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Babafotelek
A puha és kényelmes, hajlított babafotel lágyan ringatózik,
válaszul a baba természetes mozdulataira
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Babafelszerelési
termékek

Esőerdős hajlított
babafotel
Modern Esőerdős hajlított babafotel nyugtató
rezgésekkel, kényelmes üléssel és a fej feletti
játékokkal. A két állatpajtással való játék remek
módja a motoros készségek és a szem-kéz
koordináció erősítésének!
Újszülött kortól | CJJ79

Levehető
játékív
két állatpajtással
Laposra
összehajtható
tárolható és
hordozható

Nyuszis hajlított babafotel

Esőerdős összecsukható
babafotel

Letisztult vonalak, kifinomult működés, minden egyben.
A választható, nyugtató rezgések segítenek az ellazulásban.
A plüssnyuszi újszülöttbetét és fejtámasz segítségével a kicsi
elfészkelődhet, és biztonsában érezheti magát.

A fotel lágyan ringatózik, válaszul a baba
természetes mozdulataira, ahogyan Anya
karja is gyengéden elringat és megnyugtat.
Gombnyomásra
nyugtató
rezgések
is
aktiválhatók.

Fejlődési szakasznak megfelelően | DKF64

Fejlődési szakasznak megfelelően | CMR20
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Hintaszékek
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Babafelszerelési
termékek
MÓKÁS ÉS
DIVATOS
MEGJELENÉS

Nőj velem hintaszék
Először kifejezetten újszülöttek számára
készült, alacsony keretű pihenőszék vagy
ringató. Később, a gyermek növekedésével
egyszerűen átalakítható babaszékké, levehető
játékrúddal. Ahogy a kicsi már nem is olyan
kicsi többé, 18 kg teherbírású hintaszékké
alakítható. Összehajtható, hordozható és
hintáztatható… egyszerűen imádnivaló!
Fejlődési szakasznak megfelelően | CMR10

Gyors mozdulattal Levehető rúd
rögzíthető
játékokkal

Esőerdős hordozható minihinta
Hordozható, hatsebességes babahinta zenével és a
természet nyugtató hangjaival. Az esőerdős hordozható
minihinta gyorsan és könnyen átalakítható hordozható
babahintából fix ülőkévé megnyugtató rezgésekkel,
hogy két különböző nyugtató mozgással andalítsa
el a babát. A SmartSwing technológia hat különböző
hintázási sebességet kínál a lassútól a gyorsig. Ráadásul
érzékeli a baba súlyát (tehát a baba növekedésével nem
csökkenek a sebességek), és lökés nélkül indul!
Újszülött kortól | CCN92

Hinta
és pihenés
Kényelem és
nevetés

fisher-price.hu
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Kisállatos hintaszék

A Kisállatos hintaszék együtt nő a babával, a kezdeti babafotel könnyen átalakítható tipegőhintaszékké. Kényelmes evésnél,
alvásnál és játéknál, és a tipegők 18 kg-ig használhatják! Az eltávolítható játékrúdon két levehető majom található, az egyiknél
forgatható golyó van, a másiknál csörgő. Kétfokozatú dönthető háttámla és kitámasztó biztosítja a baba vagy a tipegő tökéletes
kényelmét.
Újszülött kortól | CBF52

RÖGZÍTHETŐ
SZÉK
ÚJSZÜLÖTTEKNEK

Rózsaszín nyuszibölcső

Ez a nyuszi mintás ringatószék három interaktív játékfigurával kapható, amelyek a hátradönthető játéktartó karra erősíthetőek.
Tökéletesen alakítható a baba fejlődésének megfelelően, hiszen az első időkben csecsemők számára ringatószékként használható, de
kihajtható támasztólábbal etetéshez, alváshoz ideális üléssé változik, majd totyogók számára, egészen 18 kg-ig hintaszékként használható.
A szék megnyugtató rezgőfunkcióval és mosógépben mosható huzattal felszerelt, így tökéletes megoldás anya és a baba számára is.
Újszülött kortól | Y8184
6|
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Babafoglalkoztató

Babafelszerelési
termékek

SZÍNES
UGRÁLÓ
MÓKA!

Helytakarékos Jumperoo babafoglalkoztató
Még a korábbinál is több ugráló, a motoros készségeket fejlesztő Jumperoo-móka a babának –
hordozható, állítható magasságú, helytakarékos kialakításban! Van színes, világító, szivárványos
billentyűjű zongora, fel-le mozgó, rágcsálható béka rágóka, csörgő gyűrűrúd három színes gyűrű
ide-oda csúszatásához, és kattogó hernyó! A baba ugrálását zene, fények és hangok jutalmazzák!
A masszív Jumperoo keret a kényelem érdekében szabadon álló (nem torlaszolja el az ajtónyílást!),
állítható magasságú (hogy együtt „nőjön” a gyerekkel!), és könnyen laposra hajtható a hordozhatóság
és a helytakarékos tárolás érdekében (a levehető játékív is laposan tárolható!).
Fejlődési szakasznak megfelelően | CHN38
fisher-price.hu
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Királyi bili
A Királyi bili nagyszerű 3 az 1-ben segítség a bilire
szoktatásban, amellyel a tipegők igazi kiskirálynak
érezhetik magukat! A jutalmazó biliszékkel
kezdődik a folyamat, majd az ülőkarima felkerül
a felnőtt ülőkére, az alap pedig segít a tipegőknek
felmászni rá, végül pedig egyszerűen fellépőként
használható a kézmosásnál. 4 dallam segít a
tipegőknek megérteni, mikor értek el sikert, a
kivehető vödör pedig megkönnyíti az anyukák
dolgát a kimosáskor. Csúszásgátlóval van ellátva, a
teherbírása 90 kg.
Fejlődési szakasznak megfelelően | DLT00

Bilik
8|
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Babafelszerelési
termékek
GYERMEKE
KÉNYELMÉHEZ
IGAZÍTVA

Komfortos kisfiú bili
Íme egy egyszerű, nyilvánvaló, ám mégis gyakran
figyelmen kívül hagyott bilire szoktató tipp: egy
olyan bili, amelyen kényelmesen, biztonságban
és ellazultan érzi magát a kicsi, megkönnyíti a
rászokást! A beépített fröccsenésgátló a kisfiúknak
segít megelőzni a bilire szoktatással kapcsolatos
apróbb kellemetlenségeket és stresszt, az
egyrészes, eltávolítható vödör és a sima felület
pedig hihetetlenül egyszerűvé teszi a tisztítását.
Fejlődési szakasznak megfelelően | CBV06

Komfortos kislány bili
Íme egy egyszerű, nyilvánvaló, ám mégis gyakran figyelmen
kívül hagyott bilire szoktató tipp: egy olyan bili, amelyen
kényelmesen, biztonságban és ellazultan érzi magát a kicsi,
megkönnyíti a rászokást! A csinos rózsaszín külső és a
fröccsenésgátló hiánya tökéletes bilivé teszi a kislányok
számára, az egyrészes, eltávolítható vödör és a sima felület pedig
hihetetlenül egyszerűvé teszik a tisztítását!
Fejlődési szakasznak megfelelően | CGY50

Kiskacsás bili
A Kiskacsás bili nagyszerű szoktatóbili totyogóknak, amely
fellépőként is funkcionál, a szélesebb körű használhatóságért.
A kicsiket erőfeszítéseikért négy vidám dalocska/hanghatás
jutalmazza. A bili kacsát formáz, részei: alapzat, kivehető edény
a könnyű tisztíthatóságért, ülőke és csuklópántos fellépő
tető. A fiúknak kifejlesztett pisifogó könnyen felcsatolható
és eltávolítható. Felcsatolva a csuklópánt segítségével az
edénybe hajtható, hogy a bili fedelét lehajtva fellépőként is
funkcionálhasson.
Fejlődési szakasznak megfelelően | T6211

fisher-price.hu
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Tornáztatók és játszószőnyegek
A Fisher-Price tornáztatók és játszószőnyegek nem csak a baba testét, hanem az
érzékeit is gyakorlatoztatják. Fejlesztik a baba motoros és kognitív képességeit,
továbbá erősítik a látását.
10 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Játékok
újszülötteknek

3 az 1-ben autós babafoglalkoztató
Ez a „nőj velem” babafoglalkoztató vég nélküli szórakozást ígér újszülött kortól egészen
a totyogós korszakig! A baba érzékei örömutazásra indulhatnak a feje fölött lógó, vidám
foglalkoztató játékokkal és a világító, zenés kormánykerékkel – tökéletes nézegetnivalók
hason fekve játszáskor. A játékrúd földre helyezésével a kicsi boldogan „átautózhatja” a
hason fekve töltött időt. Ha az apróság már fel tud ülni, a játékrúd 45°-os kihajtásával bűbájos
autóműszerfal tárul fel. A kormánykerék mókás autós hangokat produkál. Ha pedig a kis
sofőr behúzza a kéziféket egy szunyókálás vagy az éjszakai alvás kedvéért, a nagy, puha
szőnyeg már mehet is a mosógépbe, hogy tisztán várja a következő kirándulást...
Újszülött kortól | DFP07

fisher-price.hu
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IMÁDJÁK
A BABÁK!

Esőerdős 3 az 1-ben zenélő
játszószőnyeg
A hordozható játszószőnyeg játékokkal, hangokkal és
zenével foglalja le a babát! Öt összekapcsolható játék
és egy imádnivaló, leszerelhető zenélő oroszlán mókás
hangokkal és kétféle zenével segít, hogy a kisbaba
elfoglalja magát a kényelmes, párnázott, hordozható
játszószőnyegen, mely felett két puha játékív is
található. Hosszú lejátszás módban akár 10 percen át
zenél, és az összekapcsolható játékok áthelyezhetők,
hogy kisbabának minden alkalommal más és más
élményben legyen része!
Újszülött kortól | CHP85

Játék fekve.

Óriás játszószőnyeg
A szőnyeg összesen 5 játékot tartalmaz. A gyűrögethető
kukucs tengeri kagyló és puha rák dallamocskákkal fixen
a szőnyeghez van rögzítve. Az áthelyezhető játékok közé
tartozik egy tengeri kagyló kattogó, halas rágóka és
15 cm-es tükör, puha hátú tengeri csillaggal.
Újszülött kortól | CBJ65

A JÁTÉKSZŐNYEG
102 x 147 CM

12 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Játék hason.

Játék ülve.

Játékok
újszülötteknek

Nőj velem babatornáztató
Három „nőj velem” állapot, és több mint 10
tevékenység és játék! Átalakítható játszószőnyeg
fényekkel, hangokkal és zenével, több mint 12
felfedezésre váró tevékenységgel és játékkal,
imádnivaló állatfigurákkal, és a játék három „nőj
velem” fejlődési fokozata újszülött korától tipegő
koráig szórakoztatja a babát!
Újszülött kortól | CCB70

„EGYÜTT NŐ”
A BABÁVAL

Játék fekve.

Játék ülve.

Játék az első
lépésekhez.

