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Przewodnik
po akcesoriach
i zabawkach
dla dziecka

Najlepszy start dla maluszka

Na dobry

początek!

Pierwsze lata życia Twojego dziecka to niezwykły czas
pełen wielkich odkryć i pięknych chwil!
Fisher-Price® projektuje każdy z produktów, mając
na uwadze rozwój dziecka, aby cała Twoja uwaga poświęcona
była właśnie tym drogocennym chwilom.
W Fisher-Price® słuchamy mam, rozmawiamy z nimi,
spędzamy czas z dziećmi w ich domowym, znanym
otoczeniu, jak również w naszych laboratoriach zabawy,
opracowujemy pomysły z projektantami, specjalistami
od rozwoju dzieci i ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa.
Na końcu tej drogi testujemy pomysły i produkty
zarówno w prawdziwych sytuacjach domowych, jak
i w naszych laboratoriach testowych, aby mieć pewność,
że produkt, który znajdzie się na półce, będzie spełniał
najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.
W tym katalogu możesz przyjrzeć się efektom naszej
pracy i wybrać te produkty, które odpowiadają Twoim
potrzebom.
Znajdziesz tu również artykuły i porady naszych
ekspertów. Odkryj świat wypełniony radością i ciesz się
wspólnymi chwilami z Twoim dzieckiem!

Obejrzyj wszystkie nasze propozycje i wybierz te, które
odpowiadają Twoim potrzebom! Pamiętaj, że przyjaciele
zawsze na Ciebie czekają. Twoi przyjaciele z Fisher-Price!

Dołącz do naszej rodziny Fisher-Price® na Facebooku oraz Fisher-Price.pl
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Kolory i dekoracje mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach. Pokazane produkty są sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.
Nasze artykuły i porady są prezentowane jako sugestie. Zalecamy, aby dodatkowo skonsultować się z pediatrą.
Mattel Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Wyroby mogą się różnić od przedstawionych na fotograﬁach.
Zmianie mogą ulec: numery produktów i asortymentów, nazwy oraz opisy produktów i asortymentów, specyﬁkacje produktów i asortymentów.

Jak wybrać pierwsze
zabawki dla maluszka?
Według dr Bettye M. Caldwell
Małe dzieci uwielbiają się bawić – i niewiele rzeczy sprawia im taką radość jak nowa zabawka. Zabawki są dla
Twojego dziecka nie tylko formą rozrywki – pomagają mu rozwijać sprawność fizyczną i umiejętności społeczne.
Poniższe wskazówki pomogą Ci wybrać najlepsze zabawki dla maluszka:
Po pierwsze: zabawka musi być odpowiednia do wieku dziecka.
Jest bardzo ważne, aby wiedzieć, na jakim etapie rozwoju Twoje dziecko znajduje się w danym wieku.
• Zawsze wybieraj takie zabawki, które odpowiadają wiekowi, umiejętnościom i etapowi rozwoju Twojego maluszka.
Spróbuj poszukać zabawek, które będą stanowić dla Twojego dziecka wyzwanie, ale jednocześnie nie będą go
frustrowały.
• Zawsze sprawdzaj oznaczenie wiekowe znajdujące się na zabawce lub opakowaniu. Oznaczenie wiekowe określane
jest w oparciu o fizyczne i umysłowe umiejętności dziecka w danym wieku, uwzględnia jego potrzeby w zakresie
zabawy, a także zainteresowania i bezpieczeństwo. Na przykład zabawki zawierające małe elementy nie są
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej trzech lat, ponieważ dzieci w tym wieku wkładają przedmioty do buzi,
przez co istnieje niebezpieczeństwo połknięcia małych części, a w konsekwencji zadławienia i uduszenia.
Po drugie: zabawka powinna stymulować zmysły.
Dla Twojego maluszka każdy dzień jest pełen nowych odkryć. Pierwsze zabawki powinny być tak zaprojektowane,
aby stymulowały rozwój zmysłów Twojego dziecka.
• Zabawki, które można wkładać do buzi lub które oferują interesujące efekty wizualne, dźwiękowe i dotykowe,
pomagają Twojemu maleństwu uczyć się i poznawać nowe, ciekawe aspekty rzeczywistości.
• Aby pomóc dziecku zrozumieć, że posiada siłę sprawczą i różne rzeczy mogą dziać się dzięki jego własnej aktywności,
zabawki lub ich funkcje powinny dać się łatwo uruchamiać (np. po dotknięciu, wciśnięciu, potrąceniu) i zachęcać
dziecko do samodzielnej zabawy oraz interakcji. Dobrym przykładem takich zabawek są przyrządy gimnastyczne
lub centra zabaw.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Bezpieczny rozwój
dziecka
Dr n. hum. Justyna Korzeniewska
psycholog dziecięcy
Odpowiednie układanie niemowlęcia, bezpieczne odkładanie go do łóżeczka,
podtrzymywanie główki – to pierwsze poważne zalecenia specjalistów i jednocześnie
wyzwania dla początkujących rodziców. Łatwiej im sprostać, jeśli w każdej chwili ma się
do dyspozycji pomoc eksperta. Jak można zapewnić sobie takie stałe specjalistyczne
wsparcie? Skorzystać z wiedzy i doświadczeń profesjonalistów tworzących leżaczki,
foteliki i bujaczki dla dzieci. Te sprytne produkty same dbają o właściwą, bezpieczną
pozycję dziecka, a przy okazji rodzic będzie miał chwilę dla siebie. Jednocześnie
zachęcają maluszka do ważnych na tym etapie rozwoju aktywności, jak poznawanie
swojego ciała, obracanie głowy czy wyciąganie rączek w celu chwytania.
Odpowiednia konstrukcja leżaczków i fotelików zapewnia bezpieczeństwo i komfort
oraz pomaga dziecku w poznawaniu siebie. Maluszek ciałem dobrze przylega do
podłoża, a subtelne wibracje dają mu sygnały z całej powierzchni, od głowy do stóp,
dodatkowo uspokojając i wyciszając.
Nie mniej ważna jest stymulacja wizualna. Dziecko, leżąc wygodnie w komfortowym
leżaczku, widzi brzegi kolorowego obszycia. To zachęca je do obracania głowy na boki,
czyli ważnego ćwiczenia przygotowującego do momentu unoszenia i kontrolowania
ruchów główki. Zabawki na pałąku w żywych kolorach przyciągają uwagę i prowokują
do wyciągania rączek w ich kierunku. Ćwiczenia te pomagają z kolei w nauce chwytania
i rozwoju sprawności manualnej. Dziecko, próbując się poruszać, machając nóżkami,
odwracając główkę czy wyciągając rączki, samo wzbudza dodatkowe ruchy produktu.
Nawet niewielka aktywność motoryczna daje wiele wrażeń i odczuć ze swojego ciała,
a maluch szybko uczy się, że warto się ruszać, bo to źródło przyjemności. Na długo
zapamiętuje tę zasadę. Kiedy podrośnie i opuści leżaczek lub fotelik, będzie aktywne,
energiczne i dynamiczne, co w kluczowy sposób wpłynie na dalszy rozwój jego
sprawności fizycznej.
Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.
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Huśtawka -fotelik- fotelik
--bujaczek
bujaczek33ww11 (BFH07)
(BFH07)
Idealny fotelik nawet dla najmłodszych maluszków. Pełnowymiarowa huśtawka, która
X
„rośnie” wraz z dzieckiem! Posiada komfortowe siedzisko, wyjmowany pałąk z zabawkami, zmienny kąt nachylenia oparcia
(2 położenia) i 5-punktowy pas bezpieczeństwa. Maksymalne obciążenie: 9 kg (huśtawka),
18 kg (fotelik po wyjęciu z ramy).
wiek: 0+

1
Pełnowymiarowa
huśtawka: 6 prędkości
huśtania, 16 melodyjek
i kojące odgłosy
przyrody

2
Fotelik/bujaczek
z możliwością blokady bujania

3
Bujany fotelik
dla starszego dziecka
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Leżaczki i foteliki

Dzięki technologii SmartSwing™
rosnąca waga dziecka nie powoduje
zmniejszenia prędkości huśtania,
a huśtawka rusza bez popchnięcia

Fotelik-bujaczek
„Od niemowlaka do
przedszkolaka”(CMR10)
Dzięki połączeniu funkcji fotelika i bujaczka produkt ten może mieć szerokie zastosowanie w codziennych sytuacjach. Regulowane oparcie i kojące wibracje pomagają
uspokoić maluszka, a wygodne pokrycie
można prać w pralce.
wiek: 0+
Pozycja półleżąca (dla niemowląt)
– maksymalna waga dziecka: 9 kg
Pozycja siedząca (dla starszych dzieci)
– maksymalna waga dziecka: 18 kg

Zmienia się
w stacjonarny fotelik
Dla niemowlaka i starszego dziecka

3-punktowy pas
bezpieczeństwa

Zdejmowany pałąk
z dwiema zawieszkami

Składa się w celu łatwego
przechowywania i przenoszenia
Leżaczki i foteliki

Uspokajające wibracje
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Wanienka Wielorybek

Pasuje do większości
umywalek oraz wanien
i posiada innowacyjny
zawór do spuszczania wody

(DRF23)
Wanienka Wielorybek od Fisher-Price®
dotrzymuje tempa szybkiemu wzrostowi
dziecka. Zapewnia dziecku wygodę podczas
mycia i zabawy w wodzie, a Tobie ułatwia
sprzątanie po kąpieli.
wiek: 0+

Chlup

chlup!

Dla niemowlęcia

i starszego

MALUCHA!

Wygodne, odpowiednio ukształtowane
siedzisko dla dziecka oraz podparcie
pod głowę z miękkiej pianki
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Wystarczy wyciągnąć siedzisko dla niemowlaka,
aby zapewnić rosnącemu maluchowi więcej przestrzeni
do bezpiecznej kąpieli i zabawy na antypoślizgowej powierzchni

Akcesoria dla niemowląt

Zabawne
dźwięki
i muzyczka

Oparcie oraz
uchwyty zapewniają
wygodę oraz dają
dodatkowe poczucie
bezpieczeństwa

Nocniczek
Tomek i Przyjaciele
(BDY85)
Naukę korzystania z toalety uczyni świetną
zabawą. 3 sposoby użytkowania pozwalają
produktowi „rosnąć razem z dzieckiem”.
Na początku nauki nocniczek nagradza
sukces zabawnymi odgłosami pociągu
i muzyczką. Gdy dziecko jest gotowe,
można zamontować nakładkę z nocniczka
na zwykłej muszli, a podstawę zamienić
w stabilny podnóżek.
wiek: 6 m+

Nocnik ma
wyjmowany
pojemnik,
dzięki czemu
mycie go jest
proste

Wbudowana osłonka zapobiega
rozchlapywaniu

Można używać jako nakładkę
na sedes...

...lub jako podnóżek

Nocniczki
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Nocnik kaczuszka
(T6211)
Wesoła kaczuszka zachęci malucha
do korzystania z nocniczka. Dzięki zabawie, muzyce oraz zabawnym dźwiękom
kaczuszki dziecko o wiele łatwiej opanuje umiejętność korzystania z toalety.
wiek: 6 m+

Nagradza sukces
odgłosami kaczuszki
i 4 różnymi melodyjkami

Produkt 3 w 1:
• nocniczek
• nakładka
• podnóżek
Oparcie oraz
uchwyty zapewniają
wygodę oraz dają
dodatkowe poczucie
bezpieczeństwa

Odchylana osłonka
chroni przed
rozchlapywaniem

Po złożeniu można używać jako
podnóżka dla starszych dzieci!
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Nocniczki

Nocnik ma wyjmowany pojemnik,
dzięki czemu mycie go jest proste

Górna część może służyć jako
nakładka na prawdziwą toaletę

Śpiewający nocniczek
Dziecko jest nagradzane
zdaniami i piosenkami po polsku!

(W1330)
Śpiewający Nocniczek przyspiesza naukę
samodzielnego załatwiania swych potrzeb!
W pełni funkcjonalny nocniczek oraz nakładka na prawdziwy sedes. Wbudowana osłonka
ułatwia naukę korzystania z toalety chłopcom. Nocniczek „mówi” i „śpiewa” po polsku!
wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Nakładka na prawdziwy sedes

Śpiewający Nocniczek naśladuje prawdziwą
toaletę (wygląd, efekty dźwiękowe)
Nocniczki
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Kosmetyki Fisher-Price By Medica to wyjątkowo delikatne dwie linie produktów dla
niemowląt i dzieci już od pierwszego dnia życia. Łagodne i innowacyjne receptury oparte
są na substancjach myjących takich jak emolienty i prebiotyki, które zapewniają skórze
dziecka optymalną pielęgnację i nawilżenie. Kompleksy lipidów OMEGA wygładzają,
natłuszczają i wzmacniają równowagę bariery lipidowej skóry, utrzymując właściwą
wilgotność skóry. Prebiotyki pomagają w odbudowie bariery ochronnej, stymulując
korzystną dla skóry naturalną mikroflorę.
• PH naturalne dla skóry.
• Przebadane dermatologicznie.
• Część linii nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego – bezpieczne dla wegan.

Więcej informacji znajdziesz na: www.pielegnujebokocham.pl
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Kosmetyki do pielęgnacji dla niemowląt

Dostępna również seria

Świecący konik morski (DGH84)
Świecący konik morski to miły przyjaciel do przytulania
z uspokajającym światełkiem i dźwiękami. Dziecko aktywuje
zabawkę delikatnym uściskiem, poznając tym samym
związek przyczynowo-skutkowy. Kołysanki i delikatne
światełko stymulują zmysły słuchu i wzroku dziecka. Muzyka
jest odtwarzana do 5 minut.
wiek: 0+

Koniki w 2 kolorach
Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

8 różnych
kołysanek
i kojące odgłosy
oceanu.

Dziecko aktywuje zabawkę
delikatnym uściskiem,
poznając tym samym związek
przyczynowo-skutkowy

Miś-Motylek Przytulanka (DFP20)
Miękki, pluszowy przyjaciel z wibracjami i dźwiękami
idealny do zasypiania i na spacer! 4 tryby dźwiękowe: biały
szum; odgłosy natury; bicie serca; jak w brzuchu u mamy.
Można prać w pralce (po wyjęciu elektroniki).
wiek: 0+

Pluszowy miś z satynowymi
skrzydełkami i czułkami

30 minut kojących
dźwięków i 10 minut
uspokajających wibracji
Uspokajacze
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Uspokajacz Hipcio
z projektorem (CGN86)
Ten pluszowy hipopotamek z projektorem
chętnie położy się na komodzie lub blacie
stołu, aby pomóc uspokoić dziecko, wypełnić
pokój gwiezdnym pokazem światełek
i odgrywać przez 30 minut kojące kołysanki,
odgłosy przyrody lub biały szum. wiek: 0+

Dziecko
w MGNIENIU OKA
odpłynie do krainy
kolorowych snów!

Gwiezdny pokaz światełek
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Uspokajacze

30 minut kojących kołysanek,
odgłosów przyrody
lub białego szumu

Karuzela z misiami

3 urocze
misie
utulą dziecko
do snu!

(CDN41)
Gwiezdny pokaz światełek, muzyka, biały
szum i odgłosy przyrody! Karuzela z misiami
i projektorem 3 w 1 rośnie wraz z dzieckiem.
Misie delikatnie „płyną” nad głową dziecka,
a na ścianie i suﬁcie wyświetlany jest subtelny
gwiezdny pokaz światełek.
wiek: 0+

Odczepiana karuzelka do wózka
Zdejmowany projektor

Muzyka
i dźwięki

Karuzelka może
być sterowana pilotem

Na ścianie i suﬁcie wyświetlany jest
subtelny gwiezdny pokaz światełek
otaczający dziecko kojącymi
widokami
Karuzelki
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Gwiezdny Projektor-Uspokajacz 2 w 1
(DYW48)

Nowość!

Dzięki temu uspokajaczowi i dołączonemu
do niego misiowi-przytulance stworzysz odpowiedni, komfortowy nastrój na drzemkę.
Ma on wiele funkcji, m.in. świetlną projekcję
gwiazdek, zmieniającą kolor lampkę nocną
oraz różnorodne dźwięki i muzykę, by łatwo
można było odkryć kombinację, która
najlepiej zrelaksuje maluszka i przygotuje
wiek: 0+
go do snu.

Gwiezdny pokaz
światełek
otaczający dziecko
kojącymi widokami!

Zmieniająca
kolor lampka
nocna!

Projektor świetlnych gwiazdek i uspokajająca muzyka oraz dźwięki pomagają
maluszkowi zrelaksować się, a jednocześnie rozwijają zmysł słuchu i wzroku
str.16

Uspokajacze

Słodka, przenośna pluszowa
zabawka to idealna przytulanka
dla Twojego maleństwa

Nowość!

Śpiewający Szczeniaczek
do łóżeczka (FHJ11)

Ponad 10 minut
zawartości
edukacyjnej
stworzonej z myślą
o noworodkach!

Śpiewający Szczeniaczek do łóżeczka to idealny towarzysz zabaw dla Twojego maleństwa. Świecący nosek Szczeniaczka, muzyka
i dźwięki pobudzają zmysł wzroku i słuchu
dziecka. Odkrywając, jak włączać dźwięki
i światełka Szczeniaczka, dzieci uczą się,
że ich czynności mogą mieć zabawne rezultaty. Świetny sposób na naukę o przyczynach
i skutkach! Przyjazna buzia czyni Szczeniaczka idealnym kompanem dla maleństwa.
wiek: 0+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Po wciśnięciu noska Szczeniaczek śpiewa
piosenki, a jego nosek świeci,
„tańcząc” w rytm muzyki!

Miękkie, satynowe uszka,
szeleszczący brzuszek oraz
brzęczące i grzechoczące łapki

Wygodne
mocowanie

Różnorodne faktury, intensywne kolory i zabawne
dźwięki zachęcają maluchy do kolejnych odkryć
Zabawki do łóżeczka
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Interaktywne
pianinko do łóżeczka

Nowość!

(FHJ43)
Interaktywne pianinko do łóżeczka pozwala
młodym wirtuozom cały dzień grać piękne
melodie. Dzięki trzem ustawieniom maluch
może muzykować na różnych etapach rozwoju. Dziecko będzie zafascynowane muzyką,
która uczy kolorów, barw oraz liczenia, a także
kolorowymi światełkami, które „tańczą”
w rytm dźwięków. Odkrywając, jak zabawka
gra i świeci, maluchy uczą się, że ich
działania mogą mieć zabawne rezultaty:
to wspaniały wstęp do nauki o przyczynach
wiek: 0+
i skutkach!

