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K MAGNETICKÉ TABULCE 
navíc v přehledném obalu 

obdržíte sadu 57 druhů 
magnetických not a 

notových značek v počtu 
více než 240 kusů

Magnetická notová tabule s klávesnicí
Hudební pomůcka, která u dětí přirozeně rozvíjí hudební myšlení a kreativitu

Vašemu malému skladateli již nestojí nic v cestě...

Popisovatelný povrch  tabulka je opatřena speciálním lakem vhodným pro popisování fixy –
na bílé tabule. Je možné ji popisovat z obou stran.

Hravá forma výuky not na magnetické tabulce mají děti notovou osnovu jako na dlani – 
a možnost manipulace s notovými značkami je vtáhne do výuky.

Žádné omezení ve vlastní tvorbě magnetické noty se snadno umisťují i přesunují, noty a další – 
značky je možné navíc vpisovat i fixem a snadno je mazat.

Všestranný rozvoj dětské představivosti Magnetická tabulka dále umožňuje dítěti vyjádřit své – 
pocity ze skladby obrázkem či slovy přímo pod notový zápis nebo na druhou stranu tabulky.

I procvičování rytmu může být zábava, vytvoříte-li rytmické cvičení přímo na magnetické tabulce.

Snadný zápis správného prstokladu a jeho procvičení přímo na klávesnici notové tabulky.

Snadné seznámení s intervaly, stupnicemi, akordy a jejich obraty.

Názor odborníka

Prof. Alena Vlasáková o Magnetické notové tabulce říká: “Magnetická notová 
tabulka s klávesnicí je moderní učební pomůcka, kterou je možné využít jak 
ve školách, tak při domácí přípravě žáků ZUŠ. Umožňuje hravou formou zvládnout 
zápis a čtení not pro hudební, zejména pak klavírní výuku. Její tvořivé využití navíc 
usnadňují přiložené notové značky v různých rytmických hodnotách, klíče, taktová 
označení, posuvky, pomlky atd. Vstup této učební pomůcky na trh velmi vítám.”

Objednávky a informace:

Ing. Martin  Slaný, Ph.D.
Tel: (+420) 608 481000
Email: martin.slany@centrum.cz

Výrobce:

Možnost  přiobjednání dalších notových značek nebo obrázků dle vlastního přání.

Jen

990 Kč

www.majro.cz

2x levnější než kdekoliv jinde

Ing. Martin Slaný
Souhrady 668/12
Brno 625 00
Česká republika
IČ: 69756384
Tel: (+420) 608 481000
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