Erdei 3 az 1-ben zenélő
játszószőnyeg
Öt összekapcsolható játék és egy imádnivaló,
leszerelhető zenélő róka mókás hangokkal és kétféle
zenével segít, hogy a kisbaba elfoglalja magát a
kényelmes, párnázott, hordozható játszószőnyegen,
mely felett két puha játékív is található. Hosszú lejátszás
módban akár 10 percen át zenél, és az összekapcsolható
játékok áthelyezhetők, hogy kisbabának minden
alkalommal más és más élményben legyen része!
Újszülött kortól | CDN47

Esőerdős nyugtató pocakpárna
Kényelmes támasz a hason történő játékhoz, nyugtató rezgéssel! A hason
töltött idő a lehető legkényelmesebbé tehető a kisbaba számára az élénk,
félhold alakú párnával! A nyugtató rezgés segít megnyugtatni a kicsit, amint
felnyomja magát a hason töltött idejében a támasztó párnán. Tíz percnyi
játékos zene és a baba számára elérhető, erdei
hangulatú játékok segítenek, hogy izgalmas
legyen a játék. Az elektromos részek
eltávolítása után mosógépben mosható.
Újszülött kortól | CDR52
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Érzékelés

Az érzékek a legelső
ablakok, amelyek segítenek a gyermekeknek
a tanulásban.

Csillagos fényjáték

Távirányító

Asztalra helyezhető
vetítővé alakítható

Altatódalos kiságyforgó
A babát nyugtató képekkel, csillagos fényekkel, zenével, fehér zajjal és a természet hangjaival veszi körül! Az Altatódalos
kiságyforgó „együtt nő” a babával – motoros kiságyforgóból csillagos fényjáték-vetítéssel és három nyugtató hangtípussal... asztalra
helyezhető, vetítős nyugtató játékká további használatra a kiságyon kívül, valamint babakocsira csatolható forgóvá alakul! Három
puha, pillangószárnyú maci segít a motoros kiságyforgón megnyugtatni, megvigasztalni és szórakoztatni a babát. A háromféle
hangbeállítás összesen 30 percnyi altatódalt, fehér zajt vagy természeti hangokat játszik. A távirányítót úgy tervezték, hogy a
babaszoba kilincsére lehessen akasztani, így gyorsan újra lehet indítani a forgót, a vetítést és a hangokat a baba zavarása nélkül.
Újszülött kortól | CDN41
14 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Esőerdős 3 az
1-ben kiságyforgó
A 3 az 1-ben zenélő, motoros
kiságyforgó négy imádnivaló
állatpajtással
megnyugtatja
és szórakoztatja a babát a
nappali vagy éjszakai alvását
megelőzően. Amikor a baba
kinövi a kiságyforgót, hordozható,
zenélő kismadárjátékká alakul
át, valamint babakocsira erősíthető forgóvá. Rácsíptethető a
babakocsi kupolájára, hogy a
baba kedvenc esőerdei barátait
utazáskor se kelljen nélkülözni,
ugyanakkor a zenélő kismadár
is segíthet megnyugtatni és
megvigasztalni a babát az ismerős
alvási rutinnal.
Újszülött kortól | CHR11

Erdei 3 az 1-ben kiságyforgó
Zenélő kiságyforgó, babakocsira erősíthető forgó és
Erdei 3 az 1-ben kiságyforgó
hordozható játék egyben! A 3 az 1-ben zenélő, motoros

Játékok
újszülötteknek

Levehető és babakocsira
erősíthető forgó.

ERDEI
MÓKA!

A 3 az 1-ben
motoros
kiságyforgó
négy
kiságyforgó
négyzenélő,
imádnivaló
állatpajtással
(három
imádnivaló
állatpajtással
erdei
barátbagoly!)
a fej
erdei
kis barát
a fej feletti(három
forgón és
egykis
zenélő
feletti forgón és
zenélő bagoly!)
megnyugtatja
és
megnyugtatja
ésegy
szórakoztatja
a babát
a nappali vagy
szórakoztatja
a babát
a nappali
vagy aéjszakai
alvását
éjszakai
alvását
megelőzően.
Amikor
baba kinövi
a
megelőzően. Amikor
baba
kinövi
a kiságyforgót,
kiságyforgót,
az Erdei 3a az
1-ben
kiságyforgó
hordozható,
hordozható,
zenélő bagolyjátékká
alakul babakocsira
át, valamint
zenélő
bagolyjátékká
alakul át, valamint
babakocsira
erősíthető
forgóvá.a babakocsi
Rácsíptethető
a
erősíthető
forgóvá.
Rácsíptethető
kupolájára,
babakocsi
hogy
a baba
kedvencseerdei
hogy
a babakupolájára,
kedvenc erdei
barátait
utazáskor
kelljen
barátait utazáskor
se kelljen
nélkülözni,
nélkülözni,
ugyanakkor
a zenélő
bagoly isugyanakkor
segíthet
a zenélő bagoly
is segíthet a megnyugtatni
megnyugtatni
és megvigasztalni
babát az ismerősésalvási
megvigasztalni a babát az ismerős alvási rutinnal.
rutinnal.
Újszülött kortól | CDM84
Újszülött kortól | CDM84
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Puha víziló vetítő

A Puha víziló vetítő, ez a plüss vízilópajtás egy komódon vagy egy asztalon
csücsül, hogy segítsen a babának megnyugodni, megtöltve a szobát csillagos
fényekkel és 30 percnyi nyugtató zenével, a természet hangjaival vagy fehér
zajjal! A baba pillanatok alatt az álmok világában találja magát! Jellemzők:
A plüss vízilópajtást egy komód tetejére helyezve magával ragadó, csillagfényes
vetítésben lehet részünk. Három hangbeállítás, akár 30 percnyi altatóval, fehér
zajjal vagy a természet nyugtató hangjaival. Segít megteremteni a nyugtató és
andalító alvási rutint akár este, akár napközben, otthon vagy máshol!
Újszülött kortól | CGN86

16 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Játékok
újszülötteknek

Plüssök

Édes álmok pillangómaci
A hasa megnyomásával 30 percnyi lágy zene, szívverés, méhhangok,
természeti hangok és fehér zaj - vagy 10 percnyi, hanggal kísért
gyengéd vibrálás ringatja álomba a babát.
Újszülött kortól | DFP20

Kiváncsiság
A természet azon csodája,
ami a kicsiket tanulásra
ösztönzi.

Plüss altató zsiráf
koma
Ez a puha és ölelhető zsiráf akár
5 perces nyugtató bölcsődalokkal
reagál a gyengéd ölelésre vagy
összenyomásra, és puha, halvány
fényt bocsát ki. Ez után a zene
fokozatosan elhalkul... a fények
kihunynak.. szép álmokat!
Újszülött kortól | BFH65
fisher-price.hu

Nyugtató bagoly
plüsskoma
A kisbaba tökéletes alvótársa! A megnyugtató, ölelnivaló bagoly fénye felvillan
és izzik, huhogó hanggal és több mint
15 percnyi nyugtató zenével – elég hozzá egy
gyengéd nyomás.
Újszülött kortól | CDN55
| 17

Foglalkoztató oroszlán
Egy tükör az önfelfedezést segíti elő, az érdekes
felületek a baba tapintását ösztönzik, egy
csörgő és egy csörgőlabda a hallás fejlődését
erősítik, egy rágóka pedig segít megnyugtatni
a baba ínyét! Ezt a plüss oroszlánt könnyű
megmarkolni, és könnyű megszeretni az édes
pofijával és puha, ölelnivaló anyagával.
3 hónapos kortól | CGN89

Puha kiságy zongora
Látta, hogyan mozognak babája kis lábai
amikor izgalomba jön? Ezek a kis rúgások
most valami még egzotikusabb és különlegesebb hatást váltanak ki, zenés jutalommal,
táncoló fényekkel és szeretnivaló pajtásokkal.
Egy vagány kis zongora, ami könnyen a
kiságyra csatolható, majd a padlón is
használható, ha a baba megnő.
Újszülött kortól | CCW02

Foglalkoztató játékok
18 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Játékok
újszülötteknek

Függeszthető játékpajtik
Cuki foglalkoztató Oroszlán puha, tapogatásra ösztönző
elemekkel, gyűrögetővel és játékokkal a baba számára.
Újszülött kortól | DFP75

Ingó gömböcállatkák
Az ajándékszett három imádnivaló, puha, tapogatásra
ösztönző Ingó gömböcállatkát tartalmaz, amelyeket
öröm lesz felfedezni. Mindegyik karakternek megvan
a saját csörgő, csilingelő és gyűrögető hangja,
amelyek szintén megismerésre várnak. Gurigázós
popójuk garantálja a billegtető, ütögető szórakozást
az etetőszékben, autósülésben, vagy a babakocsiban!
3 hónapos kortól | CDN54

Hordozható állatos függőjáték
Hordozható forgó puha, színes játékokkal, amelyek
egy különlegesen kialakított klipsz segítségével
akaszthatóak fel a babakocsi tetejére.
Újszülött kortól | BHW59

fisher-price.hu

| 19

Babakocsis játékcsomag
A cuki oroszlán, krokodil és elefánt könnyen csatlakoztatható egymáshoz és a babakocsihoz, így mindig
elérhető közelségben vannak, ha a kicsi játszani szeretne velük. És olyan mókásak – a tükörrel és az édes
hangokkal (Csilingelés! Csörgés!), hogy mindig remek elfoglaltságot nyújtanak a babának. A további
láncszemeknek köszönhetően még több játék (és úti szórakozás) adható hozzá – tartalmaz még egy stílusos,
kötött tárolózsebet, amely a baba növekedésével jó kis pakolós játékként is funkcionálhat.
Újszülött kortól | DFP25

Puhakönyv háziállatokkal
Ez a farm témájú puhakönyv korai tanulási lehetőségeket nyújt a
baba számára. A könyv minden lapján vagy önmagában látható
egy haszonállat, alatta a nevével vagy pedig a farm környezetében. A könyvhöz egy puha boci van hozzákövetve, aki lapról lapra
utazhat, ahogyan anyuka a babának olvas föl.
Újszülött kortól | M4060
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Játékok
újszülötteknek

Zenélő farm mini-mobil
A baba bárhová magával viheti a mókás farmját - három
rágható baráttal, zenével és hangokkal - akkor is, ha utazik.
Az összekötő segítségével a mini-mobil hozzákapcsolható
a babakocsihoz és sok minden máshoz is, a baba pedig
megrángathatja a lovacskát, hogy elinduljon a zene!
Újszülött kortól | M4042

Mókás Pillangó Rágóka
A Fisher-Price kattogó szárnyú pillangónak nagy gyűrögethető
szárnyai fejlesztő hatású fekete-fehér mintát viselnek, ami segíti
a babát a koncentrálásban. A négy kattogó és a puha csáp arra
ösztönzik a babát, hogy lépjen interakcióba a pillangóval.
3 hónapos kortól | H9463

Zenélő okostelefon/kulcsok
A Zenélő okostelefon/kulcsok egyszerűen csatlakoztatható(k) a babakocsihoz vagy pelenkázótáskához,
hogy a baba mindig „hallótávolságon” belül maradjon
az aktív mókától! A gomb megnyomásával valósághű
hangok és jópofa zene hallható. Még „selfie” tükör
is található rajta, hogy a picik önmagukat nézegetve
szórakozhassanak.
Újszülött kortól | DPK28
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Csörgők és rágókák
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Játékok
újszülötteknek