Miękkie faktury
zachęcają małe rączki
do zabawy
Zabawne dźwięki,
edukacyjne piosenki,
„tańczące” światełka
i miękkie powierzchnie
pobudzają zmysły
malucha

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Urocze piosenki i dźwięki pianinka oraz miłe w dotyku materiały zachęcają
do kopania i uderzania zabawki, rozwijając sprawność ruchową
str.18

Zabawki do łóżeczka

Kolorowe światełka „tańczą”
w rytm dźwięków

Firma hauck to niemiecki producent
i światowy lider w branży dziecięcej

Najnowsza kolekcja ﬁrmy hauck powstała we współpracy z projektantami ﬁrmy Fisher-Price. Połączenie doświadczenia
w produkcji produktów dziecięcych wraz z nowoczesnym wyglądem dała tak spektakularny efekt. Nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne zapewniają komfort zarówno dla dziecka, jak i rodzica, a wspaniały wygląd przyciąga spojrzenie - również przechodniów.
Kolekcja łączy modne wzory, wraz z klasycznymi kolorami, tak aby każdy znalazł coś idealnego dla siebie. Dzięki współpracy hauck
i Fisher-Price skomponujesz zestaw, który pomoże Ci zadbać o Twojego malucha już od narodzin, i na dodatek w pięknym stylu ;)

Więcej informacji znajdziesz na stronach:
www.hauck-polska.pl oraz www.hauck.de
sklep internetowy: www.wozkifoteliki.pl
Produkty licencyjne
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Lekcja gimnastyki
dla niemowlaka
Według Viv Schaffel
Przyrządy gimnastyczne dla niemowlaka? To brzmi trochę niedorzecznie, tak jakby czteromiesięczny bobas
miał robić pompki czy podciągać się na drążku. Ale szeroki wybór uroczych, kolorowych mat ze zwisającymi
przeszkadzajkami faktycznie zapewnia dziecku łagodny trening.
Ćwiczenia wzrokowe
Przede wszystkim maty dla dzieci nie bez powodu mają wyraziste wzory lub jaskrawe kolory podstawowe. Siatkówka
dziecka w dalszym ciągu próbuje znaleźć sposób na przetwarzanie barw, dlatego maluchowi jest łatwiej dostrzec
mocne kontrasty i skupić na nich uwagę. Kontrasty dają dziecku impulsy, których potrzebuje do rozwoju ośrodka
wzroku w mózgu. Niemowlaki nie od razu są w stanie rozpoznać wiszące gadżety, na które patrzą, ale w miarę
rozwoju wzroku będą w stanie skupiać się na nich, a wreszcie po nie sięgnąć. A przecież wyznaczanie sobie celów
przynosi korzyści każdemu - małemu i dużemu.
Ćwiczenia fizyczne
Ćwiczenia są potrzebne KAŻDEMU - także małej istotce! Na początku ruchy dziecka mogą się wydawać
przypadkowe, ale to właśnie nam się w nich podoba. Maty dają Twojemu dzidziusiowi okazję do rozwoju kontroli
nad mięśniami i przygotowują do „herkulesowych” prac, które czekają na niego w kolejnych miesiącach, takich
jak sięganie, wyciąganie się, nauka zabawy na brzuszku i - nie lada trudność - przewracanie się na plecki. Zabawki
przeznaczone do zawieszania nad dzieckiem stanowią dla niego inspirację (albo przynętę, jeśli wolisz to tak
nazwać). Najpierw dziecko tylko leży, losowo kręcąc się w lewo i prawo, prawda? Po jakimś czasie jednak zauważysz,
że maluszek zaczyna sięgać po ulubione zabawki i je chwytać - przecież to prawdziwy przełom!
Ćwiczenia umysłowe
Myślisz, że maluszek chce wpatrywać się cały dzień w Twoją twarz? No cóż... prawdopodobnie tak właśnie jest.
Ale mata daje mu możliwość skupiania się w miarę upływu czasu na innych przedmiotach oraz ćwiczenia odwiecznej
zasady przyczyny i skutku. Czy ta grzechotka narobi hałasu, gdy ją kopnę? Czy ta zabawka szeleści? Bawiąc się
wielokrotnie tymi samymi przedmiotami, dziecko uczy się tworzenia takich skojarzeń i zaczyna pojmować ideę
akcji i reakcji.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Mata edukacyjna z muzyką
i światełkami – Przyjaciele
z Lasu Tropikalnego (DFP08)

Nowość!

Podczas zabawy na
pleckach wiszące zabawki
i aktywowana ruchem
muzyka zachęcają dzidziusia
do wyciągania rączek
i zabawy w trącanie

Oferuje trzy sposoby użytkowania oraz ponad 10 zabawek i czynności, które pochłoną
uwagę Twojego maluszka, zarówno w domu,
jak i poza nim. Las tropikalny wygląda jak
żywy! Czas na zabawę, maluszku! wiek: 0+

Ponad 10 aktywizujących zabawek!
Urocze detale takie jak miękka,
satynowa krawędź maty i duży, szeleszczący
liść rozwijają zmysły w trakcie zabawy

20 minut muzyki w trybie długiej
zabawy wraz z kolorowymi światełkami!
Lustereczko
sprzyja poznawaniu
własnej buzi

Edukacyjna mata nadaje się
do prania w pralce

Obniż zabawki lub przenieś je na miękką
matę edukacyjną, by zachęcić maluszka do
zabawy na brzuszku!

20 minut muzyki w trybie długiej
zabawy wraz z kolorowymi światełkami!

Maty gimnastyczne
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Mata gimnastyczna 3 w 1
(CHP85)
Przenośna mata gimnastyczna z zabawkami,
odgłosami i muzyką! Wygodna, wyściełana z dwoma miękkimi łukami nad głową.
W trybie długiego odtwarzania muzyka
gra do 10 minut. Pomaga dziecku rozwijać
sprawność manualną, sprawność ruchową
całego ciała i umiejętność myślenia.
wiek: 0+

Mata

pełna

zabawy!

10 minut
muzyki!

Śliczny przenośny lew z wesołymi
odgłosami
str.22

Pięć aktywizujących zabawek można
wieszać na różne sposoby!

Maty gimnastyczne

Lustereczko-papużka sprzyja
poznawaniu własnej buzi

Mata Wesoły
samochodzik 3 w 1
(DFP07)
Mata wyglądająca jak samochodzik „rośnie”
razem z Twoim dzieckiem. Pomaga rozwijać
sprawność ruchową i manualną malucha
dzięki ciekawej konstrukcji i zabawkom.
Dodatkowo w trybie muzyki grającej do
20 minut stymuluje zmysły Twojego dziecka.
3 sposoby zabawy: na leżąco, na brzuszku, na
siedząco. Wiszące zabawki, światełka oraz
muzyczna „kierownica” zapewniają wspaniałą
zabawę rozwijającą zmysły.
wiek: 0+

Odjazdowa

mata!

30 minut
muzyki
i światełka!

Pałąk z interaktywną kierownicą
z lusterkiem i 5 zawieszkami

1. Zabawa na pleckach
2. Zabawa na brzuszku
3. Zabawa na siedząco

Ustaw pałąk z zabawkami pod kątem
45 stopni, aby przekształcić matę
w samochodzik z zabawną „deską rozdzielczą”!

Maty gimnastyczne
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Muzyczna mata zabaw (DFP69)
Muzyczna mata, która „rośnie” wraz z dzieckiem! 3 sposoby
zabawy: na pleckach, na brzuszku, muzykowanie na siedząco.
Trzy przyciski z instrumentami aktywują ciekawe dźwięki,
a głośniczek odgrywa do 30 minut muzyki. Matę można prać
w pralce (po odłączeniu części elektronicznych). wiek: 0+

3 interaktywne przyciski z instrumentami i głośniczek
Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)
Zawieszki (CBL16)
(Lew-lusterko, Żabka gryzaczek)

Te urocze zawieszki
staną się przyjaciółmi
Twojego maluszka
i zabawią go na długie
godziny. Uroczy lew
„trzyma” lustereczko,
dzięki któremu maluch
może poznawać swoje
odbicie, a niebieska
żabka-gryzaczek zabawi
kolorowymi krążkami
oraz ukoi ból dziąseł
podczas ząbkowania!
Sprzedawane oddzielnie.
wiek: 0+
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Lusterko sprzyja
poznawaniu własnej buzi

Maty gimnastyczne / Zawieszki

4 zawieszki
o muzycznej
tematyce
i lusterko

Zawieszki - książeczki
(CCG04)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Zabiorą Twojego maluszka
w radosną krainę zabawy
i pierwszych spotkań
z książkami!
wiek: 0+

Aktywizujące zwierzątka-zawieszki
(DYF90)

Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Aktywizujące zwierzątka-zawieszki to 4 zajmujące
zabawki dla najmłodszych dzieci. Zbierz je wszystkie!
wiek: 3 m+

Mięciutką „stronę”
można przewracać

Grzechotki/Zawieszki (DRC00)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Łatwa do trzymania rączka i klekoczące odgłosy zachęcają dziecko do zabawy,
rozwijając przy okazji jego sprawność motoryczną oraz stymulując zmysły. Wspaniały
sposób na zajęcie maluszka na spacerze lub w podróży.
Poznaj całe nasze zoo! wiek: 3 m+

Muzyczny telefonik
zawieszka (DFP50)
Muzyczny telefonik można przypiąć
do wózka, by maluszek zawsze był
„w kontakcie” z najlepszą zabawą!
Po naciśnięciu przycisków, brzdąc
usłyszy realistyczne odgłosy i muzykę.
wiek: 0+

Zawieszki
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Jak pomóc dziecku
podczas ząbkowania
Och, spójrz! Przez dziąsła przebijają się
małe białe perełki … ajajaj, ale to boli!
Pojawienie się pierwszych ząbków to kamień
milowy w rozwoju każdego malucha. Niestety,
ząbkowanie bywa przykre. Dlatego możesz
potrzebować sprawdzonych sposobów jak
pomóc swojemu dziecku pokonać wyboje na
tej drodze.
Możesz zrobić wiele rzeczy przynoszących
ulgę w bolesnym ząbkowaniu. Aby wiedzieć,
co może pomóc Twojemu dziecku, dobrze
sobie najpierw uświadomić, przez co
przechodzi ząbkujący maluch.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Kiedy ząbkowanie się
zaczyna… i kończy?

Jak rozpoznać
ząbkowanie?

Pierwsze ząbki wyrzynają się zazwyczaj pomiędzy
4 a 8 miesiącem, ale każde dziecko jest inne, więc
proces ząbkowania może się zacząć i zakończyć
w innym wieku.

Zwiastuny wyrzynających się zębów można dostrzec
na kilka dni przed rzeczywistym pojawieniem się ząbka.

W okolicach drugich urodzin pojawią się drugie
trzonowce, czyli piątki. W wieku trzech lat Twoje
dziecko powinno mieć komplet 20 mlecznych
ząbków.

•gryzienie
•ślinienie się
•pocieranie dziąseł
•ssanie
•rozdrażnienie
•pobudzenie
•chwytanie
i pocieranie uszu

Ząbki zazwyczaj pojawiają się
w tej kolejności:

Najczęstsze objawy:
•zaczerwienienie,
podrażnienie,
wysypka na twarzy
•spadek apetytu
•stan podgorączkowy
•rozpulchnione
i bolesne dziąsła

1

Dwa dolne środkowe siekacze (dolne jedynki)

2

Dwa górne środkowe siekacze (górne jedynki)

3

Górne i dolne siekacze boczne (dwójki),

etapy rozwoju, przełomy w ząbkowaniu może osiągać

a następnie pierwsze trzonowce (czwórki),

w różnym czasie w ciągu pierwszych trzech lat życia.

kły (trójki) i drugie trzonowce (piątki)

Dla niektórych dzieci – i ich rodziców! – ząbkowanie

„Każde dziecko jest wyjątkowe i, podobnie jak inne

może być bolesnym procesem. Wiele czynników ma
na to wpływ… Jaki temperament ma Twoje dziecko?
Jak reaguje na zmiany? Co robi, kiedy odczuwa

Dziecięce ząbki
mogą pojawiać się
pojedynczo albo
kilka na raz.

dyskomfort? Jeśli wiesz, przez co przechodzi, uwierz,
że jesteś w stanie poprawić jego samopoczucie. To Ty
znasz je najlepiej.”

Dr Deborah Weber
dyrektor Badań nad Wczesnym Rozwojem Dzieci

Ząbkowanie
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Jak Twoje dziecko
będzie się zachowywać?
I zaczęło się! Nie tylko rączki i palce – wszystko wędruje
do buzi! Wystarczy, że maluch do czegoś dosięgnie,
a prawdopodobnie spróbuje włożyć to do buzi
– aby sprawdzić, czy to przyniesie ulgę jego
dziąsłom. Dziecko nieustannie żuje i masuje
dziąsła, ponieważ uciskanie łagodzi nieco
dyskomfort. To wywołuje nadmierne
ślinienie się, więc warto przygotować
dodatkowe śliniaczki i koszulki na zmianę.
Maluszek może też czasem kaszleć lub
krztusić się od nadmiaru śliny.
Twój dotychczas pogodny maluszek może
stać się drażliwy i płakać lub wciąż i wciąż
kwilić. Może odmawiać jedzenia, ponieważ ssanie
piersi i przyjmowanie pokarmów stało się bolesne.
Malutkie ząbki przebijające się przez dziąsła mogą też
zakłócić jego wzorzec zasypiania. Podczas ząbkowania
niektóre maluchy potrzebują więcej pieszczot
i przytulania – wtulanie się w Ciebie będzie tym, co
na trochę odwróci uwagę od bolesnego problemu.
Ale głowa do góry! Razem przez to przejdziecie! Kiedy
ząbki zaczną się wyrzynać, stanie się to łatwiejsze,
a na końcu tego etapu czeka szeroki ząbkowy uśmiech!
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Co możesz zrobić,
aby pomóc swojemu
maluszkowi poczuć
się lepiej?
Zawsze trzymaj gryzaczek w pobliżu
– gumowy, z miękkiego tworzywa
albo sprężysty z małymi wypustkami.
Musisz eksperymentować, aby
sprawdzić, który rodzaj jest najlepszy
dla Twojego maluszka.
Włóż mokrą myjkę lub gryzaczek
na kilka godzin do lodówki. Zimny
materiał jest bardzo dobry na
rozpulchnione dziąsła. Spróbuj nim
delikatnie pomasować bolące miejsca.
Jesteś w drodze i zapomniałaś
zapakować gryzaczek? Umyj swój
palec – może posłużyć jako awaryjna
pomoc.
Jeśli Twoje dziecko jest wystarczająco
duże, aby jeść stałe pokarmy, możesz
podać mu zimne jedzenie, na przykład
mus jabłkowy lub jogurt.

Warto
zapamiętać
Ząbkujący maluszek wydziela dużo
śliny, co powoduje zaczerwienienie
wokół ust. Często delikatnie wycieraj
jego buzię czystą chusteczką. Jeśli na
twarzy pojawi się wysypka, skonsultuj
z pediatrą, jak ją leczyć.
Nie ulegaj pokusie, żeby przejść zbyt szybko na stały
pokarm, jeśli Twoje dziecko jest jeszcze na etapie
ssania piersi lub smoczka, tylko dlatego że zimny
pokarm łagodzi obolałe dziąsła. W tym celu możesz
przyłożyć gryzaczek lub czystą myjkę albo małą
tetrową pieluszkę – schłodzone w lodówce.
Jeśli dajesz swojemu starszemu dziecku coś do żucia,
zachowaj ostrożność i upewnij się, czy kawałki nie
zostały odgryzione (grozi to zadławieniem).
Nie gotuj gryzaczków w celu sterylizacji. To może
spowodować odkształcenie lub zniszczenie materiału.
Zamiast tego umyj je w gorącej wodzie z mydłem.
Nie zamrażaj gryzaczków Twojego dziecka. Zbyt zimne
przedmioty będą raczej drażniące niż przynoszące ulgę
jego dziąsłom.

Ząbkowanie
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Mamy kojące rozwiązania!
To, co pociesza Twoje dziecko, będzie się zmieniać wraz z fazami ząbkowania. Od gryzienia poprzez kojenie do
stymulacji – faktury naszych gryzaczków różnią się, aby pomóc poczuć się lepiej małym dziąsłom. Nasze gryzaczki
są łatwe do chwytania i trzymania małymi paluszkami. Można schłodzić je w lodówce, jeśli Twój maluch potrzebuje
czegoś zimnego. Są też łatwe do utrzymania w czystości, wystarczy opłukać je gorącą wodą z mydłem.

