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Mega Bloks®

Esőerdős hajlított babafotel
Modern Esőerdős hajlított babafotel nyugtató rezgésekkel,
kényelmes üléssel és a fej feletti játékokkal. Nyugtató és szórakoztató a babának, és egy modern, új design a mamának!
A kecses pihenőszék ülése puha és kényelmes, nyugtató
rezgésekkel, hogy segítsen lecsendesíteni a babát. Amikor
eljön a játék ideje, a levehető játékíven található két állatpajtás
ösztönzi a babát, hogy értük nyúljon és megütögesse őket – ami
remek módja a motoros készségek és a szem-kéz koordináció
erősítésének!
Súlyhatár: 9kg
Újszülött kortól | CJJ79

Esőerdős hordozható
minihinta
Hordozható, hatsebességes babahinta zenével és
a természet nyugtató hangjaival. ÉS ez egyben
egy nyugtató rezgéseket kibocsátó babaülőke is
hangokkal és zenével! A Fisher-Price® Esőerdős
hordozható minihinta – két kedvenc mama-baba
megoldás egyben a nyugtatáshoz, alváshoz és
játékhoz! Az esőerdős hordozható minihinta gyorsan
és könnyen átalakítható hordozható babahintából
fix ülőkévé megnyugtató rezgésekkel, hogy két
különböző nyugtató mozgással andalítsa el a babát.
Súlyhatár: 11,3 kg
Újszülött kortól | CCN92
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Babafelszerelési
termékek

Esőerdős összecsukható
babafotel
A fotel lágyan ringatózik, válaszul a baba természetes
mozdulataira, ahogyan Anya karja is gyengéden
elringat és megnyugtat. Gombnyomásra nyugtató
rezgések is aktiválhatók. Laposra összehajtható az
otthoni tárolhatóság vagy a kényelmes hordozhatóság
érdekében. Ha eljön a játék ideje, a játékrúdon található
két kis állatka megérintésre és megragadásra (motoros
készségek fejlődése), ütögetésre (szem-kéz koordináció
fejlődése) és játékra (tiszta szórakozás) bátorítja a babát.
Súlyhatár: 9kg
Újszülött kortól | CMR20
Levehető rúd
oroszlános
és majmos
csörgővel

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.
Súlyhatár: 9 kg
Újszülött kortól | Y8184
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Békás ültetőszék
Kényelem és szórakozás egyben megtalálható ebben a
vidám Békás ültetőszékben! A puha anyagból készült,
széles, stabil alapzatú ülés megtámasztja és függőleges
helyzetben tartja a babát, hogy nézelődhessen, és
kommunikálhasson az őt körülvevő világgal. A babát
két levehető játék buzdítja felülésre és játékra. Az üléspárna kivehető, mosógépben mosható. Összehajtható
az egyszerűbb tárolhatóságért és szállíthatóságért.
Súlyhatár: 11,3kg
Újszülött kortól | BFB12

Széles és stabil alapzatú
ülés
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Összehajtható az egyszerűbb tárolhatóságért
és szállíthatóságért
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Babafelszerelési
termékek

Kisállatos hintaszék
A dönthető kisállatos hintaszék egy, a kisbabával együtt növő
termék, egy csecsemőringató, mely könnyedén totyogóringatóvá
alakítható át. Kényelmesen lehet benne enni, aludni és játszani, a
totyogókat pedig 18 kg-ig elbírja! A levehető játékrúdhoz két hordozható majom tartozik, az egyiknél guruló labda van, a másiknál
pedig kattogók. A kétpozíciós dönthető támla és a kihajtható
lábak biztosítják a kisbaba vagy totyogó számára a tökéletes
beállítást. A termék nyugtató rezgésre is képes, valamint tartozik
hozzá egy géppel mosható ülésbetét és egy hárompontos öv.
Súlyhatár: 18kg
Újszülött kortól | CBF52
RÖGZÍTHETŐ SZÉK
ÚJSZÜLÖTTEKNEK

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!
Súlyhatár hintánál: 9kg
Súlyhatár hintaszéknél: 18kg
Újszülött kortól | CMR10

MÓKÁS ÉS
DIVATOS
MEGJELENÉS

Gyors mozdulattal
rögzíthető
ﬁsher-price.hu

Levehető rúd játékokkal
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A Jumperoo a Fisher-Price-tól remek szórakozást
nyújt a babának, fejleszti az érzékeit, és nem
utolsó sorban segít, hogy Anya kifújhassa magát!
A baba biztonságban játszhat, miközben fejlődik
a látása, hallása és a motoros készségei. Vidám
zene, valamint színpompás, különféle anyagú
és változatos tevékenységekre buzdító őserdei
pajtások késztetik… ugrándozásra a babát!

SZÍNES,
UGRÁLÓ
MÓKA!

Helytakarékos Jumperoo
babafoglalkoztató
Van színes, világító, szivárványos billentyűjű zongora,
fel-le mozgó, rágcsálható béka rágóka, csörgő gyűrűrúd
három színes gyűrű ide-oda csúszatásához, és kattogó
hernyó! És ez nem minden! A baba természetes ugráló
és rugdosó mozdulataira a foglalkoztató le-föl rugózik
egy igazán mókás és izgalmas játékban – a baba
ugrálását pedig zene, fények és hangok jutalmazzák!
Súlyhatár: 11,3 kg
Legnagyobb magasság: 81 cm
Újszülött kortól | CHN38
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Babafelszerelési
termékek

4

JÁTÉK
FÉLE-

KÉPPEN

4 az 1-ben babafoglalkoztató
zongora
A 4 az 1-ben babafoglalkoztató zongora mindenhogy szókakoztat
– fizikailag és zeneileg is! A zongora billentyűinek minden
egyes leütésével (kézi és lábbillentyűzet) rohamosan fejlődik
a koordináció és a nagymotoros készségek. És remélhetőleg a
több, mint 12 játék és tevékenység kipróbálása később hatalmas
szundihoz vezet!

Puha, eltávolítható játékszőnyeg
a hason történő időtöltéshez

Négyféle játékmód:
1.	Puha, eltávolítható játékszőnyeg a hason történő időtöltéshez,
fekvéshez és játékhoz
2. Babafoglalkoztató forgó üléssel a körkörös játékért
3. Rögzített járássegítő, amely az első lépésekre buzdít
4. Foglalkoztató asztal totyogóknak
Súlyhatár: 11,3 kg
Legnagyobb magasság: 81 cm
Újszülött kortól | DMR09
fisher-price.hu

Foglalkoztató asztal totyogóknak
|7

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! Két állítható
magasságával, (hogy ne legyen se túl alacsony, se túl
magas), kartámaszával és kényelmes, magas háttámlájával
a Komfortos kisfiú bilit úgy tervezték, hogy a kicsik
magabiztosan üljenek fel a bilire és szálljanak le róla – és
biztonságosan, kényelmesen és ellazultan érezzék magukat
akkor is, miközben rajta ülnek! 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

GYERMEKE
KÉNYELMÉHEZ
IGAZÍTVA
Ha eljön a fürdetés ideje, eljön
a Fisher-Price bili ideje is!
A vidám, barátságos és praktikus
bilik segítségével a gyerekek
játszva gyakorolhatnak, és
szokhatják az önállóságot.