Gyűrűpiramis csörgő
Mennyi klasszikus móka várja a
kisbabát! Tökéletesen a baba kezébe
illő Gyűrűpiramis csörgő élénk színű
gyűrűkkel, vidám kattogó és csörgő
hangokkal. Nagyszerűen fejleszti a
gyerekek érzékszerveit.
Újszülött kortól | DFR09

Harmónika rágóka/Xilofon csörgő
Kezdődhet a zene! És a baba szórakoztatása is, mindez
egyszerre, ezekkel az imádnivaló játékokkal, otthon és
útközben egyaránt. A xilofon csörgő megrázásával csörgő,
a billentyűk lenyomásával sípoló hangok idézhetők elő.
A harmónika rágóka puha rágcsálnivaló részből és a baba
számára könnyen megragadható fogantyúkból áll.
Újszülött kortól | DTH42
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Tükrös kamera plüss
Mennyi klasszikus móka várja a kisbabát! Tökéletesen a baba kezébe illő puha kamera önfelfedezést
önfelfedezést
segítő tükörrel, gyűrögethető textilekből az érzékszervek stimulálására. A rágható, villogó kocka a
fogzás megkönnyítését szolgálja. Mondhatod, hogy csíííz, és viheted magaddal útközben is!
3 hónapos kortól | DFR11

Kattogó hernyó/Méhecske rágóka
A nagy kontrasztos karakter játékok színei vizuális
stimulációt nyújtanak még a legkisebb babák számára is.
A válogatás Kattogó hernyó és Méhecske rágókát tartalmaz.
Újszülött kortól | DTH49
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Játékok
újszülötteknek

Állatos puhakönyv
Mókás plüss pajtások, melyeknek
pociján egy puha kis könyv is helyett
kapott, illetve az akasztó segítségével
könnyen fel is függeszthetőek.
3 hónapos kortól | CCG04

Oroszlános tükör/
Breki rágóka
Vidám és színes oroszlános tükör
csörgő és brekis rágóka.
Újszülött kortól | CBL16

Színes formakulcsok
Persze, ezek a játékkulcsok nem nyitnak egy ajtót
sem. Azonban rengeteg vidám tanulási és felfedezési
lehetőséget nyitnak meg a baba számára különféle
alakjukkal, színükkel, számukkal és a rajtuk található
kisállatokkal!
6 hónapos kortól | CMY40
fisher-price.hu
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Almás foglalkoztató könyvecske
A kis bogárkák, egy pillangó és egy csörgős kukac, vidám
társaságot szolgáltatnak a babának. Minden "oldal" új,
érzékeket stimuláló tevékenységet kínál a babának.
Újszülött kortól | DFP88

IMÁDJÁK
A BABÁK!

Kukucska virágcserép
Kezdődhet a móka ezzel a keljfeljancsi
játszópajtással. Első lépésként a kukucska
borz megnyomásra fel-le pattog.
Második lépésként a keljfeljancsi pajtás
eltávolításával harangszó hangzik fel,
és a baba játszhat a ki- berakosgathatós
játékkal. A baba szaglása is fejlődik a
vanília illatú virág segítségével. (Igen,
valóban illatos!)
Újszülött kortól | DFP91
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Játékok
újszülötteknek

Bogár lámpás
Keltse életre a baba érzékeit a babaméretű lámpással,
ami csupa mókát ígér. Fények és rövid dallamok
jutalmazzák a baba tevékenységét, megismertetve vele
az ok-okozat összefüggést. További természet-ihlette
részletek: puha "fű" a tapintás bátorítására, és a levehető,
kapcsos csigarágóka.
Újszülött kortól | DFP93

Plüss madárka
A plüssmadárka dülöngél és ficánkol, bemutatva az akcióreakció működését. A baba meghúzza a madárkát, és a
dolgok máris mozgásba lendülnek!
Újszülött kortól | DFP95
fisher-price.hu
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Hangerőszabályzó

Rock and Roll gitár
A mini rocksztár kétféleképpen is a húrok közé csaphat! Ha a Rock and Roll
gitár a gömbölyű alján billeg, a kisbaba pörgetheti, és vidám dallamokat csalhat
elő belőle a hason fekve töltött idejében. A „vénebb” rocker számára a gitár már
állványra helyezhető, hogy ütögethesse a vagány tevékenységekért és zenékért
– vagy akár a húrokat is nyomogathatja. Ráadásul nézegetheti magát a nagy
tükörben, tekergetheti a hangolókat, a hangerőszbályozót viszont a „hangosítók”
(alias Anya & Apa) kezelik!
Újszülött kortól | DFP21

Baba xilofon
A Baba xilofon zenei mókát garantál még a legkisebb
babáknak is, és szintén úgy tervezték, hogy velük együtt
nőjön. Két üzemmódjával, táncoló fényeivel és játékos
muzsikájával a babák órákon át élvezhetik a szórakozást.
3 hónapos kortól | BLT38
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Játékok
újszülötteknek

Ütögethető csörgődob
Az ütögethető csörgődob a nagydobok tükrös,
színes, csörgő, színezett és opálos változata.
A hátsó rész domborított, így képes forogni,
amikor pedig a kisbaba püföli, gyengéd
keljfeljancsiként működik. A gyöngyöket a jó
minőségű műanyag tükör tartja fogva, és segít
a csörgő hang előidézésében.
3 hónapos kortól | BLT37

MINI
ROCKSZTÁR

Csörgő rumbatök
Ez a termék két kisbabáknak méretezett rumbatököt
tartalmaz, rajtuk jól látható „ablakokkal” mindkét
oldalon, hogy szemügyre lehessen venni a színes,
csörgő gyöngyöket. A színes, nyomott mintájú,
puha anyagok textúrát és puhaságot kölcsönöznek
a terméknek.
3 hónapos kortól | BLT33
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Golyós kockák
Négy, különböző témájú kocka babák számára,
extra vidám meglepetéssel - képekkel ellátott
golyók forognak a belsejükben! Mindegyik
golyós kocka belsejében található egy golyó,
ami felpörgeti a hagyományos építőkockázást.
A golyós kockákból szuperkönnyű a babáknak
tornyot építeni, mert egymásba illeszkednek,
és még gurulnak is! Ahogy a baba tologatja
őket, a golyókon levő képek is változnak!
Önmagukban is remek játékok - és még
szórakoztatóbbak a további készletekkel!
(Külön megvásárolhatóak.)
6 hónapos kortól | CBL33

Golyós kockák járművek
A cuki és vaskos golyós kocka járművet egyszerű a babának
megmarkolni és tologatni! Ha a baba behelyezi a golyós
kockát a vezetőülésbe, és meglöki a kis autót, vidám arcok
forognak a belsejében! A csörgős kerék is vicces hangokat
produkál!
6 hónapos kortól | CDV89

Golyós kockák utánfutó
A legkisebbeket a „játék ülve” módban szórakoztathatjuk egy
kattogó kerékkel, hogy egymásra pakolhassa a golyós kockákat, egy
bújócskázó röpítővel. Amikor a baba készen áll az „első lépésekre”
beállításra, egyszerűen kinyithatjuk a fogantyút alulról. A babát
járásra fogja ösztönözni a mókás zene és a rámpán ide-oda guruló
kockák, amikor az utánfutót maga után húzza! Ez az utánfutó igazán
menő a folyamatos mókával és a versengő, guruló kockákkal!
6 hónapos kortól | CFM97
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Játékok
csecsemőknek

Színes Gyűrűpiramis
Alapjáték a korai készségfejlesztéshez! Öt színes műanyag gyűrű, amelyek
felfűzhetők minta és méret sorrend alapján. A legfelső gyűrű három színes
gyöngye egy fényes, fémesített felületen pörög, gyönyörű tükröződéssel és
színekkel. Az élénk színek, a tükröződő fényes felületek és a pörgős gyöngyök
mind-mind növelik a mókát.
6 hónapos kortól | 71050

Formaevő dobozka
A tíz fényes építőelem készen áll arra, hogy a baba
beleejtse őket a nyitott vödörbe, vagy átnyomja a
forma- osztályozó fedélen. Nagyszerűen fejleszti a
szem-kéz koordinációt és a baba más képességeit.
6 hónapos kortól | K7167
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Zenélő Csigabiga
A csigabiga muzsikál játék közben!
Ez a játék igazi készségfejlesztő
is egyben: tíz különböző forma jár
hozzá, amit a csiga házába vagy
pedig egymásba lehet illeszteni!
6 hónapos kortól | 71922

Csészerakosgató
Nyolc színes egymásra vagy egymásba
helyezhető pohár. A poharak széle egy-egy állat
körvonalait formázza. Tökéletes játék szárazon és
vízen, homokozóban.
6 hónapos kortól | 75601

Színes csészepiramis
Az klasszikus csészerakosgató játékkal rengeteg módon lehet játszani.
A baba könnyen egymásba tudja helyezni a 10 db kerek csészét
függőlegesen, vagy dobálhatja őket. A színes csészéken számok vannak
1-10-ig, hogy a baba megismerkedjen általuk a számokkal és a színekkel.
A hasonló méretű csészéket össze lehet rakni, így labda lesz belőlük, és
még ezeket is egymásra lehet rakni (anyuka segítségével).
6 hónapos kortól | W4472
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Játékok
csecsemőknek

Kitt-katt állatkák
Az imádnivaló kitt-katt állatkával öröm a játék! Az oroszlán sörénye
körbefordul, mozgatható feje és lábai vidám kattogó hangot adnak
minden egyes elfordításnál! Tökéletes méretű a baba számára,
hogy mozgatni és kezelni tudja.
6 hónapos kortól | CGG86

Felfedező állatos kockák
Öt kocka, amelyekből a baba vidám tornyot
építhet, vagy egymásba is illesztheti őket! Minden
5-oldalú kocka élénk színű és érdekes anyagú,
és cuki állatfigurákat, számokat és ismerős,
egyszerű tárgyakat ábrázol. A baba egymásra vagy
egymásba illesztheti őket, illetve egymás mellé
téve is színpompás látványt varázsolhat!
6 hónapos kortól | CDC52

Lapozgatós hernyókoma
Kisállatokkal
bújócskázni
olyan
egyszerű, mint az 1... 2... 3, amikor a baba
végiglapozgatja ennek az imádnivaló
hernyókomának a szelvényeit. Megbújik
alatta egy puha elefánt kukucskálásra
hívogató füllel, egy gyűrögethető oroszlán
és egy önfelfedezésre csábító tükör.
A baba elölről hátra és hátulról előre
fogja lapozgatni ezt a hihetetlenül cuki
hernyókomát!

Tele van
édes meglepetésekkel!

6 hónapos kortól | DHW14
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Rakosgatós móka
babáknak!