To coś więcej niż gryzaczki, te małe zabawki przynoszą wiele korzyści:
•Wyraziste kolory – stymulują wzrok
•Różne faktury – stymulują dotyk
•Chwytanie i dotykanie – rozwijają sprawność motoryczną
•Sięganie po nie i wkładanie do buzi – rozwijają koordynację wzorkowo-ruchowąą

Gryzaczek-kukurydza
(DRD85)
Ten uroczy Gryzaczek-kukurydza ma na środku miękką
silikonową kukurydzę do podgryzania, która pomoże
w trudnym okresie ząbkowania, szeleszczące i przyjemne
w dotyku pluszowe „łupinki” oraz wygodny uchwyt
w rozmiarze idealnym dla małych rączek. wiek: 3 m+

Trąbka Gryzaczek-Grzechotka
(DRF17)
Ta Trąbka Gryzaczek-Grzechotka z miękkim ustnikiem do
gryzienia umożliwi koncertowy rozwój zmysłów i sprawności
manualnej dziecka! Maluszki pokochają grzechoczące dźwięki
swojego pierwszego instrumentu, obserwując kolorowe,
wirujące koraliki w przezroczystej kopule i gryząc elastyczny
ustnik trąbki, który pomoże przy ząbkowaniu. wiek: 3 m+
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Gryzaczki

Aligatorek-gryzaczek
(DYF93)
Dzięki jego idealnie dobranym rozmiarom dziecko
z łatwością chwyci go za ogon i ugryzie. Kolorowy
Aligatorek-gryzaczek jest przyjemny w dotyku i zrobiony
w całości z silikonu, a dzięki swojej elastyczności idealnie
nadaje się do gryzienia. Łuskowaty wzór na jego skórze też
pomoże maluchowi podczas ząbkowania. Każdy element tego
słodkiego aligatorka zachęca malucha do gryzienia. Zabawa,
która rozwija. wiek: 3 m+

Słonik Gryzaczek
(CGR95)
Cudowny słonik-gryzaczek o powierzchni miłej w dotyku
i ciekawych fakturach pomaga ukoić dziąsełka dziecka
podczas ząbkowania. Słonik ma dwoje dużych
uszu-gryzaczków oraz łatwy do chwytania i trzymania
pierścień. Na pierścieniu znajdują się dodatkowe gryzaczki
zki
w kształcie orzeszków! wiek: 3 m+

Muzyczne kluczyki-gryzaczki
(DFP52)
Trzy barwne kluczyki zawieszone na kółku
dostarczą maluszkowi wiele zabawy!
Do wyboru kluczyk-gryzaczek, klekotka
o ciekawej fakturze oraz kluczyk dźwiękowy,
który po naciśnięciu wydaje śmieszne
odgłosy i odgrywa muzyczkę. wiek: 0+

Gryzaczki
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Grzechotka Lew (CGR32)

Grzechotka Panda (CGR96)

Sympatyczny lew z klekoczącymi krążkami zabawi
dziecko w domu i na spacerze. Łatwa do trzymania rączka
i klekoczące odgłosy zachęcają dziecko do zabawy,
rozwijając przy okazji jego sprawność motoryczną oraz
stymulując zmysły.
wiek: 3 m+

Panda z 5 klekoczącymi krążkami świetnie sprawdzi się
zarówno w domu, jak i w podróży. Łatwy do trzymania
uchwyt i klekoczące kolorowe krążki wydające zabawne
odgłosy przy potrząsaniu sprawiają, że zabawka świetnie
sprawdzi się na spacerze, zajmując malucha.
wiek: 3 m+

Grzechotka Małpka (CGR93)
Słodka małpka-grzechotka
ma brzuszek wypełniony
kolorowymi koralikami,
które przy potrząśnięciu
wydają grzechoczące dźwięki!
Zakręcony ogon to idealny
uchwyt, który może służyć
także jako zawieszka do daszka
wózka! Małpka to idealny
kumpel na spacery – zajmie
i zabawi malucha! Chwytanie
i potrząsanie grzechotką
pomaga dziecku rozwijać
zdolności motoryczne oraz
stymuluje zmysły.
wiek: 0+
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Grzechotki

Grzechotka – Piramidka z kółek

Piszczałka-akordeonik

(DFR09)

(DRD88)

Ta znana zabawka z powodzeniem
bawiła wiele pokoleń, a teraz
znów uzupełni kolekcję zabawek
maluszków! Idealnie dopasowana
rozmiarem do dziecięcych
rączek klekocząca piramidka
zachęca do zabawy dzięki
kolorowym obręczom i radosnym,
klekoczącym i grzechoczącym
dźwiękom. Doskonale wspomaga
rozwój zmysłów Twojego dziecka.
Prosta, kolorowa i radosna!
wiek: 0+

Ten uroczy akordeonik będzie wyjątkowo dźwięcznym
towarzyszem Twojego malucha. Naciskanie przycisków
nagradza dziecko radosnym dźwiękiem piszczałki,
a potrząsanie akordeonem wprawia w ruch kolorowe koraliki
i powoduje grzechotanie. Przyczep uchwyt zabawki do torby
lub wózka, aby zorganizować koncert podczas spaceru!
wiek: 0+

Grzechotka-bongosy

Miękki aparacik
z lusterkiem (DFR11)

(DRF16)
Pora na trochę muzyki! Maluszek będzie zachwycony
jaskrawymi, kolorowymi koralikami wewnątrz każdego
bongosa oraz grzechoczącymi dźwiękami. Uchwyt
został zaprojektowany tak, aby był wygodny nawet dla
najmłodszych muzyków, więc dziecko może z łatwością
potrząsać i grzechotać zabawką!
wiek: 3 m+

Aparacik ma lusterko do poznawania swojej buzi
i zrobiony jest z szeleszczących, stymulujących zmysły
materiałów. Elastyczna „lampa błyskowa” pełni rolę
gryzaczka. Posiada praktyczną pętelkę do zawieszania
przy wózku. Uśmiechnij się i zabierz go ze sobą!
wiek: 3 m+

Grzechotki, gryzaczki, zawieszki
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Co zrobić, aby
najlepiej wykorzystać
czas zabawy? Porady
Według Kathleen Alfano
•

Skorzystaj z każdej możliwości, aby bawić się z dzieckiem – to wyjątkowy czas, którego na
pewno nie chciałabyś przegapić.

•

Obserwuj swoje bawiące się dziecko – obserwując je, dowiesz się o nim więcej i zdobędziesz
wskazówki, które przydadzą Ci się na dalszych etapach jego rozwoju.

•

Reaguj na sygnały, które daje Ci dziecko swoim zachowaniem – gdy bawisz się z dzieckiem,
bądź kreatywna i zaradna.

•

Dopilnuj, aby dziecko miało na zabawę odpowiednią ilość czasu – dzieci potrzebują na
zabawę długich odcinków czasu. Najlepiej uczą się w środowisku, w którym mogą swobodnie
badać, odkrywać i bawić się.

•

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru – zapewnij maluszkowi bezpieczne i wolne od
zagrożeń miejsce zabawy – zarówno w domu, jak i poza nim.

•

Wybierz zabawki odpowiednie do dostępnej przestrzeni – staraj się przewidzieć, jak dziecko
może zachowywać się podczas zabawy.

•

Wybierz zabawki dostosowane do etapu rozwoju Twojego dziecka – weź pod uwagę, czego
zabawka może nauczyć Twojego maluszka.

•

Zabawki niszczą się lub mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem – sprawdzaj
regularnie ich stan pod względem bezpieczeństwa i trwałości.

•

Wybieraj zabawki różnego rodzaju i typu, takie, które sprawiają dziecku radość, pomagają
utrzymać jego uwagę i podtrzymują zainteresowanie zabawą: aktywną lub spokojną,
samodzielną lub z innymi dziećmi.

•

Zwracaj uwagę na oznaczenia wiekowe na opakowaniach zabawek – są one podawane
ze względów bezpieczeństwa i stanowią wskazówki dla rodziców określające wymagany
poziom rozwoju dziecka.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Muzyczna kierownica (DYW53)
Muzyczna kierownica zajmie uwagę i rączki malucha dzięki ciekawym elementom do zabawy. Łatwo przyczepić ją do wózka,
dzięki czemu ekscytująca zabawa jest na wyciągnięcie rączki.
wiek: 0+

Nowość!

Maluszek może naciskać klakson, obracać
grającą krótkie melodyjki kierownicę w kształcie lwa, zmieniać biegi dźwignią w kształcie zebry i „wkładać” kluczyk do
stacyjki oraz wykonywać wiele innych ciekawych czynności.

Kolorowa karuzelka
do wózka (BHW59)
Kolorowa, przenośna karuzelka do wózka. Wystarczy przymocować ją do daszka spacerówki, by dziecko mogło trącać
zabawki rączką i cieszyć się odgłosami
dwóch miękkich biedroneczek i ślicznego kwiatka. Przyjazne małpki huśtają się
w rytm ruchów spacerówki. wiek: 0+
• Zajmuje dziecko w domu
i na spacerze;
• Zachęcające do zabawy
wiszące biedronki i kwiatek;
• Małpki kołyszą się
w rytm ruchów wózka;
• Brzęczące dźwięki;
• Łatwe mocowanie;
• Stymuluje zmysły i rozwija
zdolności motoryczne.

Grzechotki, gryzaczki, zawieszki

str.35

Małpka zawieszka do wózka
(DFP84)
Radosna zabawa w towarzystwie najweselszej z małpek!
Ta zaprojektowana z myślą o wózku zabawka oferuje całe
mnóstwo praktycznych i rozwijających aktywności. wiek: 0+
Naciśnij nos małpki,
aby uruchomić
światełka i melodie

Ptaszek-grzechotka, przesuwane pierścienie, przyjazne
materiały i motylek-gryzaczek aktywizują zmysły malucha!

Spacerowi przyjaciele
zestaw zawieszek (DFP25)
Zawieszki w łatwy sposób można zamocować do spacerówki.
Zwierzątka wydają grzechoczące lub klekoczące dźwięki, by
zająć uwagę malucha. Rozwijają zręczność i stymulują zmysły.
wiek: 0+
Dodatkowe ogniwa, do których
można przypiąć więcej zabawek

Kolorowa,
materiałowa torba
do przechowywania
zabawek

Trzy urocze zabawki aktywizujące: lew z lusterkiem,
krokodyl-grzechotka i brzęczący słonik
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Zielony groszek – zawieszka
aktywizująca (DRD79)
Trzy „groszki” do zabawy ukryte w zielonym strączku to świeże spojrzenie na pobudzającą zmysły i rozwijającą umiejętności
dziecka zabawkę!
wiek: 0+

Niemowlaki będą z uwagą odkrywać trzy „groszki” – aktywizujące kuleczki ukryte wewnątrz strączka: jedna z nich to grzechotka, druga to połyskujące lusterko, trzecia jest w całości
pokryta ciekawą fakturą. Do zestawu dołączona jest także
elastyczna pszczółka do gryzienia.

Lustereczko Małpka
(DYC85)
Oto kawałek mięciutkiej dżungli dla Twojego maleństwa!
Lustereczko zrobione jest z miłych w dotyku tkanin.
Interesujące powierzchnie i aktywizujące elementy zachwycą
każdego bobasa!
wiek: 0+

Chwytanie zabawek
Lusterko sprzyja poznawaniu
i zabawa nimi rozwija zręczność
własnej buzi

Grzechotki, gryzaczki, zawieszki aktywizujące
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Aktywizujący słonik
(DYF88)
Ten pluszowy słonik sprawi dziecku mnóstwo frajdy różnorodnością materiałów i kolorów. Duży, miękki słonik będzie
niezapomnianym przyjacielem i pierwszym towarzyszem
zabaw Twojego maluszka.
wiek: 0+

Chwytanie zabawek
Lusterko sprzyja poznawaniu
i zabawa nimi rozwija zręczność
własnej buzi

Aktywizujący krokodylek
(DYF89)
Miękki Aktywizujący krokodylek posiada stymulujące
zmysły dziecka kolory, przyciągające uwagę wzory i materiały ze sztruksu i pluszu. Wystarczy trącić tę zawieszaną
zabawkę, żeby usłyszeć radosne klekotanie i grzechotanie.
wiek: 0+

Krokodylka można
przyczepić do torby
lub wózka

Chwytanie zabawek
i zabawa nimi rozwija zręczność
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Interesujące powierzchnie
stymulują zmysł dotyku

Grzechotki, gryzaczki, zawieszki aktywizujące

Aktywizujące jabłuszko
(DFP88)
Każda z 4 stron to nowe doświadczenie dla rozwijających
się zmysłów dziecka. Różnorodne materiały i faktury
oraz lusterko aktywizują zmysły. Motylek, ślimak-grzechotka
i ptaszek-gryzaczek dotrzymują dziecku towarzystwa.
wiek: 0+

Interesujące powierzchnie
stymulują zmysł dotyku

Doniczka „a kuku”
(DFP91)
Naciśnięcie ukrytego skunksa pomoże mu wyskoczyć
i schować się, rozpoczynając zabawę w „a kuku”. Kwiatuszek pachnie wanilią, listek szeleści, a obrotowy ptaszek
przesuwa się. Skunksikiem można też bawić się osobno.
wiek: 3 m+

Przyjaciel podzwania, ma
pluszowy ogonek, a na głowie
kwiatek z mięciutkim,
zielonym listkiem

Żółty robaczek na doniczce
kręci się i przemieszcza
po linii, stymulując rozwój
zręczności

Grzechotki, gryzaczki, zawieszki aktywizujące
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Dzwoniący ptaszek
„a kuku”(DFP95)
Pluszowy ptaszek podzwania oraz wraca do domku,
przyjemnie „wibrując” i pokazując dziecku zasadę akcji
i reakcji. Różnorodne materiały i kolory stymulują zmysły.
wiek: 0+

Marakasy
(BLT33)
Zestaw dwóch grzechotek-marakasów w rozmiarze idealnym
dla malutkich rączek! Maluszek pokocha muzyczną zabawę!
wiek: 3 m+

Miękkie końce z materiału
stymulują zmysł dotyku

Przez przezroczyste elementy
widać grzechoczące koraliki
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Lisek z zabawkami (CDN56)

Lew z zabawkami (CGN89)

Lisek z zabawkami ma łapki pełne wesołej zabawy dla
Twojego maluszka! Dziecko może bez trudu ściskać i tulić
tego pluszowego liska o milutkiej buzi i miękkim futerku
z tkaniny.
wiek: 0+

Lusterko sprzyja poznawaniu własnej buzi, interesujące
powierzchnie stymulują zmysł dotyku, piłeczka-grzechotka
wzmacnia rozwój słuchu, a gryzaczek pomaga ukoić małe
wiek: 3 m+
dziąsełka!

Kuleczka-Sóweczka (CDN46)
Zabawa w trącanie dzwoniącej Kuleczki-Sóweczki
dostarczy dziecku mnóstwa radości! Trzy kolorowe
piłeczki mieszczą się idealnie w brzuszku sowy i świetnie
nadają się do zabawy we wkładanie i wyjmowanie.
Atłasowe skrzydełka stymulują zmysły, a aktywna zabawa
pomaga w rozwoju sprawności manualnej.
wiek: 3 m+

Aktywna zabawa
pomaga w rozwoju
sprawności manualnej

Aktywna
zabawa

z SÓWKĄ!

Atłasowe
skrzydełka
stymulują
zmysły

Trzy kolorowe piłeczki
do zabawy we wkładanie
i wyjmowanie

Zabawki aktywizujące
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Kaczuszka wypełniona płynem
i kolorowymi koralikami

Kąpielowe
kaczuszki (DVH21)
Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Kultowa Kąpielowa Kaczuszka
doczekała się towarzyszek! Każda z nich ma inny kolor i detale.
Kaczuszki znajdują się w przezroczystej kuli wypełnionej płynem
i kolorowymi koralikami, która doskonale unosi się na wodzie. Kulkę
można również toczyć po podłodze,
by bawić się w raczkowanie!
wiek: 3 m+

Raczkowanie za toczącą się kulką
rozwijaja sprawność ruchową

Nieważne, jak długo malec będzie
próbował zatopić, obrócić czy zanurzyć
kaczuszkę w wodzie – śliczna zabawka
i tak wróci na powierzchnię!

4 Kąpielowe kaczuszki
w asortymencie
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Akcesoria kąpielowe

Kąpielowy motyl-książeczka
(CMY31)
Kąpielowego motylka można przyczepić do ściany wanny
na przyssawki, by towarzyszył maluchowi podczas wesołej
zabawy w kąpieli!
wiek: 6 m+

Cyferki na stronach pomogą
dziecku w nauce liczenia

Kolorowe
liczby i zwierzaczki
na każdej stronie!

Zabawna psikawka w rozmiarze
idealnym dla małych rączek

Kąpielowy żółwik
Zabawny sposób na
rozwijanie zręczności
i koordynację ręka-oko

(DHW16)
Słodki, unoszący się na wodzie żółwik zapewni maluchowi
mnóstwo zabawy. Ty myjesz dziecko po pełnym wrażeń dniu,
a ono oddaje się radosnej zabawie. W zestawie kąpielowy
żółwik i 3 skorupki.
wiek: 6 m+

Każda ze skorupek
do cedzenia wody
tworzy strumień
w innym kształcie!
Podczas kąpieli dziecko może
nakładać na plecy żółwika
3 skorupy albo wykorzystać
je do nabierania i cedzenia wody

Wesoły żółwik
umili kąpiel każdemu
szkrabowi

Akcesoria kąpielowe
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Jak pomóc dziecku
uczyć się
poprzez zabawę?
Według dr Bettye M. Caldwell
Rodzice mogą wspomóc dziecko w nauce umiejętności poprzez właściwe zachowania i stworzenie odpowiedniego, stymulującego środowiska do zabawy. Podaruj dziecku ciekawą zabawkę. Dodawaj mu otuchy, zachęcaj je,
a będzie zaintrygowane zabawą – np. w sortowanie kształtów lub układanie – i różnymi możliwościami. Gdy zauważysz, że dziecko zainteresowało się zabawką, usiądź z boku i obserwuj, co z nią robi.
Oprzyj się pokusie, aby ingerować w zabawę dziecka
Gdy widzisz, jak swoimi malutkimi rączkami próbuje dopasować kwadrat do okrągłego otworu, nie przerywaj, aby
pokazać właściwy sposób. Oczywiście niełatwo jest patrzeć, jak maluch się „trudzi”, ale w ten sposób właśnie się
rozwija. Obserwuj, jak dziecko uczy się rozwiązywania problemów i zdobywa umiejętność, z której będzie korzystać
do końca życia. W końcu maluszkowi uda się znaleźć właściwe rozwiązanie, a promienny uśmiech na jego buzi
(„Udało mi się”!) będzie dla Ciebie największym prezentem.
Jeśli jednak zauważysz, że dziecko jest mocno sfrustrowane
i przytłoczone niemożnością poradzenia sobie z zadaniem, zareaguj
Postaraj się jednak zrobić to w taki sposób, aby dziecko wciąż mogło rozwiązać problem samo. Jeśli maluszek jeszcze nie umie raczkować, a desperacko próbuje dostać się do odległej zabawki, przesuń ją trochę bliżej, aby zdołał ją
pochwycić. Ale maluch może Cię też zaskoczyć błyskotliwym rozwiązaniem, gdy pociągnie kocyk, na którym leży
zabawka, aby przyciągnąć ją bliżej.
Możesz także pomóc dziecku uczyć się, gdy prezentujesz mu różne rozwiązania problemu
Wyobraź sobie, że budowana przez dziecko wieża z klocków ciągle się przewraca, bo jej szczyt został krzywo ustawiony. Możesz wtedy zademonstrować, jak inaczej ją ustawić. Następnie pozwól dziecku, aby wypróbowało ten
lub inny sposób. Po kilku próbach zabawa zakończy się sukcesem!
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Piramidka z kółek
(FHC92)
Maluszek układa kolorowe kółeczka jedno na
drugim i uczy się porządkować przedmioty
według wielkości. Żywe kolory, wirujące
koraliki i ciekawe kształty stymulują zmysły
i zapewnią radosną, edukacyjną zabawę!
wiek: 6 m+

Zabawa kółeczkami rozwija
zręczność Twojego dziecka

W górnym kółeczku znajdują się
różnokolorowe koraliki

Gdy dziecko uderzy w podstawkę,
piramidka będzie się zabawnie kiwać!
Zabawki
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Pierwsze klocki malucha
(FFC84)
Kultowa zabawka Fisher-Price Pierwsze
klocki malucha w nowej, unowocześnionej
odsłonie! Zabawka jest przyjemna w dotyku oraz posiada piękne, żywe kolory stymulujące wzrok dziecka.
wiek: 6 m+

Wygodny uchwyt pozwala łatwo przenosić
zabawkę, a wieczko jest łatwe do otwarcia.