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!
Két állítható magasságával, (hogy ne legyen se túl alacsony, se túl magas),
kartámaszával és kényelmes, magas háttámlájával a Komfortos kislány
bilit úgy tervezték, hogy a kisbabák és tipegő kislányok magabiztosan
üljenek fel a bilire és szálljanak le róla – és biztonságosan, kényelmesen
és ellazultan érezzék magukat, miközben rajta ülnek! 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
8|
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Babafelszerelési
termékek

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

Együtt nő a babával, újszülöttektől
egészen a totyogókig

Nőj velem babakád
Az 1. fokozatban a puha, mosógépben mosható újszülött kádpánt gyengéden megdöntve, kényelmesen ringatja a picit,
pontosan a megfelelő mennyiségű vízben. Ahogy a baba nő, és eléri a 2. fokozatot, a pánt könnyedén állítható, hogy a
nagyobb babák kényelmesen és biztonságosan ülhessenek, megakadályozva a csúszkálást a kádban. A 3. fokozatban,
a totyogó fürdetésénél a pánt eltávolítható, így rengeteg hely marad az ülőjátékhoz. A pánt ekkor felakasztható, hálós
játéktárolóvá alakítható, amelyben kényelmesen elférnek és megszáradnak a pancsolójátékok.
Újszülött kortól | CHR13
ﬁsher-price.hu
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Nőj velem hordozható etetőszék
Éhes a baba? Ez a letisztult Nőj velem hordozható etetőszék
tökéletesen hordozható, és könnyen tisztítható. A sima felületeken
nem bújhat meg morzsa, a mosogatógépben elmosható, részekre
osztott tálcabetéten – így nincs szükség tányérra - pedig kialakításra
került egy csőrös pohár tartó. A kényelem kedvéért a tálcabetét
tálcatetőként is funkcionál (imádjuk a 2-az-1-bent!). Ha nincs
használatban, a tálca az ülés alatt tárolható. Klasszikus etetőszék
tulajdonságok: kétfokozatú magasságállítás, háromfokozatú
pocakférőhely beállítás és hárompontos biztonsági öv. A pántok
segítségével kényelmesen rögzíthető az étkezőszékhez.
Fejlődési szakasznak megfelelően | DMJ45
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„EGYÜTT NŐ“
A BABÁVAL

Babafelszerelési
termékek

Egyszerűen és gyorsan
összecsukható

Hordozótáskával a könnyű
tárolásért és utazásért

Kétfunkciós hordozható járóka
Megszabadulhat a vállát nyomó súly egy részétől a Kétfunkciós hordozható járókával, amely fele olyan nehéz, mint
a többi népszerű járóka, de ugyanazokkal a remek tulajdonságokkal rendelkezik, sőt! A babának és Önnek nincs is
másra szüksége a játékhoz és alváshoz – sem otthon, sem utazáskor! Szuperkönnyű, egyszerű lebontani, felállítani, és
néhány egyszerű, gyors lépésben elcsomagolni. A mózeskosár betét kényelmes, puha alvóhelyet biztosít egész éjszakára.
Ha eltávolítja a mózeskosarat, a nagyobb babáknak és totyogóknak tágas helye lesz pihenni, játszani és lazítani.
Fejlődési szakasznak megfelelően | CHR23
ﬁsher-price.hu
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Erdei 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 | CDN47

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.
12 |
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Játékok
újszülötteknek

Játék fekve.

Játék ülve.

Játék az első
lépésekhez.

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

Állatos kiságyfény
Kiságyra rögzíthető, egyedülálló, véletlenszerű, megigéző képeket bemutató kiságyfény a babának. A világító tigrises
gomb megnyomásával indítható el és állítható meg a mozgás. A sötétben világító gyöngyöket egy motoros szalag viszi a
játék aljától a teteje felé, hogy úgy guruljanak le a tüskék között, mint egy esőhozó botban. A gyöngyöket lila színű LEDek világítják meg. A szalagon – forgásonként kétszer – a Hold és az Elefánt is megmozdul (egyszerű ingák). Az Oroszlánt
és a Majmot sárga LED-ek világítják meg hátulról, a holdat pedig lila fény.
Újszülött kortól | BFL54
ﬁsher-price.hu
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Játék fekve.

Játék hason.

Játék ülve.

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

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

14 |
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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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Lágy zene, mozgás, színek és képek
segítenek a babának ellazulni,
miközben fejlesztik az érzékeit.
A Fisher-Price kiságyforgókkal
és cumikkal csodásan otthonos
alvókörnyezet alakítható ki, ideális
kuckót teremtve a babaszobában!

Az Erdei 3 az 1-ben
kiságyforgóról további
információk a 17. oldalon

16 |
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Játékok
újszülötteknek

ERDEI
MÓKA!

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

ﬁsher-price.hu
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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.
Újszülött kortól | CDN41

Csillagos fényjáték Távirányító

Asztalra helyez
hető vetítővé
alakítható

Esőerdős 3 az 1-ben
kiságyforgó
Zenélő kiságyforgó, babakocsira erősíthető forgó és
hordozható játék egyben! A 3 az 1-ben zenélő, motoros
kiságyforgó négy imádnivaló állatpajtással (három
esőerdei kis barát a fej feletti forgón és egy zenélő
kismadár!) megnyugtatja és szórakoztatja a babát a
nappali vagy éjszakai alvását megelőzően. Amikor a baba
kinövi a kiságyforgót, az Esőerdős 3 az 1-ben kiságyforgó
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
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3 az 1-ben esőerdős vetítő

Játékok
újszülötteknek

A 3 az 1-ben esőerdős vetítőnek három kényelmes
üzemmódja van, így használható kiságyban,
szekrényre helyezve és utazás közben is. A vetítő
könnyen csatlakoztatható a kiságyhoz, mivel
kényelmesen behelyezhető a kiságyba, vagy
pedig könnyen levehető, hogy a kintre helyezett
kiságyhoz csatlakoztathassa. A vetítőnek két
üzemmódja van: csak zene és zene és vetítés.
A csak zene-mód 30 percig tartó nyugtató zenét
játszik természeti hangokkal. A fej felett zajló
vetítés csillagszóró fényekkel történik, mikor is
három színes LED lámpa szórja teli a mennyezetet
csillagfényekkel. A vetítő közepén egy boltozatos
babatükör található, ami a babát játékos kukucsra
és további vizuális felfedezésre készteti.
Újszülött kortól | BFL51

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
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Foglalkoztató oroszlán
A Fisher-Price® Foglalkoztató oroszlánnak tele van
a mancsa mókás tevékenységekkel a baba számára!
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. Remek pajtás lehet akár
otthon, akár útközben!
3 hónapos kortól | CGN89