Mókakockák
Mindegyik kocka 4 oldalon kínál játékot a babának:
ABCk, 123-ak, kukucska és egy mókás tevékenység.
A kék kocka attrakciója a forgódob, a pirosé a forgó
kerék, belsejében gyöngyökkel, a sárga kockáé pedig a
nyomkodós számlap. A kockák tetején található gomb
megnyomásával kezdődhet is a mókázás. Vagy a baba
egymásra is tornyozhatja őket, és a legfelső kocka
"varázsgombját" megnyomva, egyszerre aktiválhatja
az összest! Imádnivaló látvány, ahogy a vidámság
a tetőfokára hág, megkoronázva a finommotoros
készségek és szem-kéz koordináció fellendülésével!
6 hónapos kortól | DHW15

Kerekes rakosgatós vonatkocsik
Három jól megragadható vagonból álló készlet, amely a klasszikus
rakosgatós játékokat ötvözi az alapszintű tanulással. A baba könnyedén
egymásba tudja építeni, össze tudja rakni vagy kapcsolni a 3 vagont,
és indulhat a mókás vontató játék! Mindegyik vagon megismertet a
babával egy új, sajátos stílusú figurát, és segíti a babát a színek és betűk
korai megtanulásában.
6 hónapos kortól | CBP38
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Játékok
csecsemőknek

Világító körzongora
A babának való méretre és formára kialakított modern
körzongora öt színes, villogó billentyűvel, öt különféle
hangszerrel és három „nőj-velem” üzemmóddal
rendelkezik, hogy a baba önfeledten játszhasson!
6 hónapos kortól | BFH93

Színes rakosgatós kroki
A kroki billegésre kész 4 egymásra és egymásba
rakosgatható építőelemével! A 4 könnyen egymásra
rakosgatható boltív feltornyozása segít fejleszteni
a baba finommotoros mozgását és szem-kéz
koordinációját. Ha a baba meglöki a bolondos krokit, az
billegni kezd, ő pedig felfedezi, hogy tetteinek milyen
vidám következményei lehetnek! Állatira mókás, és
még a színeket is megismerteti a babával.
6 hónapos kortól | CDC48

Pillangós formaválogató
A hat vaskos, színes forma segítségével a baba
finommotoros képességei szárnyakat kapnak! A vidám
pillangó tartozéka hat színes forma, amelyeket öröm
beillesztgetni a megfelelő helyükre! A baba szórakozva
ismerkedhet a formákkal és színekkel!
6 hónapos kortól | CDC22
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Poppity állatos járművek
A tologatható Poppity állatos járművek
rengeteg mókával és előugró apróságokkal
gyönyörködtetik a babát. Minden darabon színes
gyöngyök vannak, amelyek belül pattognak és
pörögnek miközben a baba lökdösi őket.
6 hónapos kortól | BGX29

Kuncogó plüss pajtások
Megérkeztek a tökéletes plüss pajtások, akik
igazán viccesen keltik életre a baba kedvenc
kukucskálós játékát. Minden szorítást kuncogással,
zenével, hangokkal és kukucskálással jutalmaznak.
Élénk színek, minták és személyiségek puha,
ölelnivaló anyagokkal kombinálva: így kezdődnek
a tökéletes barátságok! És mindig készen állnak –
a kukucskálós játékra!
9 hónapos kortól | CMY54

Állatos foglalkoztató kocka
Öt oldalnyi móka, hogy a baba jól szórakozzon! Éppen
megfelelő méretű, hogy a baba megfogja és felfedezze a
sok elfoglaltságot: a bújócskás ajtót, a sípoló oroszlánt, az
ütögethető görgőt és a pillangós csúszkát!
6 hónapos kortól | BFH80
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Játékok
csecsemőknek

Játékos zebra golyós kockákkal
A zebra bolondos integetéssel kel életre, amint a baba belepottyantja
a guruló kockákat a tetején levő nyílásba – és figyeli, ahogyan
egészen az aljáig bukfenceznek! Vajon melyik lábán esnek majd ki?
6 hónapos kortól | CGN63

Mókás szafari készségfejlesztő kockák
Pattintás, gurítás, nyikorogtatás… csörgetés, tapintás, kukucskálás!
Ezek a szórakozás új építőelemei az Ön gyermeke számára. A 6
különböző karakterű kocka rengeteg látni- és tennivalót kínál a
babának, ösztönözve az érzékeiket, segítve nekik „felépíteni” a
finommotoros készségeket.
6 hónapos kortól | DGT93
fisher-price.hu
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Mókás szafari golyók
Ezt a 6 Mókás szafari golyót a piciny kezek
könnyedén rázhatják és guríthatják, jutalmuk pedig
pattogó, csattogó és csörgő hangok! Hoppá, mit
hallunk? Azt, hogy a totyogó érzékeit és motoros
készségeit vadul szórakoztató módon stimulálják
ezek az imádnivaló golyók!
6 hónapos kortól | DGT92

Mókás szafari kúszó-kroki
A Mókás szafari kúszó-kroki 3 Mókás szafari
készségfejlesztő
kockát
tartalmaz,
különféle,
felfedezésre váró anyagokkal, állatpajtásokkal és
színekkel. Miközben a baba tologatja a krokit, az első
két tálca le-fel billeg, hogy a kockák le-fel utazzanak –
a harmadik eközben körbe-körbe forog!
6 hónapos kortól | DGT90
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Színes labdás dínókoma

Játékok
csecsemőknek

A forgó megpörgetésével a dínó bolondos
hangok, vidám zene és kétszintű
labdapattogtató játék kíséretében kel
életre. Az izgalmak tovább pörögnekpattognak, ha a baba a dínó hátán, farkán
vagy pocakján keresztül ejti be a labdát.
6 hónapos kortól | DHW03

Mókás szafari elefánt
labdakilövő
Hajrá! Hadd szóljon ez a vidám zenés játék! A baba
mozgásba hozhatja a dolgokat, ha a 4 golyó közül az
egyiket beleejti az elefánt ormányába, hogy vidám
dallamokat hallhasson, és lássa, amint a labda
pörögve-forogva legurul a rámpán. Vagy körüljárhatja
az elefántot, hogy mindenhová labdákat dobálhasson a
körbetekergőző rámpán – hogy aztán üldözőbe vehesse
a szerteguruló golyókat, miután leértek az aljára!
9 hónapos kortól | DGT87
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JÁTÉKOK
FÜRDETÉSHEZ

Elefántos merítőháló
Fürdetéskor a baba örömmel fogja nyomkodni a
spriccelő tigrist, majmot és zebrát – mindezt persze
hatalmas pancsolás közepette. Ha a baba már nem
spriccel tovább, kihalászhatja őket a játékos Elefántos
merítőhálóval… újra… és újra!
6 hónapos kortól | CMY23

Pillangós pancsikönyv
A babák akár a szivacsok, ha tanulásról van szó – ami alól ez a
fürdőjáték sem kivétel! Két lapozható oldala segíti a finom
motors mozgás gyakorlását, megismerteti a babát a számolással,
és megtanítja a számokat négyig, úgyhogy a kicsi jól kiázik a
hosszúra nyúló pancsolás végére.
6 hónapos kortól | CMY31
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Játékok
csecsemőknek

Összekapcsolható pancsi pajtik
A hatrészes fürdőjáték három, egymásba kapcsolható, vízen
lebegő színes csónakból és három imádnivaló, vizet spriccelő,
szintén lebegő állatkából áll!
6 hónapos kortól | CDC04

Pancsi tengeri állatkák
Még szórakoztatóbb lehet a fürdés ezzel a három
dundi vízibaráttal – egy halacskával, egy bálnával és
egy rákkal –, melyek kettéválnak, hogy kétszer annyit
lehessen meríteni, önteni és átszűrni velük!
6 hónapos kortól | CFN00

Pancsimanók
Tapadós fürdőszobai kar 4 vidám vízi
tevékenységhez, vízivilág stílusban.
6 hónapos kortól | B0662

Halacskás fürdőtükör
A két színes pohárkával az apróságok meríthetnek, önthetnek
és szűrhetnek, amíg csak kedvük tartja (vagy amíg ki nem hűl
a fürdővizük). A cuki spriccelő rákot a piciny kezek könnyedén
megragadhatják és gyömöszölhetik, a játékos halacskás fürdőtükör
pedig segít önmaguk felfedezésében. Kukucs… ez te vagy!
6 hónapos kortól | CMY27
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2

JÁTÉK
FÉLE KÉPPEN:
ülve és totyogva!

Zebra járássegítő
A Zebra járássegítő bátorít az első lépések megtételére, és az a fajta első barát,
amilyet minden szülő kíván a gyermekének! Pörgetés, lapozás, gurítás, csavarás. A
Zebra tele van az ülő babák számára hasznos, tevékeny elfoglaltságokkal. A kicsi
lapozgathatja a könyvet, vagy megnyomhatja a felvillanó gombot, hogy zenét és dalokat
hallgathasson új pajtásaival! Járástanuláskor a könnyen megragadható fogantyú és a
masszív, négykerekű állvány segít az első, bizonytalan lépéseknél. „Tovább!” Rengeteg
vidám zene és dal hívogat, és jutalmazza a még több mozgást és jókedvet – amelynek
eredményeképpen a kicsi még biztosabban áll a lábán!
6 hónapos kortól | DLD80
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Játékok
csecsemőknek

2 az 1-ben tigris motor
A baba első barátainak egyikét
formázó vidám, 2 az 1-ben kismotor, két
interaktív játéklehetőséggel: zenével
és a babát lefoglaló tevékenységekkel.
Az első a sétamód, az egyensúly és
koordináció fejlesztésére. Ha a baba már
magabiztosabban jár, a motormóddal
további fizikai fejlődésre van lehetőség.
A szülő egyszerűen tud váltani a séta- és
a motormód között.
9 hónapos kortól | CLK85

„Együtt nő“ a
babával, az első
lépésektől a
motorozásig - vidám
játéktól a játszva
tanulásig

Fecsegő telefon
„Csörr-csörr!” Üdvözöljük a megújult
Fecsegő telefont! A klasszikus húzós játék
bár modern külsőt kapott, ugyanolyan
szórakoztató és cuki kinézetű maradt, mint
volt – bűbájos arcával, számtárcsájával,
csengőhangjaival és le-fel járó szemével,
miközben a baba húzza.
12 hónapos kortól | CMY08
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Intelligens fokozatok
technológia
Nincs két olyan baba, aki egyformán tanulna és játszana.
Az Intelligens fokozatok technológia bármikor lehetővé
teszi a gyermekének legmegfelelőbb fokozat beállítását!
Az egymást követő szórakoztató szinteken különféle
kifejezésekkel, dalokkal és hangokkal ismerkedhet meg.

1.

2.

szint

Felfedezés

A babák felfedezik és megismerik
a hangokat, zenét, tárgyakat és első
szavakat. Fejlődik az érzékelésük.
A kiváncsiságukat mindig leköti
valami tevékenység. A gombok
lenyomásával, karok meghúzásával,
ajtók becsukásával-kinyitásával felfedezik, hogyan idézzék elő a történéseket, hogy meghallják a választ.

szint

Bátorítás

A 2. szint jutalmazza a babákat és az ismétlés révén szélesíti az 1. szinten megismert
fogalmak skáláját. A babák új dalok és
kifejezések segítségével tanulnak új szavakat,
így bővítve a szókincsüket. Megtanulják,
hogyna válaszoljanak egyszerű kérdésekre
és utasításokra. A kúszással, állással, lökéssel
vagy a játékos elfoglaltságokkal fejlődnek
a motoros képességeik.
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3.

szint

Szerepjáték

A barátságos figurák ösztönzik
az idősebb gyerekeket, hogy a
viám dalok , hangok és kifejezések
segítségével utánzó játékokat
játszanak.Vidám témák segítik a
korai szerepjátékot.A gyerekek
a játékaik segítségével
eljátszahatják saját történeteiket,
csak a fantáziájuk szabhat határt.