Maluszek wkłada 10 klocków w 5 różnych
kształtach do kolorowego pojemnika przez
odpowiednie otwory i dzięki radosnej
zabawie ćwiczy umiejętność sortowania,
zręczność oraz koordynację
wzrokowo-manualną, pokonując kolejne
etapy trudności!
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Zabawki

Nowy
wygląd!

Okrągłe kubeczki do ustawiania
(W4472)
Ta zabawka rozwinie zdolności manualne Twojego malucha!
Z dziesięciu okrągłych kubeczków-foremek można ułożyć
wieżę lub kolorowe kule. Kubeczki różnią się kolorem
i wielkością, dzięki czemu dziecko uczy się rozpoznawać
różnice między nimi!
wiek: 6 m+

Kubeczki różnią się kolorem i wielkością, dzięki czemu
dziecko uczy się rozpoznawać różnice między nimi!

Motylek Sorter kształtów (CDC22)
Sześć solidnych kolorowych klocków o różnych kształtach doskonale wpłynie na sprawność małych rączek!
To także świetny sposób na wprowadzanie dziecka
w świat kształtów i kolorów!
wiek: 6 m+

W zestawie motylek oraz sześć kolorowych
klocków o różnych kształtach

Zabawki
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Telefonik dla gadułki (FGW66)
Nowy, ulepszony Telefonik dla gadułki! Ta klasyczna zabawka
ma teraz nowoczesny wygląd, ale zachowuje swój uroczy
klasyczny charakter. Telefonik zachęca do zabawy w odgrywanie
ról, a wykręcanie numerów oswaja dziecko z cyferkami i uczy
liczyć od 1 do 9. Żywe kolory, ruchome części i dźwięki stymulują
zmysły malucha i zdolności motoryczne.
wiek: 12 m+

Dzięki sznurkowi Telefonik dla
gadułki nigdy się nie zgubi
i można zabrać go na spacer

Telefonik z klapką (Y6979)
Telefonik z klapką wygląda jak... prawdziwy! Każdy maluszek
wiek: 6 m+
będzie z radością dzwonić do zwierzątek!

Wciskaj przyciski, by usłyszeć
dzwonki i efekty dźwiękowe!
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Gdy dziecko otworzy klapkę,
usłyszy zabawny dźwięk, a na
ekranie powita je jedno spośród
trzech zwierzątek!

Zabawki

Telefon ma słodką
buźkę, tarczę
do wykręcania numerów,
dźwięki imitujące
dzwonek telefonu
i ruszające się oczy!

Samochodzik Odkrywcy (CMV93)
Autko wydaje zabawne mechaniczne dźwięki i zajmuje
uwagę wieloma aktywizującymi elementami, pobudzającymi
rozwój motoryczny dziecka.
wiek: 6 m+

Nowość!

Zabawa
rozwija zręczność
oraz stymuluje
zmysły!

Drzwiczki samochodu otwierają się i zamykają, klapki
odkrywają obrazki ukrywających się zwierzęcych przyjaciół,
poruszające się kolorowe krążki wesoło klekoczą, kółka się
kręcą, ptaszek jeździ na suwaczku także wydając dźwięki

Gąsieniczka „Odkrywaj ze mną”
(DHW14)
Na Twojego malucha czeka radosna zabawa w „a kuku!”
ze zwierzątkami i słodką gąsieniczką z drzwiczkami do
otwierania. Gąsieniczka „Odkrywaj ze mną” pozwala dziecku
na jeszcze więcej zabawy. Maluch może z radością przekładać
kolorowe drzwiczki tej słodkiej gąsienicy, odkrywając przy tym
kolejne niespodzianki!
wiek: 6 m+

Pod drzwiczkami kryją się słonik z mięciutkim
uchem, szeleszczący lew oraz lustereczko
zachęcające do odkrywania swojej buzi
Zabawki

str.49

Ruchome Klocki (CBL33)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Oto klocki z fantastyczną niespodzianką – uśmiechniętymi
buźkami, które kręcą się wewnątrz nich! W każdym
z ruchomych klocków znajduje się obrotowa kuleczka, która
nadaje nowy wymiar zabawy tradycyjnym klockom.
wiek: 6 m+

Panel do zabawy „Przyjaciele
z Lasu Tropikalnego” (DMJ39)
Wspomóż dziecko w rozwoju jego zręczności, zapewniając
mu jednocześnie całe mnóstwo wspaniałej zabawy! Żywe
kolory ,,Przyjaciół z lasu tropikalnego” stymulują wzrok
maluszka. Zabawne klekoczące dźwięki nagradzają aktywność
dziecka i w ramach zabawy pomagają zrozumieć związek
przyczynowo-skutkowy.
wiek: 6 m+
7 różnych zabawek:
• obrotowe kółka
• klikacz
• wałeczek
• lusterko
• suwak ze
zwierzątkiem
• lew-piszczałka
• cztery klapki
do przerzucania
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Zabawki

Aktywna kostka (BFH80)
5 ścianek aktywnej kostki to 5 możliwości wspaniałej
zabawy! Aktywna kostka jest rozmiarowo idealnie dostosowana do rączki dziecka. Zabawka pomaga rozwijać zdolności
motoryczne i stymuluje zmysły.
wiek: 6 m+

Poręczny uchwyt
dla łatwego przenoszenia

Aktywizująca wieża 3 w 1 (DRG12)
Aktywizująca wieża 3 w 1 to mnóstwo możliwości na długie
godziny wesołej zabawy! Raczkowanie za zabawką rozwija
sprawność ruchową, a labirynt umiejętność myślenia.
wiek: 9 m+

1
Na początku maluch może
bawić się na siedząco
obrotową kulką i klikaczem.

2
Gdy maluch zacznie się więcej
poruszać, połóż wieżę na boku
i potocz ją po podłodze, aby
zachęcić go do raczkowania.

3naspaokstyobwyną
zabawę!

3
Gdy podrośnie, postaw wieżę w pionie, aby koraliki zaczęły
toczyć się okrężnym ruchem przez labirynt! Dziecko wkrótce
odkryje, które przyciski i suwaki sprawiają, że wesołe koraliki
toczą się przez spiralny labirynt.

Układanka ze zwierzątkami (CMY38)
Poręczne ﬁgurki zwierzątek to fragmenty układanki. Małe
rączki z łatwością mogą je chwycić, trzymać i dopasować do
tablicy z obrazkami! Dodatkowo zwierzaczki mogą same stać,
co pozwala na zabawę w odgrywanie ról! Zabawa rozwija koordynację ręka-oko i zręczność, a żywe kolory i przestrzenne
fragmenty układanki stymulują wzrok i dotyk. wiek: 12 m+

6 zwierzątek

do zabawy

w układanie!

W zestawie tablica-układanka oraz
6 zwierzątek-puzzli, którymi
można bawić się
jak oddzielnymi
zabawkami

Zabawki
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Lwi Pociąg + Klocki do układania
(DRG33)
Pociąg ma 3 wagoniki do wypełniania i 9 kolorowych, poręcznych
elementów do ładowania. Maluch stanie się budowniczym
(i konduktorem!) podczas zabawy w układanie lwa i kolorowych
klocków na przeróżne sposoby!
wiek: 6 m+

Maluszek może posadzić lwa
w siedzeniu konduktora
i wyruszyć w radosną podróż!

Zaangażuje rączki
małego dziecka do wielu
zręcznościowych zabaw

Rozkołysany krokodyl (CDC48)
Ten wesoły krokodyl jest gotowy na świetną zabawę w układanie
4 elementów jeden na drugim lub jeden w drugim! Krokodyl
zapewnia mnóstwo zabawy, a przy okazji może pomóc w nauce
kolorów.
wiek: 6 m+

Ustawianie łuków w wieżę lub wkładanie jednego
łuku w drugi pomaga dziecku rozwijać sprawność
manualną i koordynację ręka-oko
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Zabawki

Dziecko może trącać
zabawkę, aby zaczęła
się kołysać

Zabawa klockami
rozwija zręczność
i koordynację
wzrokowo-manualną
dziecka!

Krokodylek + Klocki do układania
(DRG34)
Dzieci będą miały rączki pełne zabawy dzięki tym poręcznym
klockom i przyjaznemu krokodylkowi! Chwytanie i układanie
klocków rozwija zręczność, a ciekawe faktury i grzechoczące
dźwięki aktywizują zmysły. Budowanie uczy również związków
między przyczyną a skutkiem.
wiek: 6 m+
Maluch może ułożyć
na krokodylku do
6 klocków, tworząc
wspaniałą wieżę

Wypustki do łatwego chwytania,
a także otwór na spodzie,
6 różnych klocków: do przekręcania
który zwiększa stabilność
i klekotania, z grzechotką, 2 klocki
budowanej konstrukcji
ze zwierzętami i 2 klocki z ciekawą fakturą

Jeżdżące zwierzaki (BGX29)

Klikające zwierzaki (CGG86)

Jeżdżące zwierzaki Fisher-Price to zabawne pojazdy, które
pomagają dzieciom nabrać sprawności w poruszaniu się!
Każdy ma kolorowe koraliki, które podskakują, gdy dziecko
pcha zabawkę. Metalizowana powierzchnia odbija światło
i zapewnia fascynujące wrażenia wizualne. wiek: 6 m+

Te urocze zwierzaki to przyjaciele do wspólnej zabawy i towarzysze w odkrywaniu świata! Żywe kolory, ciekawe faktury
i zabawne dźwięki stymulują zmysł wzroku, słuchu i dotyku.
Zabawki rozwijają zręczność i wprowadzają w związek
przyczynowo-skutkowy. wiek: 6 m+

Zwierzaki mają kolorowe koraliki, które
podskakują, gdy dziecko pcha zabawkę

W asortymencie 3 zwierzaki:
Klikający Lew, Słoń i Zebra

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Zabawki

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)
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Interaktywny Chodzik
Zebra (DPL53)
Interaktywny Chodzik Zebra pomoże
maluchowi w nauce pierwszych słów
i zachęci do stawiania pierwszych kroków!
Wesołe komunikaty i melodie zapewniają
odpowiednią motywację do ruchu.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 6 m+

Zabawa

na siedząco
i na stojąco!

Wygodny uchwyt i solidna podstawa
na 4 kółkach dodadzą dziecku pewności
podczas pierwszych spacerów
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Chodziki

Dziecko może przerzucać stronę książeczki lub naciskać podświetlane przyciski,
aby wraz z nowymi przyjaciółmi-zwierzątkami poznawać alfabet i liczby dzięki
radosnym wypowiedziom i piosenkom

Edu Karty - Zwierzęta

Układanka-puzzlopianka

Edu Karty to seria edukacyjnych kart dla najmłodszych.
Konturowe karty w żywych kolorach z ulubionymi bohaterami
bajek sprawiają, że nauka staje się przyjemnością, dlatego dzieci
chętnie po nie sięgają. Edu Karty zostały tak przygotowane,
aby wspomagać rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci.
wiek: 3 L+

Puzzlo-pianki to duże, miękkie, kolorowe puzzle, z których
można budować figury przestrzenne, np. kostkę lub
pudełko. Mogą również posłużyć jako podkładka przy innych
zabawach. Puzzlo-pianki można łatwo myć.
wiek: 2 L+

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.trefl.com

Książeczki edukacyjne

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
Produkty licencyjne

www.olesiejuk.pl
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Chichoczący Stworek

Nowość!

(DYM88)
Stworek-przytulanka jest zawsze gotowy do
zabawy! Różnorodne faktury i powierzchnie
do odkrywania oraz urocza, przyjazna buzia
Stworka sprawiają, że Twoje dziecko znajdzie
w nim dobrego przyjaciela.
wiek: 6 m+

Zabawa, która rozwija
Zmysły: Różnorodne faktury, dźwięki i jasne
kolory pobudzają zmysły dziecka.
Zręczność: Maluch chwyta Stworka i bawi
się z nim, trenując równocześnie koordynację
wzrokowo-ruchową oraz zręczność.
Ciekawość: Ściskanie brzuszka, by usłyszeć
śmieszne odgłosy i melodyjki, zapoznaje ze
zjawiskiem przyczyny i skutku.

Po ściśnięciu jego brzuszka słychać
śmieszne odgłosy i krótkie melodyjki
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Maluch może ciągnąć go za ręce,
rozwijając swoją zręczność

Zabawki Stworki

Różnorodne faktury
i powierzchnie do odkrywania

Nowość!

Śpiewający Stworek-Kręciołek (FHD55)

Zabawka odtwarza
ponad 15 wypowiedzi,
piosenek i dźwięków,
które zachęcą dziecko
do raczkowania

Stworek ucieka, złap go! Śpiewający Stworek-Kręciołek kręci się, jeździ po pokoju
i wyrzuca piłeczki. Stworek umożliwia
zabawę na dwa sposoby – zależnie od etapu
rozwoju dziecka. Różne faktury, jaskrawe
kolory oraz śmieszne dźwięki i odgłosy jazdy
stymulują rozwijające się zmysły dziecka.
Zawartość edukacyjna wiek: 9 m+
w języku polskim.

Podczas zabawy na siedząco maluch może
włożyć do stworka pięć kolorowych piłeczek...
Odkrywając
różne sposoby na
wprowadzenie Stworka
w ruch, maluch uczy
się o przyczynach
i skutkach!

Gdy dziecko jest gotowe do raczkowania, śmieszny
Stworek zaczyna szaleć po pokoju, zachęcając malucha
do gonienia za nim lub za turlającymi się piłeczkami!

...a następnie zakręcić wałeczkiem,
aby piłeczki kręciły się i wyskakiwały!

Zabawki Stworki
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Stworek z niespodziankami (DYM89)
Niespodzianka! Czas na zabawę! Wszystkie Stworki – przyjaciele
Twojego maluszka – już tu są! To rewelacyjny trening zręczności
i dużo wspaniałej zabawy! Zabawa, która rozwija. Zmysły:
Śmieszne buźki Stworków, żywe kolory i wesołe dźwięki
zainteresują maluszka i pobudzą jego zmysły.
wiek: 6 m+

Nowość!

Przesuwaj, naciskaj, przełączaj lub kręć kolorowymi przyciskami
przy każdych drzwiach z numerkiem, a wyskoczą z nich cztery
małe Stworki, by się przywitać!

Głodny Stworek – Zjeżdżalnia
krążków (DRG11)
Kto jest głodny i czeka na „nakarmienie” krążkami? Głodny Stworek! „Karmiąc” Stworka, maluch będzie uczył się coraz szybciej
wypełniać „brzuszek” głodomora, dzieki czemu wzmocni pewność
siebie. wiek: 9 m+

Nowość!

Maluszek może „nakarmić” Stworka kolorowymi przysmakami,
wrzucając je do dwóch otworów w jego głowie i patrząc, jak zjeżdżają
wprost do jego „brzuszka”, a następnie wyskakują wzdłuż ogona przy
akompaniamencie wesołych dźwięków. „Chrup, chrup!”
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Zabawki Stworki

Stworek-Humorek (DRG13)
Słodki Stworek-Humorek wprowadzi Twojego malucha
w świat uczuć i sposobów ich wyrażania! ! Żywe kolory, „włosy”
z wstążeczek i miękkie rączki zachęcające do ściskania sprawiek: 6 m+
wiają, że uroczy stworek wygląda jak żywy!

Czasem są szczęśliwe, czasem smutne, a czasem
naprawdę... ZASKOCZONE!

i
k
r
oż mają
w
t
S te cia!
uczu

Trącając wałeczek, maluch może zakręcić buzią
stworka i zobaczyć, w jaki sposób wyraża poszczególne
uczucia. Każdemu wyrazowi twarzy odpowiada dźwięk,
który pomaga lepiej poznać dane uczucie, zachęcając
dziecko do słuchania i reagowania.

Odjazdowy Stworek (DRG16)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Dzieci mogą rozwijać swoją sprawność ruchową podczas raczkowania i chodzenia za uroczymi stworkami na kółeczkach.
Żywe kolory, ciekawe faktury i materiały pobudzają ciekawość
oraz zmysły maluszka.
wiek: 9 m+

Przyjemne w dotyku
faktury, w tym
miękkie włosy, ząbki
czy różki stymulują
zmysły dziecka

Dzieci będą z radością naciskać głowę każdego z tych
kolorowych stworków, by posyłać je naprzód i raczkować
za nimi po podłodze, rozwijając sprawność ruchową

2 odjazdowe stworki
w asortymencie

Zabawki Stworki
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Arditex to hiszpańska firma produkująca szeroki asortyment licencyjny dla dzieci. Jedną z ostatnich linii
produktowych jest kolekcja Fisher-Price. Podzielona została na trzy grupy - maskotki, artykuły dekoracyjne oraz
odzież i obuwie niemowlęce. Produkty charakteryzują się doskonałą jakością oraz atrakcyjnym wzornictwem.
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1 - Krzesełko i stolik do zabawy, wykonany z pomalowanej płyty MDF. Na stoliczku układanka i schowek wykonany z siatki.
2 - Edukacyjna sztaluga, wykonana z pomalowanej płyty MDF i drewna. Z jednej strony biała, suchościeralna tablica magnetyczna, z drugiej czarna do pisania kredą.
3 - Urocza ramka na zdjęcia, wykonana z pomalowanej płyty MDF. Ozdobiona uroczymi zwierzątkami. Pomieści zdjęcia o rozmiarze 10x15 cm.
4 - Torba na ramię na akcesoria do pielęgnacji. Regulowany pasek, przydatne kieszonki oraz mata do przewijania. Niezbędnik każdej mamy.
5 - Body niemowlęce z długim rękawem. Wykonane z wysokiej jakości bawełny i ozdobione uroczą graﬁką.
6 - Buciki / kapcie niemowlęce. Ozdobione uroczą grafiką ze słonikiem.
7 - Skarpetki niemowlęce. Wykonane z wysokiej jakości bawełny. Ozdobione uroczą grafiką - słonikiem.
8 - Koszyk wiklinowy. Ozdobiony uroczym lwem, świetnie sprawdzi się do przechowywania pampersów lub środków do pielęgnacji.
9 - Bambusowy zestaw śniadaniowy. Zestaw składa się ze sztućców, mieczki, talerza i kubeczka. Jest bezpieczny dla maluchów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.gatito.pl
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Produkty licencyjne

Seria produktów licencyjnych Fisher-Price w ofercie DOLU obejmuje artykuły przeznaczone
zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i przedszkolaków. W szerokiej gamie produktów znajdują
się zabawki o charakterze edukacyjnym i sportowym do wykorzystania w domu, jak i w ogrodzie.
Zabawki wykonane są z wysokiej jakości surowców zapewniających bezpieczną zabawę.
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1 - Jeździk 4 w 1 - może być wykorzystany jako pojazd popychany przez
dorosłego i jeździk dla dziecka. Posiada również bieguny do bujania,
klakson i wysokie oparcie.
2 - Mój pierwszy motor - o wysokości 48 cm; przeznaczony dla dzieci
powyżej 2 lat.
3 - Wózek na zakupy z akcesoriami o wysokości 48 cm.
4 - Zestaw do baseballa - składa się z kija baseballowego o długości
60 cm i dwóch piłek; wykonany z lekkiego tworzywa, co gwarantuje
bezpieczną zabawę.
5 - Tablica/sztaluga o wysokości 107 cm z akcesoriami (marker, gąbka,
kredki, 10 arkuszy do kolorowania i 1 arkusz naklejek).