Zenélő elefántos
altatófény
Ez az imádnivaló, elalvást segítő elefántfigura
megnyugtatja babáját a kiságyban vagy útközben.
Praktikus, kör alakú fogantyújával egyszerű
felakasztani, a kisgyermek pedig könnyen viheti
ide-oda. Az alvó barát kellemes, állandó éjszakai
fényt ad ki az anyuka vagy a baba választotta
színek egyikében, akár 30 percnyi zenét játszik,
a természet hangjainak egész sorát, kombinálva
különböző zenékkel és ún. fehér zajjal. Anyuka
három üzemmód közül választhat: csak zene, zene
és fény, csak fény. Nemcsak remek alvós pajtás, de
ideális éjszakai világítás is egyben!
Újszülött kortól | Y6586
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Játékok
újszülötteknek

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

Babanyugtató
plüsselefánt
A baba otthon vagy útközben is megnyugtatható
ezzel az édes elefántpajtással. Ez az ölelnivaló
kis barát lágyan búgó zenével és finom rezgéssel
lazítja el a babát – ehhez elég megnyomni az
elefánt szívét! Jellemzők: A szív megnyomásával
akár 10 percnyi lágyan búgó zenét és nyugtató
rezgéseket aktiválhatunk. Puha, plüss anyagok.
Segít fejleszteni a baba érzékelését. Segít a
nyugtató és andalító alvási rutin kialakításában.
Újszülött kortól | BFL65

Édes álmok pillangómaci
Ez a szuperpuha, szatén szárnyú Édes álmok pillangómaci
remek ölelgetnivaló. 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
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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. A két zenei mód révén a babák folyamatosan élvezhetik a
zenéket és hangokat, vagy saját dalt komponálhatnak a billentyűk
rugdosásával és nyomkodásával. Hangerőszabályzót és
ki-bekapcsolót tartalmaz.
Újszülött kortól | CCW02

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.
Újszülött kortól | BLT38
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Játékok
újszülötteknek

Rock and Roll gitár
SZABÁLYOZHATÓ
HANGERŐ

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
fekbe 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

Csörgő rumbatök

MINI
ROCKSZTÁR

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.
Újszülött kortól | BLT33

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.
Újszülött kortól | BLT37

ﬁsher-price.hu

| 23

Bagoly labda

Zenélő farm mini-mobil

A baba jól szórakozik majd ennek az ide-oda guruló,
játék-labdának az ütögetésével! Három színes labda
fér bele a bagoly pocakjába, mely bevezeti a babát a
ki-berakosgató játék világába.

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 | CDN46

Újszülött kortól | M4042

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, hogy mindig remek elfoglaltságot nyújtanak a
babának. A további láncszemeknek köszönhetően még
több játék adható hozzá – tartalmaz még egy stílusos,
kötött tárolózsebet, amely a baba növekedésével jó kis
pakolós játékként is funkcionálhat.

Ingó gömböcállatkák

Újszülött kortól | DFP25

Újszülött kortól | CDN54
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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!

Játékok
újszülötteknek

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

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. Ahogy növekszik
a baba, a játékok áthelyezhetőek
– a puha párna az ülő babákat is
megtámasztja! Az elektromos részek
eltávolítása után mosógépben mosható.
Újszülött kortól | CDR52

Muris meglepetés csomag
A plüss anyaelefánthoz csatolt elefántbébi csörgő
meghúzásával kezdődhet is a vidám dülöngélés. Vagy
a baba megrázhatja a mosolygós pillangót, amit soksok kuncogás jutalmaz. A vidám, sokféle anyagból
készült pillangó az etetőszék tálcájára tapasztható, hogy
csörgőhangokkal és dülöngélő-pattogó mozdulatokkal
szórakoztassa a babát, ahogy a kis kezek ütögetik és
tapogatják. Rengeteg mókás rágóka is található rajta.
Az elefántbébi fülei és a pillangó szárnyai rágnivalóak –
és van még egy levélrágóka is!
3 hónapos kortól | DMB35
ﬁsher-price.hu
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Shakira rágható
gyűrűpiramis
Újszülöttek számára is megfelelő toronyjáték
keljfeljancsi talppal, vidám hangokkal és színekkel,
vidám szórakozást nyújtva a babának. A három
gyűrűből álló piramis részei: puha gyűrű rávarrt
anyagredővel, kemény, csörgős gyűrű és puha,
csilingelős gyűrű. A legkisebb gyűrű tetején vidám,
rágcsálható figura csücsül, aki Shakira után a Kira
nevet kapta.
3 hónapos kortól | CJV20

Shakira plüss könyvecske
Újszülöttek számára is megfelelő puha könyvecske,
Shakira-ihlette Kira barátunkkal a főszerepben.
Átlapozva a hatoldalas könyvecskét, 1-től 5-ig számolhatunk el Kirával. Ezen kívül rengeteg tapintható játék is
található benne: tükör, bújócskázó hajtóka, gyűrögethető
oldal, szaténfoltos sípoló, puha szalag és Kirát formázó
rágóka. A könyvecskén található egy akasztó is, hogy
útközben se kelljen lemondani a szórakozásról.
Újszülött kortól | CJV18

Rágókák a fájó íny megnyugtatására, csörgők,
valamint a reakció-válaszreakciót és szem-kéz
koordinációt fejlesztő zenés játékok, csupa móka
és kacagás! Barátságos megjelenésűek, élénk
színűek, és tökéletesen illenek az apró kezekbe,
így könnyen megmarkolhatók és tarthatók!
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Játékok
újszülötteknek

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

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

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
ﬁsher-price.hu
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A baba számára a játék
a legjobb gyakorlás!
Fontos szerepet játszik a baba értelmének,
testének és mozdulatainak változásában,
mindennapi felfedezéseiben, és az első
lépéseinek megtételében!

A Zebra járássegítőről
további információk
a 43. oldalon
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Játékok
csecsemőknek

Kalapácsos zenepad
A baba zenét, vidám ütögető hangokat és színpompás fényeket aktivál a kalapácsos zenepaddal! Három különböző
játékszint kíséri a baba növekedését: 1. szint: Felfedezés, 2. szint: Zenélés, 3. szint: Játékkal játszás. Mind az öt színes
gyöngy felvillan, ha a baba a könnyen megmarkolható kalapáccsal beveri őket a padba. Ha pedig megnyomja a lila
gombot, mind visszaugrik, hogy újra kezdődhessen a móka!.
6 hónapos kortól | CDC12

Világító körzongora
Zongora módban (1) a baba megnyomhatja
bármelyik villogó billentyűt, hogy hallgathassa
a klasszikus dallamokat és hangokat.
A komponálás módban (2) a baba megnyomhatja
bármelyik villogó billentyűt azért, hogy
hozzáadjon vagy eltávolítson egy hangszert, így
minden gomnyomásra dallamot kreálhat!
A játék módban (3) pedig a villogó zenei
zongora egy fénykövető játékra hívja a babát.
A billentyűk sorban felvillannak, így ösztönözve
a babát arra, hogy megismételje a fény- és
hangsorrendet.
6 hónapos kortól | BFH93
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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 kortó | M4060

Poppity állatos járművek
A tologatható Poppity állatos járművek rengeteg
mókával és előugró apróságokkal gyönyörködtetik
a babát, miközben durva motorikus készségeit is
fejlesztik. Ebben a két darabot tartalmazó szettben
minden darabon színes gyöngyök vannak, amelyek
belül pattognak és pörögnek miközben a baba lökdösi
őket, a fényes címke pedig a figyelmet felkeltő
tükörképeket mutat. Tökéletes méretű ahhoz, hogy a
baba meg tudja fogni és kézben tudja tartani.
6 hónapos kortól | BGX29