Tanuló termékek

Tanuló Kutyás távirányító
Kezdetnek úgy néz ki, mint egy TV-távirányító, a valósághű
szerepjáték kedvéért. Ha pedig a kicsi megnyomja a gombokat, a
képernyő kivilágosodik, és számokat, az ABC betűit, ellentéteket,
színeket és még sok mindent tanító dalok és kifejezések
jutalmazzák.
6 hónapos kortól | DLK24

Tanuló kulcsok
A kulcsok mérete tökéletes kisbabák számára, kialakításuk
pedig realisztikus és fogdosásra csábít. A kulcsok felületén
háromféle tanulási ikon található: Betűk, Formák és Színek,
valamint Számok.
6 hónapos kortól | BMC43

Daloló mesekönyv
A baba hallja a mesét, ahogy lapozza az oldalakat, vagy
megnyomhatja a három felvillanó fény egyikét a betűk,
számok és első szavak tanulásához. Megtanítja az első
szavakat, betűket, számokat, formákat és még sok mindent.
3 felvillanó gomb a betűkhöz, számokhoz és formákhoz.
6 hónapos kortól | CJW49

Kedvenc Kacagj és Fejlődj
karaktereink vidám mesékkel
és dalokkal érkeznek!

Tanuló laptop
A baba kilenc billentyűt nyomkodhat, vagy válthat a
szóközbillentyűvel, hogy színekről, számokról és egyebekről szóló
dalocskákat és kifejezéseket hallhasson. Kinyitva-bezárva ellentétek
is elhangzanak. Megtanítja a színeket, számokat és betűket.
6 hónapos kortól | DTN09
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Tanuló kutyás zongora
Mi a kulcsa a zene és a tanulás korai
megszerettetésének? Egy játékzongora, amely
pont megfelelő méretű a kis kezdő Chopin
számára – és még szórakoztatva tanítja is. A Tanuló
kutyás zongorára erősített interaktív könyvecske
lapozásával kiválasztható vagy a Tanulás, vagy a
Zene mód.
6 hónapos kortól | DLK12

Vidám
zenetanulás!

KÉTNYELVŰ

Sütifaló kincsesbödön
A mosolygós sütifaló két üzemmódban
használható. Segítségével a baba megtanulhatja
a különböző formák neveit, valamint a számokat
is. Sőt, a megfelelő módban bájos dalocskák
csendülnek fel. Ha a baba a megfelelő nyílásba
helyezi a sütiformákat, máris megszólal azok
neve vagy a hozzájuk tartozó dallam.
6 hónapos kortól | T5320
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Tanuló termékek

A mancsok, pocak, fülek és a felvillanó
szív megnyomásával indulhat a tanulás
Tartalmazza az Intelligens fokozatok
technológiát, ami követni tudja a baba
fejlődését 3 különböző szintű játékkal

Tanuló kutyus és
Tanuló kutyushugi
A Tanuló kutyus és a Tanuló Kutyushugi
ölelnivaló kis barát csak a babának. A plüss
jóbarát tartalmazza az Intelligens fokozatok
technológiát, mely lehetővé teszi, hogy változtassunk
a tanulnivalón, három különböző szintű játékkal, ahogy
a baba növekszik. A baba hét interaktív érintőponton
keresztül tudja elindítani a tanulást a testrészekről,
formákról, színekről és számolásról. A kutyus szíve
felvillan, és a fény táncol a zenére és a szövegre, hogy
így szórakoztassa a babát!
6-36 hónaposoknak
CJW20 [Kutyus]
CJY98 [Kutyushugi]
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Kutyusos kisvonat

Motorizált
kisvonat, fények
és dallamok

Mindenki a fedélzeten Kutyussal, Majmócával és
Brekivel és több, mint 50 tanító dalocskával, dallammal
és kifejezésekkel! A villogó kéményt lenyomva elindul
a motorvonat, és hallhatóak a tanító dalocskák. Minden
baba a saját tempójában fejlődik, az Intelligens fokozatok
funkció pedig lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a
szintet, ami a legmegfelelőbb a gyermekének! A játék
tartalmaz egy halom, a fejlődési szakaszhoz igazított
dalt, kifejezést és hangokat, ezenkívül három szintje van.
6 hónapos kortól | CDG80

Szundipajti Kutyus
és Kutyushugi
A baba ölelheti és babusgathatja ezeket az
imádnivaló plüss pajtásokat, miközben bővítheti
ismereteit az éjszakai rutinokról, a számolásról,
a formákról és még sok mindenről!
6 hónapos kortól | BMC57

Tanuló okostelefon
Modern, simulékony okostelefon csak a baba számára! Az „alkalmazás” gombok
megnyomásával dalokat hallhatunk, valamint mondatokat a számokról, számolásról,
köszönésekről és még sok mindenről. Simulékony, vékony formája miatt útközben
is használható. Ösztönzi a korai szerepjátékot és a fantáziát. Erősíti a szövegértési és
kommunikációs készséget.
6 hónapos kortól | CLM15
48 | © 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Kacagj és Fejlődj! figura csörgők

Tanuló termékek

Kedvenc Kacagj és Fejlődj! karakterek, akik most csörgő
formájában ia megelevenednek. Kutyus, Hugi és Majmóca
úgy lettek kialakítva, hogy a babák számára könnyű őket
megragadni, tartani és rázogatni.
6 hónapos kortól | CGV74

Kutyus és Kutyushugi miniautó
A Kutyus és Kutyushugi miniautó, mely éppen megfelelő méretű
a kicsi kezekhez, tökéletes ahhoz, hogy a baba fejleszthesse
a kézügyességét. Amikor pedig a baba megnyomja a világító
gombot az autó elején, szórakoztató tanulnivaló lesz a jutalma.
9 hónapos kortól | DHV52

Kutyus minigarázsa
A Kutyus készen áll arra, hogy feltuningolja
Majmóca autóját a Fisher-Price® Kacagj
és
fejlődj
Kutyusos
minigarázsban!
A baba a tankoló görgő megpörgetésével
indíthatja el a mókás, tanító dalocskákat.
A Kutyusos gomb megnyomásával pedig
mókás kifejezéseket hallhat. Amikor pedig
a baba lehúzza a csavarkulcs alakú kart, a
bedobónyílásos, kukucskálós ajtó kinyílik,
és Majmóca autója mókás hangeffektusok
kíséretében süvít ki a garázsból!
9 hónapos kortól | DHT46
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Intelligens asztalka
(kétnyelvű)

120

dalocska,
dallam és
kifejezés!
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A baba új helyeket (és sok-sok feladatot)
fedezhet fel az intelligens asztalka minden
sarkán. A piacon a zongora billentyűit
lenyomva dallamok csendülnek fel. Az asztal
közepén elhelyezett, a szerepjátékot ösztönző
telefon interaktív gombját megnyomva
gyermeke felhívhatja Kutyust és Hugit, és egy
új helyszín felvillanó fényei csábítják játékra!
A cseperedő baba többféle testhelyzetben,
ülve – és ha az asztal lábait felszerelik – állva
is tud játszani a játékkal.
6 hónapos kortól | DRH41

Kiskutyás tili-toli autó

Tanuló termékek

Kétféle játékmód! Melegítse be gyermeke motorját az
Intelligens fokozatok Kiskutyás tili-toli autó „Gurító &
Mászó” módban. Az autó elején található 3 felvillanó,
különböző formájú gomb megnyomásával dalok, betűk
és számok kelnek életre. Ha a baba készen áll a sétára,
a fogantyú hozzáadásával indulhat a Sétáló tologatás,
ugyanazzal a dülöngélő- kuncogó mókázással, zenével
és bátorító kifejezésekkel.
6 hónapos kortól | DLK65
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Az Intelligens
kisrobogó az
első tanuló
felülős jármű a
babának!

Megtanítja a betűket és
számokat, színeket, formákat,
ellentétpárokat.

Intelligens kisrobogó
Ahogy a baba tovarobog, aranyos kifejezéseket, hangeffektusokat és dalocskákat hall. Ráadásul, ha a
baba a műszerfalon játszik, a három formagomb számokat, formákat, ellentéteket és még sok minden
mást tanít neki!
12 hónapos kortól | DHT48
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Tanuló termékek

Tanuló tablet
Bemutatjuk a baba saját tabletjét, a Fisher-Price®
Tanuló tabletet! A Intelligens fokozatok technológia
izgalmas módját kínálja, hogy változtassuk a
tanulnivalót, ahogy nő a baba! A baba megnyomhatja
a 28 "alkalmazás" gomb egyikét, hogy elindítsa a
hangokat és a zenét – és elkezdheti a betűk, első
szavak, állatok és még sok minden más tanulását.
12 hónapos kortól | DHT47

Tanuló székecske
A baba saját kis helye, ahol
ücsöröghet és új dolgokat fedezhet
fel! A varázslatos ABC székecske
tudja, amikor a baba ráül, és amikor
feláll, megszólalnak a dalok és
kifejezések. A világító távirányító és
a lapozható könyvecske számokat és
formákat tanítanak babának.
12 hónapos kortól | CGV90
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Új módja a játéknak és tanulásnak
18 hónapos kortól!

1.

2.

szint

Tanulás

Gyermeke örömmel fogja felfedezni
a világot! Elkezdi tanítani a kicsiket a
mindennapi rutinra, az új kifejezésekkel pedig bővíthetik szókincsüket.

szint

Elmélyülés

A játszva tanulás a következő szintre lép.
A gyerekek problémamegoldó képességét is
fejleszti. A játékok bátorító szófordulatokkal
jutalmazzák a kicsiket.
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3.

szint

Szerepjáték

Üdvözlünk a képzelet világában!
A vicces dalok és zenék segítik
a szerepjátékot és a tanulás
teljesen új értelmet kap.