8

11

6 - Biurko - doskonałe dla dzieci rozpoczynających przygodę z nauką.
7 - Kasa sklepowa Juniora wyposażona w czytnik kart kredytowych,
mikrofon i otwieraną szufladę.
8 - Zestaw kręgli Fisher-Price - zawiera 6 szt. kręgli i 1 kulę.
9 - Tor samochodowy z autkami o długości całkowitej tras 171 cm.
Wyposażony w lądowisko dla helikopterów, podjazd oraz tunel.
10 - Dwufunkcyjny konik na biegunach - po zdjęciu biegunów konik staje
się jeździkiem na kółkach.
11 - Mój pierwszy jeździk dla malucha.
12 - Mój pierwszy trójkołowiec - o wysokości 48 cm;
przeznaczony dla dzieci powyżej 2 lat.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.wader.toys
Produkty licencyjne
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Korzyści płynące
ze słuchania muzyki
Według dr Bettye M. Caldwell
Muzyka wywołuje w człowieku wiele emocji, potrafi
zachwycać, rozśmieszać, a nawet wzruszać. Dzięki muzyce
możemy zmienić nastrój, zbudować atmosferę, wywołać
konkretne uczucia. Czasem można wykorzystać ją jako tło do
opowiadania historii. Słuchanie muzyki ma także pozytywny
wpływ na rozwój dziecka i stymuluje jego zmysły. Słuchanie
muzyki klasycznej już od pierwszych dni życia maluszka może
pomóc mu w rozbudzeniu i rozwijaniu umiejętności, z których
później będzie mógł korzystać przez całe życie, np. zdolności
matematycznych i orientacji przestrzennej. Co więcej, wspiera
rozwój słuchu i pomaga dzieciom nauczyć się rozpoznawania
wzorców języka mówionego.
Dzięki muzyce niemowlęta wsłuchują się w język i powoli
poznają jego charakterystyczną melodię. Kiedy mówimy,
mamy tendencję do obniżania wysokości głosu i zwalniania
na końcu zdania – podobnie jak we frazie muzycznej,
w której dźwięki wydłużają się, a ostatnia nuta jest niższa niż
poprzedzające ją dźwięki.
Gdy słuchamy muzyki, nie tylko ją słyszymy, ale także myślimy
o niej, czujemy ją, wyczuwamy rytm. Kształtowanie potrzeby
kontaktu z muzyką to wielki prezent dla Twojego dziecka,
który nie tylko rozwija, lecz także wzbogaca życie wewnętrzne.

str.62

Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Muzyczne Turlaczki
(FHN50)

Nowość!

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Czas na muzyczną zabawę! Muzyczni przyjaciele świecą, grają, mówią i tańczą w rytm
muzyki, turlając się po całym pokoju! Maluchy będą świetnie się bawić, raczkując i goniąc za uroczym, turlającym się przyjacielem.
Zabawa, która rozwija. Odkrywając różne
sposoby na wprowadzenie zabawek w ruch,
maluch poznaje zasadę przyczyny i skutku!
Zawartość edukacyjna wiek: 9 m+
w języku polskim.

Zbierz wszystkie turlaczki: BeBo i Bellę!

Wystarczy nacisnąć buzię zabawki,
aby ta zaczęła się poruszać!

Turlanie, kolorowe światełka i zabawne
dźwięki pobudzają zmysły dziecka

Maluchy bawią się, tańczą
i raczkują razem z zabawkami,
ćwicząc sprawność ruchową!

Zabawki muzyczne

str.63

BeBo - tańcz
i śpiewaj ze mną! (DJX24)
Naciśnij brzuszek robocika lub dowolny
przycisk na jego stopach, aby włączyć
wesołe piosenki, treści edukacyjne
i taneczne ruchy! Ten futurystyczny
przyjaciel to nowatorska zabawka, która
jak żadna inna zachęca do aktywności,
poruszania się i nauki! W dodatku przez
cały czas uczy dziecko literek, kolorów, liczenia, muzyki, zależności między przyczyną a skutkiem i nie tylko!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Zachęca dziecko do
zabawy kolorowymi
światełkami i ruchami!

Ponad
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dźwięków,
piosenek,
i wypowiedzi!

wiek: 9 m+

Dzięki trzem trybom zabawy – taniec i ruch,
nauka i gry oraz nagrywanie i remiksy –
– zabawka „rośnie” wraz z dzieckiem, stając
się wesołym towarzyszem zabaw na całe lata!

Nowość!

Naciskaj brzuszek i przyciski,
aby włączać piosenki, treści
edukacyjne i taneczne ruchy
str.64

Umożliwia nagranie zdania,
by następnie zaśpiewać je po swojemu!

Zabawki muzyczne

Bella - tańcz i śpiewaj
ze mną! (DYP09)

Interaktywny
Magnetofonik BeBo (FJB66)
Każda postać
ma inny kształt podstawy,
dzięki czemu starsze dzieci mogą
sortować ﬁgurki w specjalnych
miejsach na magnetofoniku,
włączając jeszcze więcej
zabawnych brzmień
i wypowiedzi!
Chwytanie i dopasowywanie
zabawnych, muzykalnych postaci
w otworach w magnetofoniku
rozwija koordynację ręka-oko.

Ulubieni przyjaciele Twojej pociechy:
BeBo, Bella i Piesek BeBo będą tańczyć
w rytm muzyki z tego fantastycznego
magnetofonika. Interaktywny Magnetofonik
BeBo umożliwia zabawę na dwa sposoby,
zależnie od rozwoju dziecka. Ciekawość:
Maluch widzi, że jego działania aktywują
muzykę i światła – poznaje w ten sposób
zasadę przyczyny i skutku! Kreatywność
i wyobraźnia: Wciskając postacie w różnej
kolejności, dzieci mogą tworzyć własne wersje
piosenek, rozwijając swoją muzykalność.
wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Wygodny
uchwyt ułatwia
przenoszenie

Jasne światełka i zabawne melodie zachęcą
malucha do tańca w rytm muzyki!

Małe dzieci mogą kręcić wałeczkiem, aktywując muzykę i światełka,
lub przesuwają „klikający” przełącznik.
Zabawki muzyczne

str.65

Muzyczni Miniprzyjaciele

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

(FFF45 )

Ulubieni przyjaciele Twojego malucha powracają w nowej,
mniejszej wersji, więc dzieci mogą zabrać ich ze sobą
i tańczyć, gdziekolwiek zechcą. Aktywności wprowadzające zasady akcji i reakcji wzbudzają ciekawość dziecka
i zachęcają do myślenia.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.
wiek: 6 m+

Trącanie główek uruchamia kolorowe światełka,
radosne melodie i taneczne piosenki
Maluchy mogą rozwijać swoją zręczność podczas
chwytania i interakcji z postaciami, a radosne
dźwięki, melodie i światełka angażują zmysły

Muzyczne samochodziki
(FFF48)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Pomagają
zrozumieć związek
przyczynowo-skutkowy

Muzyczne samochodziki BeBo, Belli i DJ Frania mają obrotowe
kółeczka i zapewniają odjazdową, edukacyjną zabawę dzięki
wesołym wypowiedziom, piosenkom i melodiom. Naciskanie
buziek Muzycznych samochodzików uruchamia kolorowe
światełka, radosne melodie i taneczne piosenki!
wiek: 9 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

3 muzyczne samochodziki w asortymencie
str.66

Zabawki muzyczne

Zabawa w chwytanie
i raczkowanie pomaga
rozwijać zręczność oraz
sprawność ruchową

Piesek BeBo - tańcz i śpiewaj ze mną!
(FBC92)
Kto nie lubi sobie potańczyć? Ten sympatyczny Piesek BeBo
wręcz kocha! Piesek zachęca nie tylko do zabawy, lecz także
uczy kolorów i liczenia. Posiada ponad 25 rytmicznych
piosenek, melodii i wypowiedzi, które zachęcą maluszka
do tańca i aktywności.
wiek: 9 m+
Podryguje
uszami
do muzyki

Kiwa główką
Światełka LED
na brzuszku
i ogonku
Wciśnij przyciski
na jego łapkach, aby
aktywować piosenki,
światełka i taniec!

Ogonek
świeci i merda!

25

Uczy kolorów i liczenia

piosenek, melodii
i wypowiedzi!

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Zabawka pozwala zrozumieć zależność między przyczyną a skutkiem

Muzyczna piramidka BeBo
(DHW29)
Czas na muzyczną zabawę! Twój maluch z przyjemnością
ułoży w piramidkę tych słodkich przyjaciół BeBo, by usłyszeć
wesołe melodie i uruchomić światełka w podstawie
piramidki. Przenieś muzyczną zabawę na wyższy poziom
z Muzyczną piramidką.
wiek: 6 m+

Tryb 1: Koncert
Maluch naciska
na podstawę piramidki
którymkolwiek
z muzycznych przyjaciół,
za co nagradzany jest
światełkami i utworami
instrumentalnymi

idka
Pirampełna
dźwięków!
Tryb 2: Muzykowanie
Dołożenie i dociśnięcie
każdego kolejnego
muzycznego przyjaciela
powoduje aktywowanie
dodatkowych
dźwięków!
Czterej muzyczni
przyjaciele
to jednocześnie
grzechotki!

Zabawki muzyczne

str.67

Ucz się i śmiej każdego dnia!
Dla Twojego dziecka każda chwila jest czasem uczenia się. Dowiedz się jak możesz pomóc swojemu maluszkowi uczyć się przez
codzienne doświadczenia, zabawę oraz odkrywanie – z pomocą zabawek „Ucz się i śmiej!”.
Nauka liter i alfabetu. Większość z nas nauczyła się
liter i alfabetu dzięki rymowankom i piosenkom – rytm
i powtarzanie ułatwiają zapamiętywanie. Właśnie dlatego
wyposażyliśmy nasze zabawki w możliwość odtwarzania
wielu melodii, piosenek do śpiewania oraz zabawnych
dźwięków.

Uczenie kształtów i kolorów. Sortowanie i ustawianie
klocków pomaga dziecku uchwycić idee wielkości, relacji
przestrzennych i kształtów. Dzieci uczą się kolorów na
konkretnych codziennych przykładach, w sposób, w jaki ich
doświadczają – kolor żółty nie jest abstrakcyjnym kolorem
żółtym, ale jest żółtym kubeczkiem, żółtym bananem itd.

Nauka liczb i liczenia. O pojawieniu się idei liczb i liczenia
w umyśle dziecka możemy mówić wtedy, gdy zaczyna
ono pokazywać paluszkiem „jeden, dwa, trzy” groszki na
talerzyku lub wkłada kolejno klocki np. do Garnuszka na
klocuszek. Zabawki „Ucz się i śmiej!” uczą liczb i liczenia
w naturalny sposób, z pomocą piosenek do śpiewania,
które ułatwiają zapamiętywanie.

Nauka pierwszych słów. Na początku Twoje dziecko
uczy się kojarzyć dźwięki z obrazkami, np. „muu” z krówką
lub „beee” z owieczką. Przymiotników uczą się zawsze
w kontekście, jako określeń konkretnego przedmiotu,
np. duże drzwi lub czerwone jabłko. W ten sam sposób
uczą się rozumieć przeciwieństwa, np. na górze i na dole.

str.68

Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Autobus Szczeniaczka

Nowość!

(FHF11)
Dzięki Autobusowi Szczeniaczka Twoja
pociecha może bawić się i uczyć jednocześnie! Zabawa, która przeradza się we wczesną naukę. Kolory i kształty: Gdy maluchy
wciskają trzy przyciski o różnych kształtach, popychają autobusik i raczkują za
nim, zabawka odtwarza zabawne piosenki,
dźwięki i wypowiedzi, które pomagają im
w nauce kolorów, kształtów itp. Przeciwieństwa: Autobus Szczeniaczka uczy Twoją
pociechę przeciwieństw: maluch otwiera
i zamyka drzwi oraz suwane okienko, aby
zobaczyć siedzących w środku przyjaciół.
Zawartość edukacyjna wiek: 6 m+
w języku polskim.

Zapewni Twojemu maluszkowi
moc zajęć, zabawnych piosenek
i dźwięków, które zachęcą go
do raczkowania, a także nauczą
kolorów, liczb, kształtów i nie tylko!

Otwierając i zamykając drzwiczki oraz
przesuwane okno, dziecko aktywuje
różne treści edukacyjne

Obrotowy wałeczek pozwala maluszkowi
rozwijać zręczność poprzez zabawę

Odtwarza zabawne piosenki
i dźwięki po naciśnięciu przycisków

Maluchy mogą odtwarzać piosenkę
„Koła autobusu kręcą się” w różnych
wersjach, naciskając przycisk muzyczny
str.69

Garnuszek na klocuszek
(K0428)
Interaktywna zabawka, której celem jest
nauka poprzez zabawę. Łączy najlepsze
cechy zabawek manualnych i rozwijających
zdolność myślenia. Uczy liczb i rozpoznawania kształtów. Odtwarza wesołe piosenki.
Zawartość edukacyjna wiek: 6 m+
w języku polskim.

W komplecie znajduje się uśmiechnięty garnuszek,
wyjmowana pokrywka i 5 klocków w różnych
kształtach

Nosek Garnuszka świeci się

str.70

Zabawka rozpoznaje, gdy dziecko
wkłada do wnętrza rączkę lub klocki

Dziecko wkłada do odpowiednich
otworów klocki, a garnuszek w nagrodę
będzie uczył nazw liczb lub kształtów!

Uczące jabłuszko
(DYY31)
Każdy z 5 dużych kawałków jabłuszka ma
swój własny numer oraz obrazek. A gdy
dziecko trąci jabłuszko, czeka je jeszcze
więcej ekscytujących niespodzianek, bo chybotliwa podstawa odtworzy radosne dźwięki! Piosenki, wypowiedzi i kawałki jabłuszka uczą dziecko kolorów oraz wspominają
o pysznych i zdrowych przekąskach!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 6 m+

A
K
D
O
SŁ nauka

dla MALUCHA!

Angażująca małe rączki zabawa i piosenki
wprowadzają dziecko do świata liczb

Gdy maluch naciśnie środkowy przycisk
„ogryzka”, usłyszy radosne piosenki
i wypowiedzi o owocach, kolorach i liczbach!

Każdy z 5 dużych kawałków jabłuszka ma
swój własny numer oraz obrazek

str.71

Mikrofon Malucha
– Śpiewaj i nagrywaj!
(FBP38)
Mikrofon pozwoli odkryć prawdziwy
talent! Dzięki 2 trybom zabawy maluch
może nagrywać swój własny głos lub
śpiewać razem z zabawką radosne edukacyjne piosenki. A jeśli młoda gwiazda chce
nagrać swój występ, wystarczy wcisnąć
przycisk i zaśpiewać – zabawka odtworzy
nagranie, dodając do niego podkład
i ciekawy efekt dźwiękowy! Przygotuj scenę
i odkryj talent swojego maluszka!
Zawartość edukacyjna wiek: 18 m+
w języku polskim.

Dziecko, używając mikrofonu,
jednocześnie uczy się alfabetu,
liczenia od 1 do 20, a także kolorów
i przeciwieństw, bo mikrofon
podświetla się w kolorze, o którym
opowiada w piosence
str.72

Uczące kredki
„Kolorki-Humorki”
(FBP55)
Uczące kredki „Kolorki-Humorki” pomogą dzieciom poznawać emocje, kolory
i kolejność liczb w ramach interaktywnej
zabawy przy akompaniamencie piosenek!
Zabawka mówi i śpiewa w języku polskim.
wiek: 18 m+

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Za umieszczanie
poszczególnych
kredek we właściwych
otworach dziecko zostaje
nagrodzone radosnymi
komunikatami
i melodiami!

35
różnych piosenek
i wypowiedzi zachwyci
Twoje dziecko!