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
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Játékok
csecsemőknek

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. A kagyóhoz
rögzített zsinór gondoskodik róla, hogy az soha
ne veszhessen el. A Fecsegő telefon bátorítja a
korai szerepjátékot – a baba pedig rengeteget
fejlődik közben. A tárcsa megismerteti a
számokkal és a számolással 1-től 9-ig, továbbá
gyakoroltatja a finommotoros készségeket.
A nagymotoros készségeket a felállás és a telefon
húzogatása fejleszti. Az élénk színek, mozdulatok
és hangok a baba érzékeit stimulálják.
12 hónapos kortól | CMY08

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
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Lebegő pancsifigurák
Csatlakozhatsz ehhez a két játékos kis baráthoz a fürdőkádban
egy kis lebegő mókáért! A baba ráüthet a vízilóra és az
oroszlánra bármelyik végén, hogy lássa, amint átbillennek,
és hallja őket csörögni.
6 hónapos kortól | BFH74

Pancsimanók
Tapadós fürdőszobai kar 4 vidám vízi tevékenységhez,
vízivilág stílusban. Van egy tengeri csillag pörgő
vízikerékkel, egy bálna, akiből több helyen is folyik a víz,
egy „töltsd meg és öntsd ki” rák és és a tengeri kagylónak
álcázott vizespohár. A vákuumos kar hozzátapad a fürdőkád oldalához, és minden darab könnyen és biztonságosan
hozzáerősíthető.
6 hónapos kortól | B0662

Összekapcsolható pancsi
pajtik
A hatrészes fürdőjáték három, egymásba kapcsolható, vízen
lebegő színes csónakból és három imádnivaló, vizet spriccelő,
szintén lebegő állatkából áll! A csónakok be vannak számozva
1-től 3-ig, fejlesztve a gyerekek számolási készségét. A baba
bármilyen sorrendben összekapcsolhatja és csereberélheti a
csónakokat - nincs rossz megoldás!
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! A ráknak még egy vízkereke is van, hogy a baba
azt csapkodva szórakozhasson! Mindegyik figura könnyen újra
összepattintható, és tökéletes méretű a kicsi kezek számára,
hogy megfogják, és a kezükben tartsák.
6 hónapos kortól | CFN00
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Pillangós pancsikönyv
A babák akár a szivacsok, ha tanulásról van szó – ami alól
ez a fürdőjáték sem kivétel! Két lapozható oldala segíti a
finommotors mozgás gyakorlását, megismerteti a babát
a számolással, és megtanítja a számokat négyig, úgyhogy
a kicsi jól kiázik a hosszúra nyúló pancsolás végére. Az
elbűvölő pillangó tapadókoronggal rögzíthető a kád
falához, hogy egyszerűbb legyen a lapozgatás. Található
rajta egy tömzsi spriccelő madárka is, amelyet a piciny
kezek könnyedén megragadhatnak és gyömöszölhetnek.
A Pillangós pancsikönyvvel olyan könnyű jól szórakozni,
mint négyig elszámolni.
6 hónapos kortól | CMY31

Halacskás fürdőtükör
A baba készséggel veti bele majd magát a fürdőzésbe,
ha az ennyire szórakoztató! A két színes pohárkával
az apróságok meríthetnek, önthetnek és szűrhetnek,
amíg csak kedvük tartja. A cuki spriccelő rákot a piciny
kezek könnyedén megragadhatják és gyömöszölhetik,
a játékos Halacskás fürdőtükör pedig segít önmaguk
felfedezésében. Kukucs… ez te vagy! Anya nagy örömére
a tükörnek tapadókorongja van, amivel a biztonságosan
a falra erősíthető. Ha vége a fürdésnek, a pohárkák
kihalászhatók a hálóval, és a tükörre akaszthatók száradni.
6 hónapos kortól | CMY27

Elefántos merítőháló
Fürdetéskor a baba örömmel fogja nyomkodni a spriccelő
tigrist, majmot és zebrát – mindezt persze hatalmas
pancsolás közepette. Az Esőerdős spriccelő pancsi
pajtik pont akkorák, hogy az apró kezek kényelmesen
megragadhassák és gyömöszölhessék őket. Ha a baba már
nem spriccel tovább, kihalászhatja őket a játékos Elefántos
merítőhálóval… újra… és újra! Ha vége a fürdésnek, a 3
spriccelő tárolható az Elefántos merítőhálóban (már ha
Ön ki tudja venni a kádból a babát!).
6 hónapos kortól | CMY23
ﬁsher-price.hu
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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

Mókakockák
A készletben háromféle kocka van, különféle izgalmas
lehetőségekkel. Mozgó, színes részek és vidám figurák
biztosítják a szórakozást a babák számára.
6 hónapos kortól | 74121

Plüss altató zsiráf koma

Pillangós formaválogató

Tökéletes alvóbarát a baba számára! 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!

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! Még a legkisebbek is könnyen
le tudják venni a tetejét, hogy ki-be rakosgathassák a
formákat. Ahogy nő a baba, a formák helyükre való beillesztése a fedélen keresztül olyan fontos finommotoros
készségeket fejleszt, mint az ujjak ügyessége és a szem-kéz
koordináció. És persze olyan mókás kiborítani a formákat,
és újrakezdeni az egészet. A baba szórakozva ismerkedhet
a formákkal és színekkel!.

Újszülött kortól | BFH65

6 hónapos kortól | CDC22
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Golyós kockák járművek
Formaevő dobozka
A tíz fényes építőelem készen áll arra, hogy a baba
beleejtse őket a nyitott vödörbe, vagy átnyomja a
forma- osztályozó fedélen. A baba ezután szortírozhatja
és egymásra rakhatja az elemeket, és szórakozva
megtanulhatja, hogyan lehet felismerni és egymáshoz
illeszteni a különféle formákat! Nagyszerűen fejleszti
a szem-kéz koordinációt és a baba más képességeit.

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

6 hónapos kortól | K7167

Játékos zebra golyós
kockákkal

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!

A Fisher-Price® Golyós kockák 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? Az minden alkalommal változhat, így
folyamatosan éberen tartja a baba figyelmét! A baba
felhalmozhatja a kockákat a zebra fején is – vagy csak
megütögeti a kockákat, a sok-sok arcpörgető mókáért!
Ez a zebra igazán megérdemli a csíkjait, amiért ilyen
sokféleképpen szórakoztatja a babát!