Interaktív földgömb

Tanuló termékek

Ezzel az interaktív földgömbbel a legkisebbek az egész világot a kezükben
tarthatják és akár meg is pörgethetik. A 7 állatos gombot megnyomva a kis
felfedezők megismerhetik a kontinensek és az állatok nevét, a helyi üdvözlési
formákat, és az úti célokra jellemző dallamokat! Az útikönyv lapját átfordítva
megtudhatják azt is, hová utazik Kutyus és Hugi! A földgömböt megforgatva az
új helyek felfedezéséről szóló mókás dalok és kifejezések hallhatók. Több mint
100-féle hang, dal, dallam és kifejezés segít a tipegőknek, hogy mókás és interaktív
formában ismerjék meg a világot!
18 hónapos kortól | DRJ89

Intelligens mosdókagyló
Ezzel a mókás, szerepjátékra bátorító mosdókagylóval minden kis
totyogó megtanulhatja a mosakodás napi rutinját. Ha gyermeke
elfordítja a mosdókagyló csapját, lenyomja a szappanadagolót,
használja a fogkefét, a fogkrémet és a fésűt, dalokat és kifejezéseket
hallgathat a napi tisztálkodási rutinról, az ismerős tárgyakról, a
színekről, a betűkről és sok más érdekességről. A mosdókagyló
világítani kezd, ha a kis kezek elfordítják a piros és kék színű
csapokat. A kíváncsi szemek örömmel kukucskálnak a fénylő
tükörbe, és élvezettel törölhetik meg arcukat a mosdókagylóról
levehető pihe-puha mosdókendővel!
18 hónapos kortól | DRH29
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Elefántos tili-toli
A baba nem tud majd ellenállni ennek a
mókás pattogó játéknak, amikor felkel és
elindul az Elefántos tili-tolival! Ahogyan a
baba tologatja az elefántot, színes golyók
pattannak elő az elefánt ormányából, újra
és újra, ahogyan a baba mozog.
12 hónapos kortól | Y8651

Gurulós teknőcpajtás
A Gurulós teknőcpajtás tökéletes módja a baba fizikai
fejlesztésének, mókás fejmozgással! Az Álló módban a baba maga
után húzhatja ezt az imádnivaló barátot, aki mókásan mozgatja kibe a fejét. A páncél részletei és textúrája segít a babának abban,
hogy már korán megtanulja a színeket, formákat és számokat.
12 hónapos kortól | Y8652

Ugráló zebra
A Fisher-Price Ugráló zebra izgalmas utazásra
csábítja a babát, miközben hatalmas lendületet
ad készségei fejlődésének. Amint a baba
felmászik a fedélzetre, kezdődhet is a móka!
A baba fel-le ugrálhat, teljes 360 fokban
megpördülhet, elősegítve a nagymotoros
készségek fejlesztését, és megerősítve az
egyensúlyozási és koordinációs képességeket.
12 hónapos kortól | K0317
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Totyogóknak és ovisoknak, idősebb
gyermekeknek való játékok

Little People fecsegő
repcsi
A repülő tologatásával a gyerekek
maguk szólaltathatnak meg egy repülésről
szóló vidám dalocskát! Minden alkalommal,
amikor valamelyik ülést lenyomják, különböző
hangokat hallhatnak!
1 éves kortól | CBL36
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Little People fecsegő iskolabusz
A busz tologatásával a gyerekek maguk szólaltathatnak meg egy gyerekdalt! És minden alkalommal, amikor lenyomnak egy
figurát valamelyik ülésben, új versszakot hallhatnak! Az ajtók nyitogatása és csukogatása, a figurák leültetése, valamint a stoptábla
kifordítása közben a kisgyerekek könnyebben el tudják képzelni, hogy milyen lehet igazi iskolabusszal utazni.
1 éves kortól | CBL60
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Totyogóknak és ovisoknak, idősebb
gyermekeknek való játékok

Little People közepes járművek
A gyermekek elvihetik a Little People barátokat kirándulni
a kedvenc járművükben! Ahogyan a totyogók a játékokat
próbálgatják, a járművek a játéknak megfelelően változó
hangokkal és zenével válaszolnak!
1 éves kortól | BHY19

Little People négykerekű
autópajtás kisautók
A gyerekek még több járművel tehetik
változatosabbá a Négykerekű autópajtás
játékkészleteket!
1 éves kortól | T5625

Little People négykerekű
autópajtás szállítóautó
kisautóval
Két billenőautó szállítja a négykerekű
autópajtás kisautókat egyik helyről a
másikra. Mindegyiknek megvan a maga
jellegzetessége. Tökéletes versenyautóid
szállítására, egy kisautó pedig jár hozzá.
1 éves kortól | X7821
fisher-price.hu
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Bing nyuszi és kis barátai
készen állnak a játékra!
Bing egy díjnyertes brit mesesorozat, ami vidám, zajos, kusza, akár csak egy óvodás világa. Megismerhetjük Bing nyuszit és legjobb barátait Sulát és Pandot, valamint unokatesvéreit Coct és Charliet. Bing
megosztja velünk mindennapi kalandjait és felfedezéseit. És ha valami mégsem a tervek szerint sikerül,
Flop mindig ott terem segíteni.
60 | © 2016 Mattel, Inc. All Rights Reserved. © 2016 Acamar Films Ltd.

Bing és
baráta
i puha
kis paj
tások!

Bing és barátai alap
plüssök
Anyuka kicsi Bingsztere imádni fogja összegyûjteni
mindegyik, a tévémûsorból ismert kedvenc Bing Nyuszi
karakterét! A puha kis pajtások tökéletesek a Binggel
való egész napos játékhoz!
2 éves kortól | CDY39

fisher-price.hu
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Bing Ingó kisbarátok
Játékidő... ez olyan Bing-dolog! A kicsik újra átélhetik a Bing televíziós program összes csodás
pillanatát ezekkel a vidám figuracsomagokkal!
Édes kis részleteikkel, mint a puha fülek és ingó
test, ezek a szórakoztató kisbarátok tökéletes
társai anyuka kis Bingszterének!

Újrajátszhatják
Bing nyuszi
kalandjait
ezekkel
a vidám
figurákkal.

2 éves kortól | CDY32

Bing Brüm-brüm
készletek
Ezek a jármûvek tökéletesen megfelelnek Bing
világának felfedezéséhez! Minden jármûhöz
tartozik egy vidám, barátságos figura! Külön
megvásárolhatók, a készlet erejéig.
2 éves kortól | CDY36
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Bing meglepetésekkel
teli háza
Nicsak, ki jött el játszani Bing házába! Ha lelökik padról, Bing
inogni kezd, az ajtócsengő megnyomásával pedig kinyílik
az ajtó, és elôbukkan Flop. A kémény oldalra billentésével
köszönhetünk Sulának, a cica elcsúsztatásával pedig Pando
tűnik fel az ablakban. A tévémûsorból ismert kifejezések
és zenék teszik teljessé a mulatságot!
2 éves kortól | DKR13

Alvópajtás
Bing és bagoly
A kis Bingszterek imádni
fognak a puha, ölelni való
Binggel aludni menni,
saját Bagoly éjjeli lámpájuk
fényénél. Bagoly zenét játszik,
miközben a váltakozó fények
lassan elhalványodnak és
megerősödnek, megnyugtatva a babát, elôsegítve az
elalvását. Egyszerű kapcsoló
segítségével három mód közül
lehet választani - Fények és
Hangok, csak Fények,
vagy csak Hangok. Játékidô...
ez olyan Bing-dolog.
2 éves kortól | DKR41

fisher-price.hu
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Csatlakozhatunk Thomashoz és barátaihoz izgalmas kalandokban, ahol
megtanulhatják a kicsik mi is az a csapatmunka és az igaz barátság!
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THOMAS FÜRDŐKRÉTA
A kis művész könnyen ihletet kaphat a Thomas fürdőkrétákkal
a Fisher Price-tól! Az esti fürdés tökéletes alkalom a kreatív
önkifejezésre, miközben a gyerekek a kádban rajzolgatnak.
DGL05

ÚSZÓ THOMAS MOZDONY
Az Úszó Thomas mozdony a Fisher Price-tól az esti fürdést valódi
utazássá változtatja az 1. számú kék mozdonnyal! Fantáziadús játékvilág
vár a gyerekekre, miközben saját kalandokat eszelnek ki a vidám Úszó
Thomas mozdonnyal.
DGL17

KBÓL
BUBORÉ SKÉK!
ŐC
GŐZFELH

BUBORÉKFÚJÓ THOMAS
Thomas kéményébol viszont nem gőzpamacsok szállnak fel –
hanem buborékok! Eltávolíthatod Thomas vezetőfülkéjének tetejét,
beöntheted a csomagban mellékelt buborékkészítő keveréket, majd
Thomast tologatva láthatod a kéményéből előtörő buborékokat.
Miközben a gyerekek segítenek Thomasnak kézbesíteni a
különleges buborékszállítmányt, a játék felkelti a kíváncsiságukat,
a felfedezőkedvüket, és fejleszti a nagymotoros készségeiket.
DGL03
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SZIK
LEBEG ÉS ÚN!
A VÍZE

MÓKÁS FELFEDEZÉS ÉS SZÁRNYALÓ
KÉPZELET A LEGKISEBB THOMAS
RAJONGÓKNAK!
12 hónapos kortól

THOMAS ÉS BARÁTAI KEDVENC
DELUXE KARAKTEREK
Csak meg kell őket nyomni, és élvezni a soksok órányi mókát.
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W2190

THOMAS FELHÚZHATÓ MOZDONYOK
Teljes gőzzel előre a Thomas Felhúzható
mozdonyokkal a Fisher Price-tól! Hátrahúzhatod a
mozdonyokat, és láthatod, ahogy gőzfelhőjük fel-le
száll robogás közben.
DGK99

TILI-TOLI
JÁTÉK!
66

TÖBB, MI
DALLAM, NT 25
KIFEJ
ÉS DAL! EZÉS
ZENEDOBOZ THOMAS
Csatlakozhatsz az 1. számú kék mozdonyhoz egy
zenés kalandban, és hallhatod Thomas és barátai
hangját ezzel a mókás és hasznos fejlesztő játékkal.
DPL11

CDN14
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THOMAS RAKOSGATÓS KISGŐZÖSÖK
A rakosgatós kisgőzösök egy mókás, interaktív játék
a gyerekek kedvenc Thomas és barátai szereplőivel.
A tipegők az értékes, konstruktív játék három
különbözőféle módját fedezik majd fel: egymásra
rakhatják Thomast, James-t és Percy-t a megfelelő
sorrendben, horgaikkal egymás mögé kapcsolhatják
mindhárom vonatot, vagy beletehetik James-t és
Percy-t Thomasba.

EGYSZERŰEN FELÉPÍTHETŐK ÉS
KÖNNYEDÉN CSATLAKOZTATHATÓK.
FA PÁLYÁK ÉS MOZDONYOK!
2 éves kortól

THOMAS
Y4083

PERCY
Y4082

HAROLD
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Y4077

DIESEL
Y4079

TOBY
Y4081

68

GORDON
Y4073

STREAMLINED EMILY
DFW78

HENRY
Y4072

PHILIP
DFX18

EMILY
Y4075

JAMES
Y4070

EDWARD
Y4071

SPENCER

FA MOTORIZÁLT JAMES
MOZDONY
Y4111

FA MOTORIZÁLT PERCY
MOZDONY
Y4423

Az apró mozdonyvezetők imádni fogják nézni,
ahogy motorizált fa Thomas és barátai kanyarokon,
alagutakon, hegyeken és hidakon át robognak.
69

FA MOTORIZÁLT THOMAS
MOZDONY
Y4110
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Y4074

THOMAS TIDMOUTH ÁLLOMÁS JÁTÉKSZETT
Thomas és barátai számára minden nap a Tidmouth
állomáson kezdődik és ér véget! A Thomas Tidmouth állomás
játékszett tartalmaz egy működő fordítókorongot, és akár öt
mozdonyt is elbír.
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Y4367

THOMAS FA SZÉNBÁNYA JÁTÉKSZETT
Mindenki a fedélzetre ezzel aThomas fa szénbánya
játékszettel! Thomas körberobog a pályán, át a hídon,
és alatta is.
BBD10

70

THOMAS FA ALAPPÁLYA
A Thomas fa alappálya tökéletes kezdő vonatszett az Ön
apró mozdonyvezetője számára! Az alappálya tartalmaz
egy Thomas mozdonyt, vasúti kocsit, zöld fát, a Kövér
Ellenőrt, szemafort és sárga Andráskeresztet.
Y5854

THOMAS FA CRANKY, A KIKÖTŐI DARU
Cranky mozgásban tartja a dolgokat Brendam Kikötőben!
Forgatókarja segítségével felemelheti és leeresztheti
mágneses darukampóját.
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Y4368

THOMAS FA EGYENES ÉS KANYAR
SÍNKIEGÉSZÍTŐK
A csomag 12 darab egyenes és kanyar sínrészletet
tartalmaz, hogy változatos pályák épülhessenek
egyenes és kanyargós szakaszokkal egyaránt.
Y4089
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OLIVER

© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
© 2016 Mattel Inc, Minden jog fenntartva.