Każda kredka
jest wyjątkowa:
zaskoczona, smutna,
śpiąca, wesoła lub zła

Zestaw zawiera
5 ponumerowanych
kredek oraz 1 pudełko
na kredki

Gdy dziecko naciska
na kredki, słyszy piosenki
i wypowiedzi o kolorach
i emocjach

str.73

Bębenek Szczeniaczka Uczniaczka
(DRB21)
Uderzaj do rytmu, włączaj światełka i ucz się w czasie
zabawy! Dwa tryby zabawy usatysfakcjonują każdego małego
perkusistę! Bawiąc się, dziecko poznaje związek między
przyczyną a skutkiem, a także uczy się liczb i kolorów. wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.
TRYB
NAUKI

TRYB
MUZYKI

W trybie nauki dziecko uderza pałeczką-grzechotką w wesoły bębenek, aktywując
światełka, edukacyjne piosenki i wypowiedzi

Uczy liczb
od 1 do 10

W trybie muzyki dziecko
może słuchać zabawnych
piosenek i rytmów

Interaktywne prezenciki
(FBM89)
Każdy dzień stanie się prawdziwym świętem dzięki tym Interaktywnym prezencikom. To prezent, który nigdy nie przestaje
zaskakiwać!
wiek: 9 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Uderzanie w wałeczek
rozkręca świetną
muzyczną zabawę!
str.74

W środku dziecko znajdzie
wesołą niespodziankę –
Szczeniaczka Uczniaczka

Gdy maluch
umieści na podstawie
lub zdejmie z niej
jeden z kolorowych
prezentów, usłyszy
w nagrodę radosne
wypowiedzi, dźwięki
i piosenki

Szczeniaczek
Przytulaczek-Ubieraczek
(FBP26)
Pomoże Twojemu dziecku w nauce ubierania
się i przygotowywania na dzień pełen wrażeń.
Uczy dziecko nazw części ciała, codziennych
czynności, kształtów i kolorów, a do tego
sprawia, że codzienne ubieranie staje się
świetną zabawą! 30 zabawnych piosenek,
dźwięków i wypowiedzi pomoże maluchowi
włożyć rączki do rękawów i przypomni o zasznurowaniu butów.
wiek: 18 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Twój maluch może zapinać i odpinać
klamerkę lub pasek na buciku...

Naciśnięcie brzuszka
Szczeniaczka uruchamia
radosne piosenki, dźwięki
i wypowiedzi!

...wiązać sznurowadło zabawki, a także
zapinać i odpinać guzik koszulki
str.75

Pianinko Szczeniaczka (DLK06)
Pianinko ma rozmiar idealny dla małego kompozytora i pozwala
dziecku uczyć się podczas muzycznej zabawy. W trybie nauki
dziecko za naciskanie klawiszy nagradzane jest wypowiadanymi
na głos nazwami kolorów, cyferek i kształtów. W trybie muzyki
młodzi kompozytorzy tworzą własne melodie, a także słuchają
klasycznych utworów lub piosenek edukacyjnych. wiek: 6 m+

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Zabawka posiada 2 tryby działania! Możemy wybrać tryb
nauki lub muzyki, odwracając stronę interaktywnej książeczki

Interaktywny pilot (DLK71) (sprzedawaneAsortyment
oddzielnie)

Smartfonik Malucha (CDF65)

Dostępny Interaktywny pilot Szczeniaczka (DLK69)
oraz Interaktywny pilot Siostrzyczki (DLK70)
wiek: 6 m+

Ten smartfonik to pierwszy telefon malucha – zaprojektowany
specjalnie dla najmłodszych! Zabawa stymuluje rozwój koordynacji
wzrokowo-manualnej, a także wspiera umiejętności komunikacyjne
dziecka. Światełka tańczą w rytm muzyki.
wiek: 6 m+

Wesoły pilot zaprasza do radosnej nauki! Edukacyjne wypowiedzi,
piosenki, wesołe dźwięki i muzyka zachęcają do nauki i zabawy
w naśladowanie!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Smartfonik ma nowoczesny wygląd
i 12 przypominających ekranowe
aplikacje przycisków – po ich
naciśnięciu maluch może słuchać
wesołych piosenek i wypowiedzi,
ucząc się między innymi cyferek,
liczenia, powitań i nie tylko
Przesuwany suwak aktywuje
jeszcze więcej dźwięków!
Po wciśnięciu guzików pilot się świeci i nagradza dziecko
muzyką. Uczy liczb, literek, kolorów i przeciwieństw.
str.76

Książka z wierszykami (CJW42)
Pora poczytać wraz z przyjaciółmi z serii „Ucz się i śmiej”!
Interaktywna zabaw zapoznaje dziecko ze związkiem przyczynowo-skutkowym. Książeczka pomaga w nauce prostych
słówek, liczb, kształtów i kolorów. wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

3 podświetlane przyciski
z interaktywną treścią

rymowanek
do wspólnego

6

śpiewania!

Łatwe do przewracania
strony

Książeczka Liczymy
ze Szczeniaczkiem (CJW67)
„Liczymy ze Szczeniaczkiem” to książeczka, która pomoże
dzieciom w nauce liczenia od 1 do 10! Łatwe do przewracania
strony pomagają w rozwoju sprawności manualnej.
wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Słoneczko świeci
w rytm muzyki

Pomagają dziecku
w nauce liczenia!
str.77

Poznaj zabawki z technologią Poziomy Nauki
Edukacyjne treści dostosowują się do wieku maluszka
Wyobraź sobie zabawki, które towarzyszą Twojemu dziecku na różnych etapach rozwoju. Wyobraź
sobie, że zmieniają się wraz z Twoim maluchem. Przedstawiamy nową technologię Poziomy Nauki
od Fisher-Price®. Dzięki niej edukacyjne treści w wybranych zabawkach z linii „Ucz się i śmiej!”
dostosowują się do wieku maluszka!

Poziom

ODKRYWANIE:

1
6 miesięcy

Poziom

Około półroczne maluchy uwielbiają odkrywać świat i rządzące nim prawa. Poziom 1
pobudza ciekawość dzieci poprzez wesołe powiedzonka i radosne piosenki, a różne zabawne
aktywności pomagają maluszkom zrozumieć związek przyczynowo-skutkowy.

ZACHĘCANIE:

2
12 miesięcy

Poziom

Dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia rozumieją już niemal wszystko – nawet jeśli
jeszcze nie mówią. Przy odpowiedniej motywacji radość sprawia im wykonywanie różnych
zadań. Na Poziomie 2 zabawka zachęca dzieci do wykonywania prostych poleceń (np. „Znajdź
niebieskie koło”) i nagradza je („Udało Ci się!”).

NAŚLADOWANIE:

3
18 miesięcy

Około półtoraroczne maluchy zaczynają powoli używać wyobraźni i łączyć pewne fakty.
Lubią zabawę w naśladowanie i chcą zachowywać się jak rodzice lub starsze dzieci.
Poziom 3 zachęca do twórczej zabawy w odgrywanie ról dzięki odpowiednim zwrotom
i piosenkom.
Oznaczenie wiekowe poziomów może ulegać zmianie w zależności od produktu.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem pediatrą
i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Stoliczek dobrych
manier (FBN21)

Nowość!

Pomaga dzieciom ćwiczyć maniery przy
stole podczas wesołej zabawy. Maluchy
mogą układać przysmaki, rozkładać sztućce i kubeczki, ćwicząc jednocześnie umiejętność sortowania. W trakcie zabawy dzieci usłyszą wesołe zwroty i piosenki, które
uczą manier, dopasowywania elementów,
dzielenia się z innymi i wielu innych rzeczy!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 18 m+

Dzięki technologii „Poziomy nauki”
zabawę można dostosować do wieku
i etapu rozwoju malucha.
Naciśnij przycisk,
aby usłyszeć piosenki
i wesołe melodie

Poziom 1: Nauka – Mnóstwo aktywności
manualnych, które pobudzają ciekawość
dziecka i nagradzają małego odkrywcę
zabawnymi zwrotami i wesołymi
piosenkami.

Poziom 2: Angażowanie – Maluch słyszy
proste pytania i polecenia, które zachęcają
go do odnajdywania elementów poznanych
na Poziomie 1. Każdy sukces dziecka
zostanie nagrodzony!
Poziom 3: Wyobraźnia – Ten poziom
Naciskaj przyciski, aby usłyszeć zwroty
zachęcające do dzielenia się z innymi
i zachowania dobrych manier przy stole!

„Magiczne” talerzyki wiedzą
co na nich ułożono i czego brakuje!

oferuje starszym dzieciom radosne,
pobudzające wyobraźnię piosenki i zwroty,
które zachęcają do odgrywania rozmaitych
ról i naśladowania różnych czynności!

Poziomy Nauki
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Nowość!

Każdy z pięciu podświetlanych przycisków odtwarza
inne dźwięki i piosenki, które utrwalają wiedzę
dziecka o kształtach, kolorach i nie tylko!
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Po umieszczeniu każdego klocka
na „magicznym” czytniku Szczeniaczek
odtwarza dźwięki, wypowiedzi i melodie,
które uczą dziecko nowych słówek i nazywają
przedmioty z najbliższego otoczenia!

Edukacyjna Stacja
Szczeniaczka Pierwsze
Słówka (FJC43)
Edukacyjna Stacja Szczeniaczka Pierwsze
Słówka to znakomita pomoc dla Twojej
pociechy przy nauce pierwszych słówek.
Szczeniaczek odtwarza dźwięki, wypowiedzi
i melodie, które uczą dziecko nowych słówek
i nazywają przedmioty z najbliższego otoczenia. Taka zabawa sprzyja tworzeniu
powiązań między widzianymi przedmiotami
a słyszanymi wyrazami, pomagając maluchowi zamienić gaworzenie w pierwsze słówka!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Dzieci uczą się poprzez zabawę,
popychając dźwignię, aby zrzucić
klocki po rynience

Wciskając nosek
Szczeniaczka,
ten świeci się i gra
zabawne melodie!

Zestawy dodatkowe
Zestaw 10 klocków
Zestaw 4 klocków
Pierwsze Słówka (FJG34)
Pierwsze Słówka (FJG26)
Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Jeden zestaw zawiera klocki, które uczą
malucha o różnych typach jedzenia.
W drugim zestawie znajdują się klocki
przedstawiające podstawowe kształty.

Jeden zestaw zawiera klocki poświęcone
tematyce zwierząt. W drugim zestawie
można znaleźć klocki
z liczbami 1-10,
które pomogą
maluchowi
w nauce
liczenia.

wiek: 9 m+

Dzięki technologii „Poziomy nauki”
zabawę można dostosować do wieku
i etapu rozwoju malucha.
Poziom 1: Odkrywanie – wciskając guziki
i umieszczając klocki na czytniku, dzieci słyszą
piosenki, wypowiedzi i inne dźwięki, które
pomagają w nauce pierwszych słówek!

Poziom 2: Zachęcanie – na tym poziomie
Szczeniaczek pomaga rozszerzać słownictwo,
zachęcając malucha do odnajdywania liczb oraz
kształtów i nagradzając go za udane próby!

Poziom 3: Naśladowanie – na tym poziomie
Twoje coraz większe dziecko może wykorzystać
swoje pierwsze słówka! Umieszczając klocki
na czytniku, dziecko może wyobrazić sobie,
że przeżywa różne przygody, słuchając
zabawnych piosenek Szczeniaczka!

Poziomy Nauki
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Szczeniaczek Uczniaczek
(CJV64)
Jest to ten sam dobrze znany miękki i miły
przyjaciel, ale teraz wyposażony w technologię „Poziomy Nauki”, dzięki której interaktywne treści zmieniają się z wiekiem
malucha!
wiek: 6 m+

Świecące
serduszko
Szczeniaczka
migocze w rytm
muzyki

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Dostępna również
interaktywna
Siostrzyczka
Szczeniaczka!
(CJY94)
Także z technologią
Poziomy Nauki!

Mała Przytulanka
Szczeniaczek Uczniaczek
Produkt Asortyment (sprzedawane oddzielnie)
licencyjny *Produkt bez funkcji interaktywnych

Szczeniaczek Uczniaczek nauczy
cyferek, literek, liczb i nie tylko...
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Odpowiada na dotyk dziecka
śmiesznymi tekstami i piosenkami

Gramofon Malucha
(FBM46)

Gdy mały DJ zakręci
płytą lub wałeczkiem,
usłyszy melodie,
piosenki i wypowiedzi!

Umożliwia maluchom radosną naukę dzięki 3 poziomom zabawy i muzyce. Dzieci
będą radośnie bawić się i kołysać do wesołych rytmów podczas nauki przeciwieństw,
kolorów, liczb i kształtów. Dzięki 3 poziomom
nauki zabawka „rośnie” razem z dzieckiem.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Nauczy literek od A do Ż!

Dzieci mogą przesuwać regulator głośności
lub przełącznik, aby słuchać muzyki
i wypowiedzi na temat przeciwieństw

Podświetlane przyciski, dzięki którym
maluch wybierze 1 z 3 instrumentów
do posłuchania

wiek: 6 m+

Uczy prostych
słówek po angielsku!

Chwytanie uchwytu gramofonu
i zabawa klekotkami pomoże
rozwinąć zręczność

Poziomy Nauki
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Kierownica Szczeniaczka (DPM84)
Ta zabawna kierownica z deską rozdzielczą została wyposażona
w całe mnóstwo przycisków, gadżetów i akcesoriów. Twój młody
kierowca będzie uczyć się liczb, kolorów, kształtów, literek
i przeciwieństw, a nawet pozna kilka słówek po angielsku! Dzięki
technologii „Poziomy nauki” rośnie razem z dzieckiem. Ponad
90 melodii, dźwięków, wypowiedzi i piosenek.
wiek: 6 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Brum!

Brum!
Gdy maluch kręci kierownicą, przekręca kluczyk, naciska
klakson, porusza gałką zmiany biegów lub naciska dowolny
z czterech przycisków radia, zostaje nagrodzony piosenką,
radosnym dźwiękiem albo komunikatem

Uczy prostych
słówek po angielsku!

Muzyczne samochodziki (FFF48)
Muzyczne samochodziki BeBo, Belli i DJ Frania mają obrotowe
kółeczka i zapewniają odjazdową, edukacyjną zabawę dzięki
wesołym wypowiedziom, piosenkom i melodiom. Naciskanie
buziek Muzycznych samochodzików uruchamia kolorowe
światełka, radosne melodie i taneczne piosenki!
wiek: 9 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Podświetlany komin i pięć przycisków aktywuje dźwięki,
piosenki i uczy cyferek, liczenia, alfabetu, kolorów,
kształtów, powitań i przeciwieństw
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po naciśnięciu
komina!

Laptop Malucha
(CDG84)
Teraz także maluszek może mieć swojego
własnego laptopa, który zajmie go na długie
godziny dzięki interaktywnej zabawie
i wspaniałej edukacyjnej zawartości. Laptop
uczy literek, cyferek, liczenia, przeciwieństw,
kolorów i kształtów.
wiek: 6 m+

Dzięki technologii „Poziomy nauki”
treści dostosowują się do wieku
maluszka - wystarczy wybrać odpowiedni
poziom dla etapu rozwoju dziecka.

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Nowoczesny wygląd
i wygodny uchwyt do przenoszenia

Odtwarza ponad 30 piosenek,
dźwięków, wyrażeń i zwrotów!

Edukacyjna zawartość, która zajmie
maluszka na długie godziny
Poziomy Nauki
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Edukacyjny Stolik
Malucha (DRH37)
Edukacyjny Stolik Malucha to miejsce zabaw
i wielkich odkryć! Wciskanie przycisków
uczy kształtów, kolorów i liczb po polsku
i angielsku. „Telefonem” można zadzwonić
do Szczeniaczka lub Siostrzyczki i bawić się
w odgrywanie historyjek.

Ponumerowane
klawisze pianinka
posłużą do nauki
liczb, kolorów
oraz nazw warzyw
i owoców

Otwarcie drzwi
farmy zapoznaje
ze zwierzętami!

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 6 m+

Szczeniaczek w domku
zapoznaje z alfabetem
oraz przeciwieństwami

Kręcenie wałeczkiem
odtwarza piosenki

Całe mnóstwo interaktywnych
elementów, edukacyjnych wypowiedzi i piosenek
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Stolika można używać w trybie zabawy na siedząco
lub dodać nogi, aby bawić się na stojąco

Edukacyjny Fotelik
Malucha (CDF63)
Innowacyjny fotelik „Poziomy Nauki”
to własny fotelik dla malucha i wspaniała
interaktywna zabawka, która zawiera ponad
50 piosenek do wspólnego śpiewania,
melodii, zwrotów i wyrażeń! „Inteligentne”
siedzisko rozpoznaje, kiedy maluch siada
i wstaje, aktywując komunikaty i powiedzonka.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Interaktywna kolorowa
książeczka

Przyciski aktywują
komunikaty i powiedzonka

wiek: 12 m+

Pod siedziskiem kryją się wesołe
niespodzianki!
Poziomy Nauki
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Straganik Malucha
(FBM31)
Zachęci do zabawy przy pomocy 65 piosenek,
dźwięków, melodii i wypowiedzi uczących
dziecko kształtów, kolorów, nazw warzyw
i owoców, a nawet angielskich słówek!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

s ną
zapysz
Cna
NAUKĘ!

wiek: 9 m+

Uczy prostych słówek
po angielsku!
Maluch sortuje 4 owocowe kształty,
poznając zdrowe przekąski, liczby i kolory

Kręcenie wałeczkiem z listą zakupów, wrzucanie kształtów do beczki, przesuwanie włącznika światła
i suwaka z koszykiem na zakupy aktywuje edukacyjne treści!
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Edukacyjny Globus
Odkrywcy (DRJ85)
Cały świat w małych rączkach! Siedem przycisków na Edukacyjnym Globusie Odkrywcy
odkryje przed maluchami kontynenty, zwierzątka, różnojęzyczne powitania i muzykę.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 18 m+

Poziom 1 nauczy powitań w innych językach,
kontynentów i odgłosów zwierząt
Poziom 2 zachęci do odnajdywania zwierząt
na całym globusie
Poziom 3 to melodie z całego świata

Ponad 100 dźwięków, piosenek,
melodii i zdań

Przewracanie stron Książki Podróżnika
uczy różnych środków transportu

Obracanie globusa odtwarza
piosenki i dźwięki

Poziomy Nauki
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Umywalka Malucha (DRH25)
Nauczy codziennej toalety przez zabawę w odgrywanie ról!
Dziecko kręci gałkami, „wyciska” mydło, wyciąga szczoteczkę,
pastę lub grzebień. Technologia „Poziomy nauki” dostosuje
wiek: 18 m+
treści edukacyjne do etapu rozwoju dziecka!
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Melodie, piosenki i wypowiadane zdania uczą, jak wyglądają
codzienne czynności, przedmioty, kolory i nie tylko!

Edukacyjna Tablica Malucha (DRJ13)
Zajmie zabawą, a przy okazji wspomoże rozwój malucha.
26 świecących przycisków z literami od A do Ż i mnóstwo
edukacyjnych treści pomogą w poznawaniu liter i przedmiotów.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

wiek: 18 m+

Poziom 1 nauczy liter, kształtów, kolorów i zwierząt
Poziom 2 aktywizuje malucha do rozpoznawania i odnajdywania
Poziom 3 to piosenki do zabawy w naśladowanie

Naciskając przyciski, kręcąc wskazówkami zegara i ruszając
suwakiem, dziecko świetnie się bawi, a przy tym uczy
alfabetu, rozróżniania obiektów, kształtów oraz kolorów!
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26

świecących
przycisków
z literami
od A do Ż!