6 hónapos kortól | CDC52

9 hónapos kortól | CGN63

Felfedező állatos kockák
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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
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Golyós kockák forgó vonatos
szett
Mindenki a fedélzetre, ha golyós kocka vasúti vidámságra
vágyik! A golyós kockák forgó vonatos szettel a babák
tornyozhatnak, gurigázhatnak, és körbe-körbe vonatozhatnak,
teljes mértékig kiélvezve a golyós kockák vidám világát!
Ha a baba meghúzza a kart, a vonat az alagúton át körbezakatol
a pályán. Két golyós kocka utazhat a vonatszerelvényeken - a
bennük lévő golyókon található arcok körbe-körbe forognak,
ahogy a vonat köröz a sínen! Idősebb babák az alagút tetejére is
tornyozhatják a golyós kockákat. Sihuhú, indul a móka!
6 hónapos kortól | CDC13

Plüss altató majmocska
Tökéletes, ölelni való alvótárs, aki mellett a baba nyugodtan szundíthat éjjelnappal. A baba gyengéd ölelésére 15 percnyi ringató zenével és lágy fénnyel
válaszol, melyek segítenek az elszunnyadásban. Nyolc kedves altatódallal.
Újszülött kortól | CDC64

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
fisher-price.hu
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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

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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Színes csészepiramis
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.
A szetthez jár egy csengőlabda, amelyet magában is lehet
rázogatni, vagy be lehet rakni az egyik golyóba, amit a baba
maga készített, de még az egymásra halmozott csészék tetejére
is oda lehet tenni.
6 hónapos kortól | W4472

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
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Mókás szafari elefánt labdakilövő
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! A baba élvezettel fogja összegyűjteni és a rámpára ejteni a golyókat… újra… és újra! Még csigát is
csúsztathat, és görgős rudat is ütögethet.
9 hónapos kortól | DGT87
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Állatos
foglalkoztató kocka

Mókás szafari készségfejlesztő
kockák

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!

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.
Mindeközben mi is klassz munkát végeztünk: a kockákat a piciny kezek
könnyedén megragadhatják, rázhatják, halmozhatják és guríthatják!

6 hónapos kortól | BFH80

6 hónapos kortól | DGT93

Mókás
szafari golyók

Mókás szafari kúszó-kroki

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!

A Mókás szafari kúszó-kroki 3 Mókás szafari készségfejlesztő kockát
tartalmaz, különféle, felfedezésre váró anyagokkal, állatpajtásokkal és
színekkel. A kicsi egymásra rakosgathatja, vagy a kroki hátán található
„fedélzetre” is helyezheti a kockákat. És ekkor kezdődik az igazi móka!
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!
Ha a kroki kúszik, a baba sem tehet mást, vele tart! További szórakozás
várható a túlsó végen – a kroki farka „csattog” a még több finommotoros
és érzékelési stimuláció érdekében!

6 hónapos kortól | DGT92

6 hónapos kortól | DGT90
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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. Nagyszerű felugró játék,
és élvezetes, sajátos stílusú figura.
Tartalmaz három színes golyót..
12 hónapos kortól | Y8651

Gurulós teknőcpajtás
A Gurulós teknőcpajtás tökéletes módja a baba fizikai fejlesztésének, mókás fejmozgással! Kétféle játékmódot kínál: Ülő és Álló.
Az Ülő módban rengeteg részlettel játszhat a baba, miközben
felfedezheti környezetét egy püfölhető szabadon pörgő páncéllal.
Az Álló módban a baba maga után húzhatja ezt az imádnivaló
barátot, aki mókásan mozgatja ki-be 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
Az Ugráló zebrával óriási móka a játék. Amint a baba
felcsücsül rá, már kezdődhetnek is az izgalmak. Nem
csak előre és hátra hintázhat vele, de körbe is fordulhat
vele (360°)!
12 hónapos kortól | K0317
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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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„Együtt nő“ a
babával, az első
lépésektől a
motorozásig - vidám
játéktól a játszva
tanulásig

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
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Szafari foglalkoztató asztalka
A város legjobb asztala jár az Ön apróságának! A Szafari foglalkoztató asztalkán a baba mindenhol aktív tevékenységeket fedezhet fel. Építőkockákat rakosgathat. Golyókat guríthat. Édes állatpajtásokat pöckölhet/húzogathat.
A nagy gomb megnyomásával fényeket, zenét és pohárpörgetést idézhet elő. Könyvet lapozhat. Libikókát lengethet.
És zongorán játszhat! A lábak hozzáadásával a foglalkoztató asztalka együtt „nő” a kicsivel, ülőjátékból állójátékká
alakulva. Rengeteg tevékenység és zene, fények és tennivalók bátorítják a babát, hogy mozduljon, és fedezze fel az
egész asztalt – hatalmas lökést adva ezzel a nagymotoros készségeinek!
6 hónapos kortól | DGT86
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Gondolkodnak, így fejlesztik
a kognitív képességeiket!
Szavakba sem önthető, milyen örömöt okoz a
szülőknek, amikor a baba kimondja az első szavait.
A Fisher-Price utat mutat okos fejlesztőjátékaival,
amelyek kifejezetten ennek a korosztálynak készültek,
új ismeretekkel teli utazásra csábítva a kicsiket
46 |
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A Daloló
mesekönyvről
további információk
az 50. oldalon

Tanuló
termékek

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.
Ha a Tanulás módban a baba megérinti az 5 túlméretezett,
felvillanó billentyű bármelyikét, színeket, számokat és
formákat tartalmazó kifejezések és dalok jutalmazzák.
6 hónapos kortól | DLK12

Tanuló Kutyás távirányító
A gombokkal, dalokkal és vidám tanulnivalókkal megtömött
interaktív Tanuló Kutyás távirányítóra valóban „rákattan”
majd a baba. 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. Micsoda remek módja ez
a finommotoros készségek helyes irányba terelésének!
6 hónapos kortól | DLK24

Tanuló kulcsok
A kulcsok mérete tökéletes kisbabák számára, kialakításuk pedig
realisztikus és fogdosásra csábít.
Kétféle játékmóddal van ellátva:
1.) Tanulás
2.) Zene, ahol a baba rengeteg tanulságos tartalmat nyithat meg!
A kulcsok felületén háromféle tanulási ikon található:
Betűk, Formák és Színek, valamint Számok.
Ha a kisbaba megnyomja a gombokat, az oldal felvillan és táncba
kezd énekelhető dalocskák, zene és mondókák kíséretében.
Magyar nyelvű termék.
6 hónapos kortól | BMC43
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Tanuló laptop
lettel telivé válik a tanulás ezzel az interaktív,
LED-képernyős laptoppal. 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

Tanuló tablet
Bemutatjuk a baba saját tabletjét, a Fisher-Price® Kacagj
és Fejlődj Tanuló tabletet! A Smart Stages™ technológia
izgalmas módját kínálja, hogy változtassuk a tanulnivalót,
ahogy nő a baba! Mivel minden baba a saját ritmusában
fejlődik, a Intelligens fokozatok technológiával lehetőségünk van kiválasztani azt a fokozatot, amely a legjobb
a gyermekünknek! Számos, a fejlődéséhez alkalmas dal,
kifejezés és hang található meg benne a játék három különböző szintjén. 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 okostelefon
Az”alkalmazások” gombok megnyomásával dalokat hallhatunk,
valamint mondatokat a számokról, számolásról, köszönésekről
és még sok mindenről. A fény táncol, miközben szól a zene.
A csúszka ide-odamozgatásával a baba további dalokat és
hangokat indíthat el. Együtt énekelhető dalok és kifejezések
szórakoztatják a babát. A 12 „alkalmazás” gomb megnyomásával
jutalomként dalok és kifejezések hallhatóak, a fény pedig táncolni
kezd. A csúszka további zenét és hangokat aktivál. Megtanítja
a számokat, a számolást, a köszönéseket és még sok minden mást.
6 hónapos kortól | CLM15
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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 hónapos kortól | CJW20 (Kutyus) CJY89 (Hugi)