THOMAS

ASHIMA

STREAMLINED THOMAS

JUNGLE ADVENTURE
THOMAS

SPECIAL EDITION
RACING THOMAS

STAFFORD

VICTOR

PIRATE SALTY

ROSIE

HAROLD

PERCY

PHILIP

SALTY

MILLIE

CAPTAIN

PAXTON

HARVEY

SIR HANDEL

DIESEL 10

THOMAS EGYES MOZDONYOK KICSIK
(SZORTIMENT)
T0929
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HENRY

REX

GORDON

SHOOTING STAR
GORDON

RACING VINNIE

BERT THE
MINIATURE ENGINE

EMILY

MIKE

CONNOR

EDWARD

FLYNN

HIRO

THOMAS KÖZEPES MOZDONYOK
R8852

ASHIMA
AXEL

THOMAS

IVAN
SHOOTING STAR GORDON

YONG-BAO

BIG BULLY
RAUL
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PATCHWORK HIRO

THOMAS ÉIS
BARÁTA ENY
A NAGY VESRÉSBŐL!
CÍMŰ ME
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THOMAS KISMOZDONY MIX (4 DB)
CFC45

THOMAS CSÖRGŐKÍGYÓ PÁLYA
Thomas kapja meg a nagyon fontos feladatot,
hogy segítsen megtalálni. A pálya legtetejéről
indul, és lecsúszik a kígyó fejébe. A fogantyú
megnyomásával elindul az utazás az óriási
csörgőkígyón!
CDM88
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THOMAS HORDOZHATÓ PÁLYA
Gatornak, a mozdonynak ebédet kell szállítania egy éhes
krokodilnak, és biztosnak kell lennie benne, hogy közben
nem rágcsálják őt magát is össze! A játék darabjai belül
tárolhatóak, és hordozófüle is van, hogy útközben is
lehessen vele mókázni.
CDN04

THOMAS SODOR SZIGET SZETT
A teljes ovális pályát széthajtva előugrik Sodor
város fűrészmalma és egy forgalomirányító
lámpa is. Thomas átszáguld a sodori
fűrészmalmon, és körbe a pályán, hogy
különleges csomagokat szállítson le.

THOMAS
THOMAS SPIRÁL SZETT
Spirálpályát tartalmazó
vonatszettek. Mindhármat
össze lehet kapcsolni, hogy egy
magasabb hurkot alkossanak.

PERCY

CDN00

DIESEL
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Y3018

THOMAS DZSUNGEL KALAND SZETT
Thomas hihetetlen kalandra indul, a legendás elveszett
smaragd nyomában… azonban először túl kell jutnia az
űrgorillán! A kicsi segíthet Thomasnak, hogy megtalálja
a ritka leletet. Elindíthatja Thomast a pályán, majd
megnyomhatja a kart. Ha háromszor nyomja meg, Thomas
a kaland szett csúcsára ér, ahol szemtől szembe kerül
a félelmetes gorillával!
DGK89

DZSUNGEL
KALAND!

THOMAS A VÍZTORONYNÁL SZETT
© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
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A víztorony körbefordul, így a nyolcas alakú pálya
mindkét oldaláról megközelíthető! A hordozható
játékszett tökéletesen használható a Take-n-Play
fröccsöntött fém mozdonyaival és játékszettjeivel.
DGK90
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EGYEDI MOZDO
NY
KÉSZÍTHETŐK! OK
THOMAS MOZDONYGYÁR JÁTÉKSZETT
A Thomas mozdonygyár játékszettel néhány
egyszerű lépésben megépítheted saját
mozdonyaidat!

THOMAS MOZDONYGYÁR KIEGÉSZTŐ KÉSZLETEK
A Thomas mozdonygyár kiegészítő készletek további részeket és darabokat kínálnak
a Thomas mozdonygyár játékszetthez! A darabokat kézzel is össze lehet rakni.
DMV92
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DMV91

MOTORIZÁLT MOZDONYOK
NAGYSZERŰ GYŰJTEMÉNYE!
ÓRIÁSI ERŐ ÉS CSODÁS KÜLSŐ!

THOMAS

PERCY
JAMES

GORDON
EMILY
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THOMAS TRACKMASTER
MOTORIZÁLT KISVONATOK
BMK87
TOBY

LUKE
CDFN14

PERCY
CJX83

THOMAS TÁVIRÁNYÍTÓS MOZDONY
CJX81

THOMAS
CJX82

78

THOMAS TRACKMASTER
KEDVENC MOTORIZÁLT
KISVONATOK

TIMOTHY

BMK88

HIRO

FLYNN

CHARLIE

FLYNN

PERCY

HIRO

THOMAS

CHARLIE

VICTOR
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VICTOR

THOMAS TRACKMASTER
MOTORIZÁLT ALAP MOZDONYOK
CKW29

79

TV

THOMAS ÉS PERCY: A NAGY VERSENY PÁLYA
Készülj fel az izgalmas versenyre, amelyben Thomas
és Percy az első helyért száguld! A „Thomas,
a gőzmozdony” sorozat új, DVD-n megjelenő
filmje, „A nagy verseny” ihlette „Thomas és
Percy versenypályán” szórakoztató és izgalmas
versenyben lehet részed az elemes mozdonyokkal!
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DFM53

THOMAS TM 3 AZ 1-BEN
SÍNÉPÍTŐ SZETT
Thomas és barátai vonatszett lehetővé
teszi. hogy három különböző alakzatot
építsünk, hogy motorizált Dieselt különböző
utakra küldhessük.
CFF95

80

THOMAS TRACKMASTER
ÚJ MOZDONYBARÁTOK
RAKOMÁNYOKKAL
BMK93

DFM54

ÓRIÁSI
UGRATÁS!
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THOMAS TM ÓRIÁS HÍDUGRÁS PÁLYA
Vigyázz, Thomas - a híd megrongálódott! Átélheted
az izgalmakat, ha Thomas és barátai motoros vasutadat
a Fisher-Price Thomas TrackMaster Hídomlás pályájával
bővíted. Thomasnak a pálya egy igen veszélyes szakaszán kell
áthaladnia, hogy végigjárja útját az omladozó hídon át!

MEGALKOTHATJA
THOMAS VILÁGÁT!

THOMAS TM
KIEGÉSZÍTŐ SÍNCSOMAG
THOMAS TM
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET

BMK81
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BMK80

THOMAS TM THOMAS
ALAP PÁLYA
CCP28

THOMAS TM ALAP
SÍN CSOMAG
DFM55

THOMAS TM SÍNÉPÍTŐ DOBOZ
CDB68

82

THOMAS TM HÍDOMLÁS PÁLYA
Vigyázz, Thomas - a híd megrongálódott! Átélheted az izgalmakat, ha
Thomas és barátai motoros vasutadat a Fisher-Price Thomas TrackMaster
Hídomlás pályájával bővíted. Thomasnak a pálya egy igen veszélyes
szakaszán kell áthaladnia, hogy végigjárja útját az omladozó hídon
át! Kedvenc, 1-es számú kék mozdonyunk az éles kanyarban száguld,
egyetlen sínen egyensúlyozva, mivel a többi kereke leugrott a sínről.
Vajon képes lesz végrehajtani ezt a vakmerő mutatványt anélkül, hogy
lezuhanna? A rozoga kunyhóval és a menő, lepusztult pályaszakasszal a
Thomas TrackMaster Hídomlás pályája izgalmas, a gravitációval dacoló
borzongásokat kínál!

360 FOKOS
KANYAR!

THOMAS TM SZIKLÁS KALAND PÁLYA
Thomasnak egy éles, sziklás kanyart kell bevennie, hogy elkerüljön egy veszélyes zuhanást a Thomas TM sziklás
kaland pályán a Fisher-Price-tól. Felkészülhetsz az izgalmas, sziklákon egyensúlyozós kalandra, miközben
motoros Thomas mozdonyod körbeszáguld a pályán, fel a hegyre, a sziklapárkány felé. A száguldás közben éles,
360°-os kanyart vesz be, és elsodorja a sziklatömböket, feltárva az alattuk lapuló menő meglepetéseket!
DFM51
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CDB59

THOMAS MINI MEGLEPETÉS MOZDONYOK
DFJ15
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THOMAS MINI MEGLEPETÉS MOZDONYOK
(3-AS CSOMAG)
A Thomas mozdonyok most miniatűr változatban is elérhetők! A több, mint 70
összegyűjthető mini mozdonnyal a Thomas mini meglepetés mozdonyok (3-as
csomag) soha nem látott témákkal varázsolják tökéletesen elénk Sodor szigetét!
„Kísérteties“ szörnyektől és sebes „Versenyzőktől“ kezdve a szuper-“Hősökön“
és prehisztorikus „Dino“ mozdonyokon át egészen a Thomas és barátai és a DC
Comics Super Friends karakterek összecsereberélt változataiig, ez a mini mozdony
gyűjtemény teljesen új oldaláról mutatja be a Thomas és barátai szereplőit!

MOTORIZÁLT
KALAND
HÁROM FÉLE
PÁLYÁN!

THOMAS MINI MOZDONYOK
MOTORIZÁLT VERSENYPÁLYA
CGM19
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Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

Alap építés

CNH08

MEGA BLOKS MINI ÉPÍTŐZACSKÓK

Klasszikus óvodai témákat jelenítenek meg: állatokat, járműveket és
számokat. Minden 20 darabos szett Mega Bloks építőkockákat tartalmaz,
amelyekből néhány különleges formájú, színű és mintájú. Kifejezetten az apró
kezek számára készültek, könnyen egymásba illeszthetők és szétszedhetők,
hogy minél többször építhess és újraépíthess a szórakozva tanulásért.

DCH55

MEGA BLOKS FB NAGY KLASSZIKUS ÉPÍTŐ CSOMAG (60 DB)

A Mega Bloks díjnyertes építő csomagjával határtalan szórakozás
az építés és az alkotás. Ezek az élénk színű, sárga, piros, kék és
zöld kockák kötetlen játékra és önálló felfedezésre ösztönzik a
kisgyermeket. Magas tornyokat és fantasztikus erődöket lehet
belőlük építeni.

DCH54

MEGA BLOKS FB NAGY LÁNYOS ÉPÍTŐ CSOMAG (60 DB)

A Mega Bloks lányos építő csomagja káprázatos rózsaszín és
bíborszínű kockáival felvidítja a gyermekeket. Az élénksárga
és levendulaszínű kockákkal együtt ezekből a nagy kockákból
csodálatos színes várakat lehet építeni, ahol mesés kalandok várják
a kicsiket.
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DKX58

MEGA BLOKS ABC ÉPÍTŐKOCKÁK

SZÁMOLÓS MÓKA!