Tablet Malucha
(DHN29)
Całkiem jak prawdziwy, ale zabawniejszy!
Realistyczny tablet z płaskim ekranem zachęca do radosnej zabawy. Wielobarwne
światełka świecą i „tańczą” w rytm muzyki!
Dzięki technologii „Poziomy Nauki” edukacyjne treści można dostosować do wieku
wiek: 12 m+
i umiejętności maluszka.
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

A

B
C

Wielobarwne
światełka świecą
i „tańczą” w rytm
muzyki!

28 łatwych do naciskania przycisków „aplikacji”
(w tym 26 z literkami alfabetu) pomaga w nauce literek od A do Ż

odgrywa śmieszne odgłosy, melodyjki
i sześć piosenek do wspólnego śpiewania!
Poziomy Nauki
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Aktywna nauka
dla przedszkolaków
Według dr Deborah Weber
Inspiruje małych odkrywców do wielkich pomysłów!
Przedszkolaki chcą poznawać i zrozumieć otaczający ich świat. Wszystko wydaje się im ciekawe, a najlepiej uczą się podczas
zabawy, eksperymentowania i poznawania mechanizmów działania różnych przedmiotów. Wspierające rozwój zabawki z linii
Fisher-Price® dla przedszkolaków takie jak Movi, Sterowana Gąsieniczka czy Żabka „Mierz ze mną" pobudzają naturalną ciekawość
dzieci, stając się przyjaciółmi, którzy odkryją przed nimi nowe sposoby poznawania świata. Maluchy zajęte zabawą uczą się
czegoś znacznie ważniejszego niż prostych umiejętności: odkrywają, jak w pełni wykorzystać swój niesamowity intelekt.

Jak uczą się dziś dzieci?
Nasze zabawki dla przedszkolaków przeznaczone są dla nowej generacji odkrywców. Dzieci najlepiej uczą się podczas radosnej zabawy, wyobrażania sobie wspaniałych przygód i w trakcie odkrywania, jak działają różne rzeczy i zjawiska. Właśnie
dlatego stworzyliśmy zabawki, które podczas zabawy rozwijają umiejętności określone w programie „Partnerstwa dla nauki 21.
wieku” [Partnership for 21st Century Learning (P21)] i zapewniają dzieciom najlepszy możliwy start. Idea Partnerstwa dla nauki 21.
wieku opiera się na 4 filarach: komunikacji, współpracy, kreatywności i krytycznym myśleniu. Jej kolejnymi istotnymi elementami
są czytanie, pisanie i liczenie.
Gdy dzieci bawią się i odkrywają otaczający je świat, uczą się umiejętności twórczego myślenia. Gdy spędzają czas z przyjaciółmi,
uczą się komunikacji i współpracy. Odpowiednie zabawki z przedszkolnej linii Fisher-Price® zachęcają do myślenia i kładą
fundamenty, które nie tylko ułatwią im sprawniejsze odnalezienie się w szkole, ale także przydadzą się w całym późniejszym życiu.
„Dzieci uczą się najskuteczniej, gdy są zachęcane do zadawania pytań, współpracy, eksperymentowania i rozwiązywania zadań,
czyli gdy aktywnie uczą się w ramach zabawy. A gdy nauka odbywa się właśnie w ten sposób, dziecko rozwija się, zapamiętuje
nowe informacje i utrwala fundamenty potrzebne mu do nauki przez całe życie”.
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Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Nowość!

Movi Mistrz Zabawy
(FKC36)
Tańczy i wykonuje wygibasy na parkiecie
– to prawdziwy mistrz zabawy! Aktywizujące gry, takie jak „Czerwone, zielone”
czy „Movi Mówi” pomagają przedszkolakom rozwijać umiejętności słuchania
i postępowania zgodnie z instrukcjami.
Movi Mistrz Zabawy prosi dzieci, aby
pomyślały o przedmiocie, i pyta, jaki ma
kształt, motywując je do używania niezwykle ważnych umiejętności krytycznego myślenia! Sprawność ruchowa:
Movi Mistrz Zabawy rozrusza Twoją pociechę, zachęcając ją do tańca lub naśladowania różnych zwierząt!
wiek: 3L+

Robot zadaje pytania rozwijające
umiejętności krytycznego
myślenia, uczy dzieci wykonywania
poleceń w ramach zabawy!

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Zabawa,
która
rozwija!

Reaguje na poczynania dziecka,
wyrażając poszczególne uczucia

3 tryby i 6 wspaniałych gier zapewni
Twojemu maluchowi moc zabawy,
ucząc go słuchania i tańca!

Zachęca dzieci do aktywnej zabawy, ucząc
przestrzegania instrukcji, myślenia oraz
rozwiązywania problemów, wspomagając przy
tym rozwój zdolności ruchowych!

Zabawki dla przedszkolaków
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Żabka - Mierz ze mną! (FLR16)

Nowość!

Żabka to wspaniały towarzysz zabawy dla Twojej pociechy! Inspiruje
małych odkrywców do wielkich pomysłów. Przedszkolaki porównują
rozmiary znanych przedmiotów i uczą się określać, które są dłuższe,
a które – krótsze. Żabka zachęca przedszkolaki do mierzenia różnych
przedmiotów w poszukiwaniu odpowiedniego rozmiaru. wiek: 3L+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Chowana miarka
zaprasza przedszkolaki
do mierzenia
i porównywania
otaczających je
przedmiotów

wydaje zabawne dźwięki, które zachęcają dzieci
do poznawania świata, licząc przy tym od 1 do 50!

Sterowana gąsieniczka (DKT39)
Sterowana gąsieniczka składa się z 9 łatwych do łączenia
elementów, które maluchy mogą dowolnie układać, sprawiając,
że gąsienica porusza się na różne sposoby: do przodu, w lewo
i w prawo, tańczy lub zatrzymuje się. Gdy zrozumieją sposób działania sekwencji, przeżyją swoją pierwszą przygodę z programowaniem
(i rozwiązywaniem problemów)!
Zawartość edukacyjna
wiek: 3L+
w języku polskim.

Łatwe
do łączenia
elementy

Zawiera
9 elementów
i 2 cele

Dzieci tworzą sekwencję, która sprawi, że zabawka porusza
się na lewo, na prawo i do przodu albo w jeszcze inny sposób!
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Zabawki dla przedszkolaków

Głowa z mrugającymi oczkami
świeci i wydaje dźwięki!

Mały Doktor
(DVH14)
Przyszli pracownicy służby zdrowia mogą
„słuchać” bicia serca pacjentów za pomocą stetoskopu, „mierzyć” im temperaturę
termometrem (naciśnij przycisk, by zmienić ustawienie z „chory” na „zdrowy”!),
zaglądać im do uszu przy pomocy otoskopu
lub założyć rękaw ciśnieniomierza i obserwowiek: 3L+
wać, co pokazuje wskaźnik!

Zabawka pomaga maluchom
wyrobić zdrowe nawyki, uczy ich
umiejętności dzielenia się
z innymi i pobudza wyobraźnię!

7 elementów do zabawy: Stetoskop, rękaw do mierzenia ciśnienia,
termometr, otoskop, strzykawka, bandaż i materiałowa torba lekarska

Wszystko, czego potrzebuje Twój mały lekarz do zabawy w doktora – w jednym poręcznym zestawie!
Zabawki dla przedszkolaków
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Witaj w świecie Little People®!
Przyjaciele ze świata Little People® to postacie, z którymi dzieci łatwo się utożsamiają. Każdy z bohaterów jest wyjątkowy i ma własną,
niepowtarzalną osobowość – podobnie jak Twoje dziecko. Niezależnie od tego, czy Twój maluch jest energiczny jak Eddie, czy też
nieśmiały i troskliwy jak Mia, bohaterowie Little People pomogą mu nauczyć się czegoś o sobie i innych. Twoje dziecko rośnie, rozwija
się i poznaje nowe możliwości zabawy, odkrywając, ucząc się i dostrzegając nowe rzeczy każdego dnia.

Dlaczego wyobraźnia jest tak ważna?
Dziecko, które ma rozwiniętą wyobraźnię, może łatwiej zrozumieć
otaczający je świat, efektywnie rozwijać umiejętności oraz lepiej radzić
sobie z codziennymi wyzwaniami. Dzięki pomysłowej zabawie dzieci uczą
się rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, a także czytania
i rozumienia. Dzieci bawią się i zmieniają każdego dnia, odkrywając
nieznane i poznając różne społeczne role i zadania. Kreatywna zabawa
inspiruje, rozwija umiejętności i kształtuje osobowość!

Nabywanie umiejętności
Rozwijanie wyobraźni nie jest jedyną korzyścią płynącą z zabawy
zestawami i figurkami Little People. Zabawki Little People oferują wiele
różnorodnych motywów i tematów, a rekwizyty i akcesoria tworzą niezwykłe
oraz inspirujące scenerie zabaw, dzięki czemu „zapraszają” dziecko
do kreowania własnych światów oraz samodzielnej zabawy. Dzięki temu
dzieci:
• Mogą tworzyć i kontrolować swój własny świat
• Łatwiej rozumieją otaczającą ich rzeczywistość
• Uczą się rozwiązywania problemów

Tessa
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Soﬁe

Koby

Mia

Eddie

Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

Muzyczna Farma
Małego Odkrywcy
(FKD34)
Maluch może zajrzeć
na strych i wrzucać
do środka przedmioty,
włączając jeszcze więcej
dźwięków i wypowiedzi!

Silosem z kukurydzą
można obracać

Farmer Jed ciężko pracuje, zajmując się wszystkimi zwierzętami na
Muzycznej Farmie Małego Odkrywcy – przydałaby mu się pomocna dłoń. Twoja pociecha nauczy się opieki nad zwierzętami
poprzez zabawę: karmiąc kurczaczki, tuląc konika do snu i wykonując ciekawe zajęcia na farmie.
wiek: 12 m+

Prawdziwy
metalowy
dzwonek!

Nowość!

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.
Odkrywając wszystkie sposoby zabawy farmą, takie jak wciskanie czerwonego
przycisku aktywującego zabawne dźwięki i otwierającego drzwi boksów, dzieci widzą, że
ich działania mogą mieć pozytywne rezultaty, poznają też zasadę przyczyny i skutku!
Farma jest pełna elementów pobudzających zmysły malucha – od jaskrawych kolorów
po piosenki, dźwięki i różne materiały, które zapraszają małe rączki do zabawy!

W zestawie Farmer Jed,
kurczaczek, świnka, konik i krówka!
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Pociąg Małego
Odkrywcy (FKW96)
Zaraz odjeżdża Pociąg Małego Odkrywcy
Little People®! Pociąg jest wyposażony
w prawdziwe światła i wydaje realistyczne
dźwięki. Po wciśnięciu siedzenia zajmowanego przez Konduktorkę Kasię dzieci usłyszą
wypowiedzi i piosenki o przestrzeganiu zasad
wiek: 12 m+
i szanowaniu innych.

Nowość!

Piosenki i wypowiedzi uczą
dzieci wyrażania próśb,
dziękowania, przestrzegania
zasad i szanowania innych.

Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Maluchy będą świetnie się bawić – do
wspólnej podróży zapraszają przyjaciele
Little People®: Koby i Konduktorka Kasia!

Dzieci wciskają żółty przycisk, aby
aktywować okienko i usłyszeć jeszcze
więcej piosenek, dźwięków i wypowiedzi!
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Zabawa z wyobraźnią: Bawiąc się łatwymi do chwytania ﬁgurkami i wesołym
pociągiem, maluchy mogą puścić wodze fantazji i tworzyć własne historie

Autobus Małego Odkrywcy (FKX03)
Przygotuj malucha do dojazdów do szkoły lub przedszkola,
wręczając mu Autobus Małego Odkrywcy Little People®! Aby
zacząć zabawę, dziecko wciska czerwony przycisk – wysunie się
wtedy znak STOP i otworzą się drzwi dla pasażerów. Kierowca
autobusu wita Eddiego i życzy mu przyjemnego dnia w szkole.
wiek: 12 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Maluchy odkrywają,
jak można aktywować
światła, dźwięki
i piosenki w autobusie
szkolnym. Dzięki
temu dzieci zaczynają
rozumieć, że ich
działania wywołują
ciekawe rezultaty.

Nowość!

Dziecko umieszcza
prowadzącą autobus
Emily w fotelu kierowcy
– słyszy wtedy zabawną
piosenkę i dźwięki!

Samolot Małego Odkrywcy (FKX09)
Samolot Małego Odkrywcy zapewni dzieciakom moc zabawy!
Po umieszczeniu Pilota Kurta w fotelu maluchy mogą oglądać
światełka i słuchać zabawnych dźwięków oraz wypowiedzi.
Maluchy odkrywają, jak można aktywować światła, dźwięki
i piosenki w samolocie. Dzięki temu dzieci zaczynają rozumieć,
że ich działania wywołują ciekawe rezultaty.
wiek: 12 m+
Zawartość edukacyjna
w języku polskim.

Nowość!

Na pokładzie jest
także Emma, która po
wciśnięciu czerwonego
przycisku uraczy młodych
podróżników dodatkowymi
dźwiękami i piosenkami
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POZNAJCIE
MEGA BLOKS!

Ciekawość

Jakość
i bezpieczeństwo

Wyrażanie
siebie

Rozwiązywanie
problemów

Odkrywaj nowe możliwości kreatywnej
zabawy w budowanie dzięki wyjątkowym
klockom i zestawom konstrukcyjnym
od Mega Bloks® dla małych rączek
i rosnących umysłów.

Układaj, burz, przestawiaj... baw się po swojemu!
Z Mega Bloks® wszystko jest możliwe!
Jako część rodziny zabawek Fisher-Price®
klocki Mega Bloks® pomagają uczyć i wspierać
maluszki na każdym etapie ich rozwoju.
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Spacerowy Słonik

Nowość!

(FFG21)
Zapraszamy do wesołej zabawy z sympatycznym słonikiem i innymi zwierzątkami,
które możesz sam zbudować! Czekają na
Ciebie prawdziwe przygody! Twórz wspaniałe
budowle wraz z uroczym słonikiem i całą
zgrają kolorowych, przyjaznych zwierzątek!
wiek: 12 m+

Możesz wyjąć
klocki i wykorzystać
pokrywkę jako podstawkę
do zbudowania hipopotama,
małpki, tukana i żyrafy,
przypasowując każde
zwierzątko do
odpowiedniego koloru

Spróbuj połączyć
zwierzątka, doczepiając je
do słonika na podstawkach
z kółkami – stworzysz
w ten sposób prawdziwą
paradę zwierząt!

Dostępny również
w kolorze fioletowym

Spacerowy Słonik (FFY14)

Po skończonej zabawie możesz
przechowywać wszystko w środku
obrotowego brzuszka słonika!
Building Basic

Pociągnij słonika i zobacz, jak w jego
brzuszku kręcą się klocki
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Klocki Poznajemy kształty
(DXH34)
Podczas budowania przyjaznych stworków
mały budowniczy pozna rozmaite kształty.
Wyjątkowy kształt każdego zwierzaka ułatwia odróżnianie i dopasowywanie!
wiek: 12 m+

Nowość!

Po zakończeniu zabawy
sprzątanie ułatwi wygodna torba
do przechowywania klocków

Zestaw
zawiera
20 elementów
do nauki
kształtów!

Dopasuj kształt do każdego stworka i użyj okrągłych klocków, aby zbudować wesołą gąsienicę, kwadratowych do stworzenia
kanciastego ślimaka, trójkątnych dla spiczastego żółwia i półokrągłych do okrągłej biedronki
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Building Basic

Pojazd – Zbieracz klocków
(CNG23)
Klasyczne
budowanie

To wspaniały wielki wózek, który zapewnia
nie tylko mnóstwo zabawy w budowanie
i jeżdżenie, lecz także także zbiera klocki!
Wózek ma też wyjmowaną rączkę, dzięki
której maluszek łatwo będzie ciągnął za sobą
pojazd, a wraz z nim swoje konstrukcje.
wiek: 12 m+

Platforma do budowania

20

klocków w rozmiarze
idealnym
dla małych rączek

ZABAWA
i sprzątanie
w jednym!

Klocki mogą być przechowywane
wewnątrz pojazdu

Pojazd samodzielnie zbiera klocki, które
spotka na swojej drodze, i umieszcza je
w specjalnym obrotowym bębnie

Wózek ma też wyjmowaną rączkę, dzięki której maluszek łatwo będzie ciągnął
za sobą pojazd, a wraz z nim swoje konstrukcje

Klasyczne budowanie
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Duże i wygodne klocki, dopasowane do małych rączek dziecka świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej zabawy
pełnej wyobraźni. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega Bloks dla przedszkolaków. Stymulują wyobraźnię
i rozwijają umiejętności manualne. wiek: 12 m+

Klocki
80 elementów
Torba (CYP72)

Klocki
60 elementów
Torba (CYP67)

Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

Ekotorb
y
bez

PVC

Klocki 20 elementów
Torba (CNH08)

Klocki 150 elementów
Torba deluxe (CNM43)

Asortyment (sprzedawane oddzielnie)

str.104

Building Basic

Pociąg ABC (DXH35)
Ciekawy świata maluszek w iście ekspresowym tempie
nauczy się alfabetu w towarzystwie kolorowego Pociągu
ABC z klocków zdobionych literkami od A do Z! wiek: 12 m+

Uczy literek

Możesz użyć klocków
i innych elementów
do stworzenia
stacji kolejowej

Połącz ze sobą trzy
podstawy na kółkach,
aby utworzyć pociąg,
a następnie układaj na nim
klocki z literkami, tworząc
kompletny alfabet lub
konkretne słowa

Stolik z klockami niebieski (CNM42)
Z klocków i elementów wchodzących w skład zestawu maluchy mogą zbudować między innymi miasteczko z ulicami,
po których porusza się miejskie autko.
wiek: 12 m+

Duże i wygodne klocki
mają rozmiar i kształt
idealny dla młodych
„konstruktorów”

• Duży funkcjonalny stolik z miejscem
na klocki i chowanymi nóżkami
• Łącznie 30 elementów
• Kompatybilne z innymi klockami i zestawami
Mega Bloks dla przedszkolaków
• Trwałe klocki o wysokiej jakości

Dziecko może tworzyć
wspaniałe konstrukcje według
swoich własnych pomysłów

W samym stoliku znajduje się
miejsce do przechowywania
klocków po skończonej zabawie

Klasyczne budowanie
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Pojazd Mix
(CND37)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

KAŻDY POJAZD
POSIADA FIGURKĘ
KIEROWCY

Każdy z pojazdów posiada wesołą figurkę kierowcy oraz
6 klocków w zestawie, które można przechowywać w środku
pojazdu lub ustawić na górze zabawki.
wiek: 12 m+

Klocki można przechowywać
W asortymencie wywrotka,
w środku pojazdu
autobus szkolny oraz wóz policyjny

Klasyczne Pojazdy
(CND62)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Każdy z pojazdów posiada wesołą ﬁgurkę kierowcy oraz 6 klocków
w zestawie, które można przechowywać w środku pojazdu lub
ustawić na górze zabawki.
wiek: 12 m+

Asortyment klasycznych pojazdów Mega Bloks z klockami, w skład
którego wchodzi wywrotka, autobus szkolny oraz wóz policyjny
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Storytelling

6 KLOCKÓW
W ZESTAWIE

Małe zestawy do zabawy
(DKX85)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

2 FIGURKI
W KAŻDYM
ZESTAWIE

Asortyment dwóch zestawów do wspaniałej konstrukcyjnej
zabawy. W asortymencie znajduje się Piernikowy plac
zabaw (z 2 ﬁgurkami, zjeżdżalnią, obrotową karuzelką
i otwieranymi drzwiczkami i oknem) oraz Warsztacik
samochodowy (z autkiem, torem, obrotową platformą
wiek: 12 m+
i ruchomą bramą wyjazdową).