Tanuló Majmóca
A Kacagj és Fejlődj! Tanuló Majmóca egy aranyos,
dédelgethető játszótárs a baba számára! Amikor a baba
megnyomja Majmóca pociját, vidám dalocskákat és
kifejezéseket hallhat jutalmul az ellentétekről, a barátságról és
a számolásról. A baba akár fejjel lefelé is fordíthatja Majmócát,
hogy még többet tanulhasson az ellentétekről! A babák
imádni fogják azokat a játékokat, ahol Majmóca az ellentétekre
tanítja őket!
6 hónapos kortól | BMC24
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Daloló mesekönyv
A Daloló mesekönyv a babát együtt énekelhető mondókákkal
szórkoztatja. A baba hallja a mesét, ahogy lapozza az oldalakat,
vagy megnyomhatja a három felvillanó fény egyikét a betűk,
számok és első szavak tanulásához. A fogantyú ideálissá teszi
utazáshoz is. A Kacagj és Fejlődj! sorozatból már ismerős,
kedvenc figurák találhatók meg rajta. Megtanítja az első
szavakat, betűket, számokat, formákat és még sok mindent.
3 felvillanó gomb a betűkhöz, számokhoz és formákhoz.
A könnyen lapozható oldalak segítenek a finommotoros
mozgás fejlesztésében. A felső fogantyú segítségével könnyen
hordozható.
6 hónapos kortól | CJW49

Kedvenc Kacagj és Fejlődj
karaktereink vidám
mesékkel és dalokkal
érkeznek!

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

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!
Amikor a baba megnyomja a játék pociját, tanulással
kapcsolatos tartalmat hall imádnivaló dalocskák és kifejezések
formájában. A szívecske felfénylik, és táncolni kezd a dalokra.
Amikor a baba készen áll a lefekvésre, megnyomhatja a
gombot, amire 10 perces nyugtató bölcsődalt fog hallani,
3 percnyi halvány világítással.
6 hónapos kortól | BMC57

Tanuló elemlámpa
Ez a Tanuló elemlámpa a baba saját zseblámpája,
amely számos kézzel végezhető tevékenységet,
együtt énekelhető dalt és vidám tanulást kínál!
A baba a zseblámpa oldalán lévő gomb ide-oda
csúsztatásával kapcsolhatja azt be és ki, miközben
ellentétpárokról tanulhat, vagy megnyomhatja a
hátulján lévő gombot, hogy kedves, gyerekdalokat
hallgasson. A csörgőkkel felszerelt fogantyú éppen
a baba kezeinek megfelelő méretű, így nagyszerű
játék útközben is!
6 hónapos kortól | Y6563
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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. A székecske
Intelligens fokozatok funkciója segítségével a baba fejlettségi szintjének
megfelelő szint egyszeri beállítás után automatikusan változik, így
minden szinten egyre bővülnek majd ismeretei.
12 hónapos kortól | CGV90
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Tanuló
termékek

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

Az Intelligens
kisrobogó az első
tanuló felülős
jármű a babának!

Intelligens kisrobogó
Az Intelligens kisrobogó az első tanuló felülős jármű csak a babának! 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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Kiskutyás tili-toli autó
Az Intelligens fokozatok Kiskutyás tili-toli autó „Gurító & Mászó” módban. Ahogy a totyogó tologatja az autót, vidám
kifejezések, dallamok és dalocskák jutalmazzák. Ráadásul, a Kiskutya balra-jobbra billeg, ahányszor elindulnak. Mindez
arra buzdítja a kis kúszó-mászót, hogy kövesse az autót, és mozgásban maradjon. 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. Ha a baba kerül a tili-toli autó „kormánya” mögé, rohamos lesz a fejlődés! A Fisher-Price Kacagj és
Fejlődj Kiskutyás tili-toli autó Intelligens fokozatok technológiával készült, amely izgalmas módja a baba növekedését
követő tanulási tartalom megváltoztatásának.
6 hónapos kortól | DLK65
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Tanuló
termékek

Tanuló bevásárlótáska
A Tanuló bevásárlótáska egy imádnivaló, puha táska, amely
együtt dalolásra csábít, és vidáman tanít! A táskán lévő almagomb megnyomása dalocskákkal és szín-, szám-, gyümölcszöldség- és újrahasznosítási kifejezésekkel jutalmaz! Négy
vidám játékot tartalmaz, egyedi jellemzőkkel, így segítve a
korai szerepjáték elsajátítását. A két tojás megnyomásra le-fel
billeg. A színpompás, kattogó zöldségek között található répa,
paradicsom és borsó. A lila szőlőszemek gyöngyök, amelyek
a tőkén mozgathatók. Található még benne öt puha, könnyen
markolászható kis banán. A készlet játékai könnyedén beleférnek,
így ez egy tökéletes útitáska!
6 hónapos kortól | CDF82
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Kutyus és Kutyushugi
miniautó
A Kacagj és Fejlődj Kutyus és majmóca 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 (és a baba tanulási és finommotoros készségeit)
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! A baba számokat, színeket és ellentétpárokat
tanul, miközben felpörgeti a motoros készségeit zörgő
gyöngyökkel és egy csúsztatható, kattogó jelzéssel.
9 hónapos kortól | DHT46

Kacagj és Fejlődj! figura
csörgők
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

56 |

© 2016 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Tanuló
termékek

MOTORIZÁLT
KISVONAT,
FÉNYEK ÉS
DALLAMOK

Kutyusos kisvonat
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. Ötfajta gomb mutatja
be a színeket, számokat, és még sok mindent. A kisvonat magába foglalja az Intelligens fokozatok tanulást, egy
izgalmas, új technológiát, ami lehetővé teszi, hogy a tanulnivalókat a baba növekedéséhez igazítsuk. Minden baba a
saját tempójában fejlődik, az Intelligens fokozatok funkció pedig lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a szintet, ami a
legmegfelelőbb a gyermekének!
6 hónapos kortól | CDG80

ﬁsher-price.hu

| 57

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.
A készlet tartalma egy autóbuszvezető és egy Eddie
figura. A jármű magyarul beszél.
1 éves kortól | CBL60

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! A gyerekek
képzelete szárnyra kap a repülőtől! A beépített fogantyúnál fogva megreptethetik a repülőt. A pilóta, az
utas, a poggyász és a játék közben formálódó dal még
színesebbé és hitelesebbé teszi a játékot, amikor a kis
utazók azt játsszák, hogy valóságos repülőúton vesznek
részt! A jármű magyarul beszél.
1 éves kortól | CBL36
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Totyogóknak és ovisoknak
való játékok, idősebb
gyermekek számára

Little People közepes
járművek
A szettben most megtalálható a kisteherautó, a billencs,
az újrafeldolgozó teherautó és a helikopter, teljesen új
Little People figurákkal! 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
tűzoltóállomás
Tartalmaz egy tűzoltóállomás játékszettet,
tömlődarabokat és egy tűzoltóautót.
1 éves kortól | BGC67
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A gyerekek ebben az időszakban kezdik megérteni az őket körülvevő világot!
Önállóak akarnak lenni, és már ők választják ki, mivel szeretnének foglalatoskodni.
Adjunk a kezükbe eszközöket, amelyekkel kifejezhetik szociális és kommunikációs
képességeiket, tehetségüket, valamint érzéseiket. Ahogy a gyerekek játék közben
egyre ügyesebben fejezik ki magukat, és egyre könnyebben tanulnak,
olyan játékokat adjunk nekik, amelyek tovább ösztönzik ez irányú fejlődésüket.