DKX60

MEGA BLOKS 123 SZÁMVONAT

Anya megtaníthat mindent a kisgyermekének
a számokról és a formákról, már amikor
a legelőször játszanak a Mega Bloks 1-2-3
Számóvonattal. A három nagy kerékalap és a
speciális vonatalkatrészek segítségével anya
és gyermeke meg tudja építeni ezt az aranyos
vonatot, amely megismerteti a gyerekeket
a számokkal 0-tól 9, és a számok és a
hozzájuk tartozó képek összepárosításával
szórakoztatóvá teszi a számolni tanulást!
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Az ABC felfedezése igazán mókás a Mega Bloks ABC
építőkockákkal! Az óvodások játék közben tanulhatnak, miközben
a 40 darab, élénk színű Mega Bloks ABC építőkockával építkeznek,
amelyeket az ABC betűivel díszíthetnek fel!

CNG23
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MEGA BLOKS FB KOCKAGYŰJTÖGETŐ

Ez a színes talicska ötvözi magában a hagyományos
húzós játék és az építőjáték örömeit, kockagyűjtögető
meglepetéssel kiegészülve. Az építőkockák befordulnak
a rekesz belsejébe, ahogy az Ön gyermeke előre tolja
a talicskát a hatalmas kerekeken. A kicsi húzhatja is a
kiskocsit a könnyen megragadható, behajtható fogantyú
segítségével. Miután lerakodja az építőkockákat, a gyerkőc
fantáziája szárnyra kelhet, és bármit felépíthet belőlük. Akár
közvetlenül a talicska fogantyújára is lehet építkezni!
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CNM42

MEGA BLOKS ÉPÍTŐ JÁTÉKASZTAL

Ez a kényelmes, könnyen hordozható asztal szellemes
alapot biztosít gyermeke számára az egyéni játékon
és interaktív felfedezéseken keresztüli tanulás
elkezdéséhez. A csomagban található, különleges
mintájú First Builders építőelemekkel gyermeke
közvetlenül az asztalra építhet, miközben szárnyal
a fantáziája. A Mega Bloks Építő játékasztal ideális
utazás közben: összehajtható, így könnyen hordozható,
az építőelemek pedig a belsejében tárolhatók.
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Alap építés

CNG25
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MEGA BLOKS FB MENTŐ CSAPAT JÁTÉKSZETT

A paneles építőelemek gyorsabb és magasabb
építkezést tesznek lehetővé, míg az élénk színű,
kifejező minták tűzoltóállomást és rendőrőrsöt
keltenek életre, igaziból nyíló ajtókkal és
ablakokkal!

60 cm
MAGAS!

CNG26

MEGA BLOKS FB CSAJOS HÁZIKÓ

A játékkészlet panelszerű építőelemei gyorsabb,
magasabb építkezést tesznek lehetővé, míg az
élénk színű, kifejező minták tökéletes házikót
keltenek életre, igaziból nyíló ajtókkal és
ablakokkal!

60 cm
MAGAS!
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DKX85

MEGA BLOKS PÖRGŐ-FORGÓ JÁTÉKSZETT

DCL33

MEGA BLOKS SZAFARI DOBOZ

A Mega Bloks First Builders Szafari doboz
segítségével a kis állatbarát részt vehet egy szafari
túrán, és különféle egzotikus állatokat fedezhet
fel! Anya megépítheti az élőhelyeket a gyermek új
elefánt, zsiráf és majom barátai számára a földön és
a kényelmes ráépíthető fedélen.

DCL34

MEGA BLOKS FARM DOBOZ

Anya segíthet a kis farmernek betakarítani, megetetni
a tehenet, és körbejárni a traktorral a Mega Bloks
Farmon. A Farm még egyedi matricákat is tartalmaz,
amelyeken farm motívumok szerepelnek, minek
köszönhetően az építés, az átépítés és a játék még
sokkal szórakoztatóbb lesz!
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Minden sarkon szórakozás vár a Mega Bloks
Pörgő-forgó játékszettekkel! Mindegyik szett
tartalmaz két cuki karaktert, például két lány
Block Buddyt vagy egy szerelő Block Buddyt
és barátságos autóját.
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DBL83

MEGA BLOKS SUSIE ISKOLABUSZ

Csinos arcának látványától minden iskolaudvari
pajtása elmosolyodik. A világos rózsaszín iskolabusz
körbejár és felveszi a vidám utasokat, akiket minden
reggel elszállít az iskolába.

CXN72

MEGA BLOKS ÉPÍTHETŐ JÁRMŰ VEK

A Mega Bloks építhető járművek nagyszerű
rakosgatós játék. Három nagy részre könnyedén
szétszedhető és összerakható, mókás autós játék.

CND82

MEGA BLOKS DYLAN BILLENŐAUTÓ

A színes festék és a Dylan arcán
elterülő hatalmas mosoly meleg és
barátságos látványt nyújt minden
gyermek számára, aki egy új Mega
Bloks barátot keres.

CND83

MEGA BLOKS SONNY ISKOLABUSZ

A ragyogó sárga busz körbejár és felveszi az
utasokat, vagy végigmegy a gyermek által kitalált
új útvonalon.
CND63

MEGA BLOKS TŰZOLTÓ AUTÓ

Gyorsan eljuthatsz oda, ahol baj van, és a létrát a
tűzoltóautóról felemelve megmentheted a cicát a
fán, vagy elolthatod a tüzet az épületek tetején.

DPJ59

MEGA BLOKS PETI RENDŐRAUTÓ

A kis hős mentőakciókra száguldhat a Mega
Bloks Peti rendőrautóval!
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Történetmesélés

DLC11

Vad felfedezések felé gurulhatsz a Mega Bloks Guruló
állatos építőkockákkal! A cuki baglyot és rókát, vagy
barátságos pandát és tigrist tartalmazó szettek 2-2
állatkarakterből és új színvilágú, különleges mintázatú
építőkockákból állnak. Az imádnivaló Erdei Barátokkal
vagy Dzsungel Barátokkal a kicsi örömmel tanul építkezni,
tornyot építeni és gurítani! Külön megvásárolhatók.

CNG21

MEGA BLOKS ÉPÍTŐ SÜNI SZETT

Építhetsz és játszhatsz az imádnivaló süni mamával és –
kölyökkel. Megépítheted a kölyköt, vagy szétszedheted és
csereberélheted a többi építőelemmel, hogy mókás lények
születhessenek. Majd felültetheted a kölyköt a mamája
hátára, és előre-hátra ringathatod, hogy teljes legyen a
vidámság! A süni mama átlátszó teste hasznos építőkocka
tárhelyet fed fel.

CNG22

MEGA BLOKS GURULÓ HERNYÓPAJTI

Ha magad után húzod ezt az imádnivaló,
Guruló hernyópajtit, zene csendül fel, miközben
varázslatos módon építőtüskék jelennek meg a
hátán!
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MEGA BLOKS GURULÓ ÁLLATOS ÉPÍTŐ KOCKÁK

DPP73
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MEGA BLOKS 2 AZ 1-BEN TEHERAUTÓ

Szólítsa bármilyen munka, a kis építőmester készen áll a feladatra
a Mega Bloks 2 az 1-ben teherautóval! A szettel kétféle módon
lehet játszani. A strapabíró jármű kielégíti a kicsi kíváncsiságát,
miközben megépíti a dömperét, amit később traktorrá alakíthat,
mindeközben hasznos problémamegoldást sajátítva el!

Történetmesélés

CND68

MEGA BLOKS VERSENYPÁLYA SZÁLLÍTÓAUTÓ

Beállíthatsz egy menő autót a szállítóautóba, és
már gördülhetsz is a versenyekre a Mega Bloks
versenypálya szállítóautóval. A kis építőmester
kihajtható rámpává alakíthatja a szállítóautót!

CND67

MEGA BLOKS MIKE A MIXER

Ez a nagy, kormányozható teherautó a tökéletes
jármű a nagy ötletekkel rendelkező kis építők
számára! A kicsik a járművet a stabil fogantyúknál
fogva könnyen megragadhatják, és körbe-körbe
furikázhatnak az építési területen.
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Igazi vidéki mókázós nap lesz ez a kis farmernek
a Mega Bloks Barátságos farmmal! A nyolc
panelstílusú építőkockával a kicsi gyorsabban
építhet magasabb épületeket, a panelek
átrendezésével pedig újra- és újra átépítheti a
farmot, hogy az mindig megújulhasson.

DPJ58

MEGA BLOKS SZAFARIS JÁTSZÓTÉR

A kicsi hatalmas állatos kalandok elé nézhet a
Mega Bloks Szafaris játszótérrel! Az építőkockák,
különleges formák és nagy építőelemek segítségével
dzsungeljátszóteret építhet, amelyben a Felfedező
figura és imádnivaló Elefánt-, Majom- és
Zsiráfpajtással végigjátszhatja a napot. Tanulhatja a
megosztozást, miközben figurái felváltva csúszdáznak,
előre-hátra hintáznak a hintán, vagy a barátságos
autóban körbegurulnak a dzsungelen!
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CNG27

MEGA BLOKS BARÁTSÁGOS FARM
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Szerepjáték
DPJ53

MEGA BLOKS SÜTI SÜTÉS

A gyerekek édes meglepetéseket szolgálhatnak fel a
Mega Bloks Süti sütés szettjével! A szettel kétféle módon
lehet játszani. A kicsi lehet pék, amikor a csomagban
található építőkockákat és különleges részeket
felhasználva különféle halom sütiket süt, majd kidíszíti
őket! A sütis doboz keverőtállá alakul, amikor a kanál
segítségével különleges hozzávaló-témájú dekorációval
ellátott építőkockákat keversz el. Még feltörésre váró
tojás is van!
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DPJ54

MEGA BLOKS UZSONNÁS DOBOZ

DPJ55

MEGA BLOKS KONYHA NÉGYKERÉKEN

A gurulós Mega Bloks Konyha négykeréken ízletes átváltozást kínál! A szettel
kétféle módon lehet játszani. A nagyméretű, guruló büféautó konyhastanddá
nyitható szét, ahol a kis ínyenc mindenféle, utcán fogyasztható ízletes
finomságot állíthat elő. Az oldalsó ablakot kinyitva feltárul egy főzőlap. Aztán
a tetőt felnyitva berendezheti az éléskamrát, ahol a ketchupot, mustárt és
a fűszert tarthatja. Felnyithatja az elöl található grillt is, amin megforgathatja
a húspogácsáit. Amikor bezár a konyha, mindent gyorsan és könnyen
visszapakolhat a büféautóba, a legközelebbi ínyenc boxkiállásig!
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Az uzsonnaidő tele van friss meglepetésekkel a Mega Bloks
Uzsonnás dobozzal! A szettel kétféle módon lehet játszani. A színes
uzsonnás doboz kinyitva építhető piaci bódévá alakul, ahol a kicsi
boltosnak állhat, és árulhatja saját gyümölcseit és zöldségeit!
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