išlaisvinti kūrybišku-
mui. Juose detalės patogiai sudėtos 
plastikinėse dėžėse, o kiekvienas toks 
rinkinys turi išsamų vadovą pedagogui su 
pagrindinėmis detalių kombinacijomis. 
Instrukcijos padės greičiau perprasti 
konstravimo su „LaQ“ subtilybes bei 
galimybes ir nerti į kūrybos ir konstravimo 
pasaulį.

TOBULĖK

TOBULĖKTOBULĖK

TOBULĖKTOBULĖK

BASIC 5000
AMŽIUS 5+ 5000 VNT. 120 VNT.

Speciali Basic serijos instrukcijų knygelė!
Tinka vienu metu konstruoti 20-30 vaikų grupei.

BASIC 2400 COLORS
AMŽIUS 5+ 2400 VNT. 60 VNT.

Speciali Basic serijos instrukcijų knygelė!
Tinka vienu metu konstruoti grupei iki 15-25 vaikų grupei.

BASIC 801
AMŽIUS 5+ 1800 VNT.  60 VNT.
Tinka vienu metu konstruoti  20 vaikų grupei.

BASIC 101
PAŽINTINIS RINKINYS (POKŠČIAS)
AMŽIUS 5+ 185 VNT.
Ypač didele realaus dydžio schemų įvairove – 
net 46! – pasižymintis rinkinys ilgam sutelks 
vaikų dėmesį, leis išbandyti įvairaus sudėtin-
gumo 2D modelių konstravimą. 

BASIC 011
PAŽINTINIS RINKINYS (ERDVINIS)
AMŽIUS 5+ 85 VNT.
Pažintinis „LaQ“ rinkinys, kuris padės išmokti 
konstruoti 3D modelius. 

BASIC 001
PAŽINTINIS RINKINYS (PLOKŠČIAS)
AMŽIUS 5+ 60 VNT.
Pirmoji pažintis su japoniškais „LaQ“ konstrukto-
riais! Schemose modeliai pavaizduoti realaus 
dydžio, todėl mokytis bus dar lengviau ir smagiau! 

PAX 264
AMŽIUS 3+ 50 VNT.
“PAX 264” su 2 instrukcijų knygelėmis. Tinka derinti su įprastomis 
„LaQ“ detalėmis. Iš PAX detalių taip pat galima sukonstruoti modelius!
Tinka vienu metu konstruoti 10 vaikų grupei.

BASIC 2400 PASTEL
AMŽIUS 5+ 2400 VNT.  60 VNT.

Speciali Basic serijos instrukcijų knygelė!
Tinka vienu metu konstruoti 15-25 vaikų grupei.
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