Little People négykerekű
autópajtás kisautók
A gyerekek még több járművel tehetik változatosabbá
a Négykerekű autópajtás játékkészleteket!
1 éves kortól | T5625
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Totyogóknak és ovisoknak
való játékok, idősebb
gyermekek számára

Little People Farm/Házikó figurák
(szortiment)
4 új Farm és Házikó figura szett, amelyek illenek az új Kisállat Farm és
Házikó készletekbe. Az 1. csomag Sophie-t és csinos barátját tartalmazza,
a 2. csomagban megtalálod Koby-t és nyuszi pajtását, a 3. csomagban van
Eddie és arany retriever kutyája, a 4. csomag Tessa-t és cicáját rejti.
1 éves kortól | Y8204

Little People négykerekű
autópajtás szállítóautó
kisautóval
Két billenőautó szállítja a négykerekű autópajtás kisautókat egyik helyről a másikra. Mindegyiknek megvan
a maga jellegzetessége. Az emeletes billenőautóra
akár négy kisautó is felfér, a mókás rámpával pedig a
kocsikat a tetőig fel lehet rakodni, vagy pedig egymással versenyezve lehajthatnak a tetőről. Tökéletes
versenyautóid szállítására, egy kisautó pedig jár hozzá.
A második billenőautó mókásabbá teszi az építést,
hiszen a tréler felemelésével a tologatható munkagép
kigurul az építési területre (egy, vicces mechanikai
emelővel ellátott kisautó is tartozik a termékhez). A
billenőautók a szabad kocsikázáshoz önmagukban is
tologathatók.kutyája, a 4. csomag Tessa-t és cicáját rejti.
1 éves kortól | X7821
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MY FIRST THOMAS

BUBORÉKFÚJÓ THOMAS
A totyogók csatlakozhatnak a Buborékfújó
Thomasszal a Fisher Price-tól az 1. számú kék
mozdonyhoz, hogy vidám, mozgalmas játékkal
izgalmas kalandokat élhessenek át. Thomas
kéményéből viszont nem gőzpamacsok
szállnk 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.

© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
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18 hónapos kortól | DGL03
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THOMAS ÉS BARÁTAI
KEDVENC DELUXE
KARAKTEREK
A Thomas és barátai kis méretű szabadonfutó
járművek könnyen használhatók és tökéletesen
illenek a legkisebb kezekbe is. Csak meg kell
őket nyomni, és élvezni a sok-sok órányi mókát.

18 hónapos kortól | W2190

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.

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. A gyerekeknek
vidám, hasznos játékban van részük, miközben
a játék megragadásával és hátrahúzásával
fejlődnek a finommotoros készségeik. A Thomas
Felhúzható mozdonyok beindítják a fantáziát is,
hiszen a totyogók saját kalandokat eszelnek ki
kedvenc karaktereik számára. Felkészülhetsz a
guruló, gőzpamacsokat eregető utazásra ezzel
az imásnivaló Thomas mozdony gyűjteménnyel!

18 hónapos kortól | DGK99
63

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

12 hónapos kortól | CDN14

MY FIRST THOMAS

ZENEDOBOZ THOMAS
A Zenedoboz Thomas a Fisher-Price-tól
a játékot valódi zenei élménnyé
varázsolja. Ha meghúzod a gőzfelhőjét
vagy megnyomod a szémtárolót
különböző dallamokat játszik.

18 hónapos kortól | DRH82

2 AZ 1-BEN THOMAS
MOZDONY
© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
© 2016 Mattel Inc, Minden jog fenntartva.

A 2 az 1-ben Thomas mozdony a Fisher-Pricetól valójában két Thomas és barátai szereplő
egyetlen, guruló, átalakuló játékban! Ha a
kezedben tartod Thomast és átfordítod fejjel
lefelé, láthatod, amint átalakul Percy-vé. Ha
ismét átfordítod, a 6-os számú, zöld mozdony
visszaváltozik az 1-es számú, kék mozdonnyá.
A tologatós játékhoz szükséges gurulással
gyermekednek kétszer annyi mókában lesz
része a 2 az 1-ben Thomas mozdonnyal!

18 hónapos kortól | CDM24
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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. Becsúsztathatsz egy krétát
Thomas kéményébe, és már indulhat is az 1. számú
kék mozdonnyal a fürdőbeli mesterművek alkotása.
A vidámsággal teli, hasznos játék az ujjhegyeik végén
éri el tetőfokát, miközben finommotoros készségeiket,
képzeletüket és kerativitásukat használva fejezik ki
önmagukat, nedves és csodálatos műalkotásokat
hozva létre!

18 hónapos kortól | DGL05

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.
Vízre eresztheted Thomast, meghúzhatod a gőzfelhőjét, és
láthatod, amint a propellere felpörög, száguldásra késztetve
Thomast a víz felszínén. A gyerekek örömmel fürdőznek majd,
ha együtt pancsolhatnak az Úszó Thomas mozdonnyal!

18 hónapos kortól | DGL17
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ÚSZÓ THOMAS MOZDONY

THOMAS TAKE-N-PLAY

THOMAS EGYES MOZDONYOK KICSIK
(SZORTIMENT)
Ez a szortiment a kedvenc Thomas és Barátai mozdonyokat
és más kisjárműveket tartalmazza.

© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
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3 éves kortól | T0929

THOMAS EGYES MOZDONYOK KICSIK (SZORTIMENT)
3 éves kortól | R8855
66

THOMAS SODORI ZÖLD CSAPAT
MOZDONYOK
A Take-n-Play multi csomag, amelynek segítségével a kicsik
kedvenc Thomas karaktereikkel kalandozhatnak! A Thomas sodori
zöld csapat mozdonyai az újrahasznosító Percy, Whiff és Scruff,
és tartozik hozzájuk egy bolongos tehervagon is. Eljátszhatod,
hogy a sodori zöld csapat mozdonyait fontos környezetvédelmi
küldetésekre küldöd! A mozdonyok egymáshoz és más
Take-n-Play mozdonyokhoz és szerkocsikhoz kapcsolhatók
(külön megvásárolhatók, a készlet erejéig).