Każdy z zestawów zawiera kolorowe klocki, ﬁgurkę
oraz specjalne elementy dzięki którym można
zbudować kompletny tematyczny zestaw do zabawy

W asortymencie
znajduje się Piernikowy
plac zabaw oraz
Warsztacik samochodowy

Małe zestawy tematyczne
(DYC54)

Asortyment
(sprzedawane oddzielnie)

Małe zestawy tematyczne zapewniają mnóstwo
świetnej zabawy w budowanie i odgrywanie różnych
historyjek! Wybieraj spośród różnych motywów,
takich jak przychodnia weterynajryjna lub komisariat
policji i zostań bohaterem własnych przygód!
wiek: 12 m+

FIGURKA
W KAŻDYM
ZESTAWIE

W skład każdego zestawu wchodzą klocki
z dekoracjami, ruchomy element oraz ﬁgurka
Opowiadanie historyjek
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Podniebne lotnisko
– Zestaw (DPJ56)
Nowość!

Wyobraźnia poszybuje wysoko razem z tym
zestawem Mega Bloks! Mali budowniczowie
mogą zbudować własne lotnisko i posyłać
ﬁgurki we wspaniałe, dalekie podróże. W skład
zestawu wchodzą klocki, części specjalne
i panele, 2 ﬁgurki oraz samolot na kółeczkach.
wiek: 12 m+

2

FIGURKI
W ZESTAWIE

60 CM

Gdy maluch nabierze ochoty na nową
przygodę, wystarczy przebudować
lotnisko w wysoką wieżę kontrolną
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Samolot na kółeczkach w zestawie

Storytelling

Drzwiczki otwierają się, umożliwiając
dostarczenie bagażu

Przygodowe zoo (FFG42)
Stwórz przygody pełne dzikiej radości
z trzema uroczymi zwierzątkami z safari!
Skacz, tup i rycz do woli z nowymi przyjaciółmi ze świata zwierząt! Każde zwierzątko w zestawie ma własne miejsce do
zabawy. Możesz pokręcić się w małpiarni,
z pluskiem zjechać rzeką ze słonikiem
lub otworzyć drzwi wybiegu dla tygrysów
i poszukać tam swojego pasiastego przywiek: 12 m+
jaciela!

Nowość!

Gdy skończycie zwiedzać zoo, zabierz zwierzaki na szaloną wyprawę –
– przedostaniecie się na drugą stronę wodospadu!

56 CM

Możesz pokręcić się w małpiarni,
z pluskiem zjechać rzeką ze słonikiem
lub otworzyć drzwi wybiegu dla tygrysów

Stwórz zoo, w którym poczujesz się jak
na safari i pozwól się w nim bawić trzem
sympatycznym zwierzątkom!

Opowiadanie historyjek

Gdy maluch nabierze ochoty na nową
przygodę, wystarczy przebudować zoo
w wysoką wieżę!
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Pomysły
Aktywna
nanauka
zabawę
dla
w przedszkolaków
domu — 8 gier
Łatwe, wesołe gry, które pozwolą Tobie i dzieciom nie zwariować,
gdy okoliczności zmuszą Was do pozostania w domu
Tekst: Andrea Stanley
Jest za zimno lub za mokro, by wyjść na zewnątrz? Dopadła Was kolejna infekcja?
Oto kilka prostych, ciekawych pomysłów co zrobić, by Twoje pociechy nie oszalały z nudów.
1. „Domowa” bitwa na śnieżki
Wypełnij dziecięce skarpetki watą i zwiąż je u góry, tak by „śnieg” nie wylatywał (chyba że chcesz mieć
potem dużo sprzątania). Ukryj podrabiane śnieżki w całym domu i wyślij dzieciaki na ich poszukiwanie!
Nie chcesz dostać się w krzyżowy ogień? Wyznacz jasny cel. W ogromnym arkuszu papieru wytnij otwory
różnej wielkości i przypisz każdemu z nich określoną wartość punktową. Powieś arkusz — niech służy za tarczę.
2. Lody własnej produkcji
Tęsknicie za latem? Podkręć ogrzewanie i zrób deser lodowy z prawdziwego zdarzenia — pomoże
Ci w tym ten prosty przepis (nie wymaga maszynki do lodów!).
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Składniki:

Przygotowanie:

• ½ szklanki mleka
• 1 łyżka cukru
• ½ łyżeczki wanilii
• ½ szklanki soli kamiennej (soli do lodów)
• lód
• 1 woreczek strunowy średniej wielkości
( jak na kanapkę)
• 1 woreczek strunowy o pojemności ok. 4,5 l

Mleko, cukier i wanilię umieść w mniejszym
woreczku. „Wyciśnij” z niego powietrze i szczelnie zamknij. Sól i lód włóż do większego woreczka. Następnie woreczek z mlekiem, cukrem i wanilią włóż do większego woreczka. Szczelnie zamknij.
Daj woreczek dzieciom — niech potrząsają nim przez
15 minut. Przed podaniem wmieszaj wybrane dodatki (np. kawałki czekolady lub truskawki).

Nasze porady należy traktować wyłącznie jako sugestie. W celu uzyskania wiążących informacji zalecamy kontakt z lekarzem
pediatrą i psychologiem dziecięcym, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest pilna lub dotyczy aspektów zdrowotnych.

3. Kolorowanie to wyzwanie! Jeśli zaraz po wyjęciu kredek Twoje dzieci już są znudzone, postaraj się uatrakcyjnić
to zajęcie. Powiedz, że teraz mogą kolorować tylko z zamkniętymi oczami lub używając drugiej ręki (nie tej, którą
piszą), a nawet łokci czy palców u nóg. Podsuń im temat, na przykład portret ulubionego czworonoga. W ten sposób
będą mogły się skupić na konkretnym zadaniu.
4. Minilodowisko Napełnij blachę do pieczenia wodą, a następnie ją zamróź. Powiedz
dziecku, żeby przygotowało swoje ulubione figurki do zabawy, bo czeka je zimowa wyprawa na biegun. Wyciągnij zamarzniętą taflę „lodowiska” i pozwól maluchowi prowadzić po niej jeżdżące na łyżwach zabawki. Inny pomysł: Przy
użyciu markerów narysuj na lodzie koła w różnych kolorach. Dzieci powyżej trzeciego roku życia mogą popychać pionki do gry lub inne małe
elementy, próbując za każdym razem trafić w poszczególne kolorowe
strefy.
5. Malowanie wodą Rozłóż przed dzieckiem kawałek tektury i zobacz, jak pochłania je zabawa — bez bałaganu! Napełnij miskę
wodą i zaopatrz malucha w pędzel — w ten sposób może malować do woli. Na pewno będzie zafascynowany obserwowaniem
swoich znikających wodnych rysunków!
6. Serpentynowy labirynt W przedpokoju przymocuj taśmą papierowe serpentyny w żywych kolorach — przyklej je na różnych
wysokościach, rozciągając kolorowe paski między ścianami, tak
by udawały wiązki laserowe! Zadaniem dzieci będzie przejście na
drugą stronę pomieszczenia bez dotykania serpentynowych „laserów”.
7. Wesołe miasteczko w salonie Przygotuj kilka stanowisk z grami i zaproś maluchy do zabawy. Nasze ulubione pomysły: Rzut do kosza na pranie (ustaw kilka koszy obok siebie — trafienie do każdego z nich powinno być
punktowane inaczej) lub rzut woreczkiem wypełnionym ziarnami (ustaw piramidę
z plastikowych kubeczków i powiedz dzieciom, żeby przy pomocy woreczka spróbowały
ją przewrócić).
8. Większa skala to lepsza zabawa! Uatrakcyjnij tradycyjne gry i zabawy, tworząc ich wersje XXL. Możesz na przykład wyznaczyć na podłodze planszę do gry w kółko i krzyżyk, wykorzystując taśmę malarską. Następnie narysuj
gigantyczne kółka i krzyżyki na papierowych talerzach. Kolejny prosty pomysł: Niech każde z dzieci narysuje ten
sam obrazek na dwóch różnych papierowych talerzach — mogą teraz zagrać w memory według własnego projektu!

Więcej pomysłów na zabawy na www.fisher-price.pl
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ZAPRASZAMY
BARLINEK - ŚWIAT ZABAWEK, UL. GORZOWSKA 74; BEŁCHATÓW - DZIECIACZEK (GAL. OLIMPIA), UL. KOLEJOWA 6; BIAŁYSTOK - FARTLANDIA, UL. UPALNA 5; BIAŁYSTOK
- KIDSWORLD (GAL. ALFA), UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15; BOLSZEWO - COMES, UL. ZAMOSTNA 3B; BRODNICA - NEO-SYSTEM, UL. PODGÓRNA 80B; BRZEG - PRYMUS, UL. FRYDERYKA
CHOPINA 2; BRZESKO - PIPI, UL. A. MICKIEWICZA 14; BYDGOSZCZ - ŚWIAT DZIECKA, UL. DWORCOWA 12; BYTÓW - ŚWIAT DZIECKA, UL. DOMAŃSKIEGO 1; CHOJNICE
- RESLER JUNIOR, STARY RYNEK 22; CHOSZCZNO - ŚWIAT ZABAWEK, UL. 23 LUTEGO 1A; CHRZANÓW - BABY SHOP, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 23; CIECHANÓW - SIGMA MAX,
UL. AUGUSTIAŃSKA 35; CZĘSTOCHOWA - OD NARODZIN, AL. POKOJU 9A; CZŁUCHÓW - ŚWIAT DZIECKA, OSIEDLE WAZÓW 1; DARŁOWO - ŚWIAT DZIECKA, UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 16; DĘBNO - ŚWIAT ZABAWEK, UL. KOŚCIUSZKI 15; ELBLĄG - RADEX, UL. GIERMKÓW 9; GDAŃSK - AKPOL BABY, UL. JAŚKOWA DOLINA 84; GDAŃSK - ŚWIAT
DZIECKA, UL. GRUNWALDZKA 355; GDYNIA - AKPOL BABY, UL. MORSKA 122; GORLICE - MAŁY ROBINSON, UL. BIECKA 1; GORZÓW WIELKOPOLSKI - PATIMAKS, UL. TARGOWA
9A; GORZÓW WIELKOPOLSKI - ŚWIAT ZABAWEK URWIS, WITOSA 50; GRUDZIĄDZ - ŚWIAT DZIECKA, UL. TORUŃSKA 9; JĘDRZEJÓW - BAJKOLANDIA, UL. PARTYZANTÓW 19;
KALISZ - MALUTEK, UL. POLNA 20; KAMIEŃ POMORSKI - AWA, UL. ORZESZKOWEJ 8D; KARTUZY - ŚWIAT DZIECKA, UL. GDAŃSKA 34; KATOWICE - LUKA, UL. SIEMIANOWICKA
7D; KĘPNO - ŚWIAT ZABAWEK, UL. DĄBROWSKIEGO 14; KOLBUSZOWA - KROKODYLEK, UL. PLAC WOLNOŚCI 59; KONIN - SMYKOLAND, UL. HURTOWA 2; KOSTRZYN NAD
ODRĄ - ŚWIAT ZABAWEK URWIS, UL. MICKIEWICZA 9; KOŚCIAN - KAJTEK, UL. PIŁSUDSKIEGO 20; KRAKÓW - ENTLICZEK, UL. DOBREGO PASTERZA 122A; KRAKÓW - ENTLICZEK,
UL. WADOWICKA 9; KROSNO - MAŁY ROBINSON, UL. LEGIONÓW 17; LESZNO - U KUBUSIA, UL. FABRYCZNA 27; LEŻAJSK - ZABAWKI, UL. RZESZOWSKA 14; LĘBORK - COMES, ALEJA
NIEPODLEGŁOŚCI 8; LIMANOWA - BOBAS, RYNEK 11; LIPNO - ŚWIAT DZIECKA, UL. POLNA 3; LUBAŃ - ŚWIAT ZABAWEK, UL. RATUSZOWA 7; LUBIN - U KUBUSIA, UL. WROCŁAWSKA
7; LUBOŃ - SKRZAT, UL. ŻABIKOWSKA 45; LWÓWEK ŚLĄSKI - ŚWIAT ZABAWEK, UL. ORZESZKOWEJ 45-47; ŁASK - KRAINA ZABAWEK, UL.DĄBROWSKIEGO 4; ŁOMŻA -ZABAWKOWY
RAJ (GAL. VENDEA), UL. ZAWADZKA 38; ŁÓDŹ - TOYS PLANET, UL.BRUKOWA 14; ŁUKÓW - BAJKA, UL. MIĘDZYRZECKA 7A; MALBORK - ŚWIAT DZIECKA, UL.GRUNWALDZKA 10/2;
MIELEC - BAMBI, UL. MAŁA 8A; MYŚLIBÓRZ - ŚWIAT ZABAWEK, UL. SPOKOJNA 22B; NOWOGARD - ANUSIA, UL. 3 MAJA 40; NOWY SĄCZ - MAŁY ROBINSON, UL. TARNOWSKA
169; NOWY TARG - MAŁY ROBINSON, UL. SZAFLARSKA 174; NYSA - PAULA, RYNEK 36C; OLSZTYN - OLIMP, UL. WYSZYŃSKIEGO 15; OSTRÓW MAZOWIECKA - ŻABOL, UL. ARMII
KRAJOWEJ 2; OTWOCK - BOBAS, UL. HOŻA 4; PŁOCK - BONA, UL. SYNÓW PUŁKU 2; PŁOCK - GUMIŚ, UL. 21 STYCZNIA 11; POZNAŃ - PATIMAKS, UL. POLNA 40; PRUSZKÓW JOWIŚ BABY, UL. 2-GO SIERPNIA 9; PUŁAWY - DIDO, UL. LUBELSKA 2; RACIBÓRZ - MILIMALI, UL. OPAWSKA 23; RADOM - KIMEX, UL. WARSZAWSKA 150; RADOM - ŚWIAT DZIECKA,
UL. KIELECKA 76; RADOM - KIMEX, AL. WOJSKA POLSKIEGO 22/24; RAWICZ - U KUBUSIA, UL. PRZYJEMSKIEGO 10; RUMIA - ŚWIAT DZIECKA, UL. GRUNWALDZKA 27B; RYBNIK - MARKUSIA
(CH RONDO), UL. OBWIEDNIA POŁUDNIOWA 3; RZESZÓW - CENTRUM NIEMOWLĘCE MIESZKO, UL. OKULICKIEGO 6; SANOK - EL-BUŚ, UL. BEMA 1 A; SIEDLCE - ŚWIAT ZABAWEK
(CH MAXIM), UL. KATEDRALNA 7; STARGARD SZCZECIŃSKI - ŚWIAT ZABAWEK, UL. MICKIEWICZA 1; SWARZĘDZ - KIDS, UL. CIESZKOWSKIEGO 92; SZCZECIN - BOBOLAND, UL. KMIECIKA 1;
SZCZECINEK - PAJACYK, UL. 9-GO MAJA 12; ŚWIECIE - PLANETA ZABAWEK, CUKROWNIKÓW 3; TARNOBRZEG - KONTAKT, UL. SANDOMIERSKA 6; TARNOWSKIE GÓRY - ELHAND,
UL. ZAGÓRSKA 159; TARNÓW - CENTRUM NIEMOWLĘCE MIESZKO, UL. JANA PAWŁA II 16; TCZEW - ELEMIX, UL. JASIŃSKIEGO 15B; TORUŃ - SMYKOLAND TORUŃ, UL. GEN. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO 6; UJRZANÓW - MADAR, UL. UJRZANÓW 282 C; WARKA - ABC DZIECKA, UL. SENATORSKA 17; WARSZAWA - KUPKLOCKI.PL, UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 7;
WARSZAWA - KUPKLOCKI.PL, UL. HANKI ORDONÓWNY 16; WEJHEROWO - DOM DZIECKA, UL. SOBIESKIEGO 215; WŁOCŁAWEK - SMYKOLAND, UL. W. WITOSA 5; WODZISŁAW ŚLĄSKI MARKUSIA, UL. RYBNICKA 2D; WOŁOMIN - PIKSI, UL. 1-GO MAJA 61; WYSZKÓW - GEPPA - GAL.WYSZKÓW, UL. SOWIŃSKIEGO 62; ZABRZE - VIKI, UL. ROOSEVELTA 54; ZAMBRÓW
- ŻABOL, AL. WOJSKA POLSKIEGO 39, LOK 3; ZAWIERCIE - GAMIS, UL. 11 LISTOPADA 2; ZIELONA GÓRA - TRUST TRADE, UL. PRZYLEŚNA 1; ŻARY - BAJECZKA, UL. POCZTOWA 11.
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