THOMAS KISMOZDONY MIX (4 DB)
A Thomas kismozdony mix (4db) Take-n-Play fém mozdonyaival és járműveivel a gyerekek szárazföldön és
vízen is kalandozhatnak a tengerparti Brendam kikötőjében! A csomagban megtalálható Percy, Porter és Salty
mozdony, valamint Bulstrod, a hajó. A három mozdonyt össze lehet kapcsolni egymással, és más Take-n-Play
mozdonyokkal és gépekkel is (mindegyik külön megvásárolható a készlet erejéig).

3 éves kortól | CFC45
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3 éves kortól | DGF89

THOMAS TAKE-N-PLAY
THOMAS SPIRÁL SZETT
Spirálpályát tartalmazó vonatszettek. Mindhármat össze lehet
kapcsolni, hogy egy magasabb hurkot alkossanak. Mindegyikben
van egy fémmozdony, amelyek mindegyike a Thomas és barátai
című tévéműsor egy szereplője alapján készült. Mindegyik
szettben van egy spirál hurokpálya, melyen a mozdonyok
leszáguldhatnak. A három pálya egymásra rakható, hogy egy
magasabb spirálhurok készülhessen a mozdonyoknak!

© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2015 HIT Entertainment Limited.
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3 éves kortól | CDN00

THOMAS HORDOZHATÓ PÁLYA
Akciódús Thomas hordozható pályaválogatás! A sorozat 2015
tavaszán indul Gator Chase & Chomp-jával. 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.

3 éves kortól | CDN04
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THOMAS CSÖRGŐKÍGYÓ PÁLYA
A pálya legtetejéről indul, és lecsúszik a kígyó fejébe.
A fogantyú megnyomásával elindul az utazás az óriási
csörgőkígyón! Thomast visszavisszük a felső szintre, hogy
tovább keresse a kígyót! A kölykök imádni fogják újra és
újra lecsúsztatni Thomast a csörgőkígyó pályán. Amikor
a kígyó feje felemelkedik, Thomas leereszkedik az alsó
szintre, ahol a gyerekekkel együtt keresheti a kőfal mögött
rejtőző, eltűnt kígyót. Ha Thomast, a gőzmozdonyt és
a kígyófigurát a szettbe kattintjuk, csak meg kell emelni
a farokfogantyút a hordozható mókához!

3 éves kortól | CDM88

3 éves kortól | Y3018
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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. Thomast elteheted a
doboz belsejébe, hiszen a szett könnyen összecsukható,
így egyszerű tárolni és hordozni. A készlet bővíthető bármely
Take-n-Play™ hordozható szétnyitható játékszettel.

THOMAS TAKE-N-PLAY

THOMAS DZSUNGEL KALAND SZETT
Thomas hihetetlen kalandra indul, a legendás elveszett smaragd nyomában…
azonban először túl kell jutnia az őrgorillán! 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! Amikor eléri a csúcsot, a smaragd
leesik, egyenesen a gorilla kezébe. Thomas leszáguldhat a vágányon a kincs
nyomában, de ahogy közeledik, a gorilla keze megragadja a smaragdot, és
távolabbra teszi!
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3 éves kortól | DGK89
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THOMAS A VÍZTORONYNÁL SZETT
Thomas fontos feladatot kapott: vizet kell szállítania a Mentőközpontba! Átroboghatsz Thomasszal az alagúton, és megállhatsz
vízutánpótlásért. 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 (külön megvásárolhatók, a készlet erejéig).

THOMAS KOCKA ÁLLOMÁSOK
Új kezdő szett válogatások, rendkívül könnyen hordozható „kocka” alakban. A felső fogantyú egyszerű
megnyomásával a szett automatikusan kinyílik, feltárva a teljes körpályát! Visszazáráshoz felemelheted,
és a fogantyú oldalán található zárra pattinthatod a paneleket. Ki is nyithatod az ajtókat, és átutazhatsz
bármelyik „kocka állomáson”, ha zárva van. A fogantyú segítségével mindenhová magaddal viheted a
kocka állomásokat! Mindegyik szett tartalmaz egy mozdonyt, amely benne tárolható.

3 éves kortól | DGK91
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3 éves kortól | DGK90

THOMAS TRACKMASTER

THOMAS TRACKMASTER
MOTORIZÁLT KISVONATOK
A motorizált kisvonatokat úgy alakították
ki, hogy a segítségükkel olyan élményt
szerezhess Sodor szigetéről, amilyet még
soha! Javított sebességükkel, erejükkel
és teljesítményükkel, ezek a mozdonyok
gyorsabban haladnak és magasabbra
kúsznak fel, ami Thomas-t és barátait
nagyobb sebességgel hajtja, magasabbra
és még nagyobb kalandok felé viszi!
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3 éves kortól | BMK87

THOMAS TRACKMASTER
KEDVENC MOTORIZÁLT
KISVONATOK
A megújult motorizált mozdonyok sebessége
és teljesítménye még jobb lett, így csak el kell
fordítanod a kapcsolót, és a mozdonyok máris
elszáguldanak a következő izgalmas utazásukra.

3 éves kortól | BMK88
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THOMAS TRACKMASTER
MOTORIZÁLT ALAP MOZDONYOK
A mini mozdonyok lehetővé teszik, hogy úgy
tapasztaljuk meg Sodor szigetét, mint korábban
soha! Fokozott sebességre és teljesítményre
kapcsolva, ezek a vonatok gyorsabban száguldanak,
meredekebb lejtőkön kúsznak fel, sebesebben húzva
Thomast és barátait nagyobb magasságokba és
érdekesebb kalandok felé! Ha elfordítjuk a kapcsolót,
újabb izgalmas kalandok felé száguldanak. Tökéletes
kiegészítői a bővíthető, motoros TrackMaster világnak!

3 éves kortól | CKW29

THOMAS TRACKMASTER
ÚJ MOZDONYBARÁTOK
RAKOMÁNYOKKAL
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A Thomas TrackMaster új mozdonybarátok
rakományokkal olyan motoros mozdonyok, melyeket
A bátor mozdony kalandja című DVD-ből megismert
szereplő, Gator alakja ihletett. Gator becenevét
hosszú, lejtős víztartályáról kapta kapta, amitől úgy
néz ki, mint egy aligátor. Fokozott sebességre és
teljesítményre kapcsolva, ezek a vonatok gyorsabban
száguldanak, meredekebb lejtőkön kúsznak fel,
sebesebben húzva Thomast és barátait nagyobb
magasságokba és érdekesebb kalandok felé!

3 éves kortól | BMK93

THOMAS TÁVIRÁNYÍTÓS
MOZDONY
Újratervezett, könnyen használható és tartható
távirányítójukkal a motoros mozdonyok
segítenek életre kelteni kedvenc Thomas és
Barátai szereplőidet! Az egyszerű, egygombos
távirányító segítségével elindíthatod és meg is
állíthatod a sínen a vonataidat. Ha megnyomod
a gombot, már indulnak is, ha újra megnyomod,
megállnak.

3 éves kortól | CJX81
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THOMAS TRACKMASTER

THOMAS TM KEZDŐ SZETT
A Thomas TM kezdő szett tökéletesen megfelel arra, hogy elkezdhesd a Thomas-utazást,
vagy, hogy bővíthesd motoros kisvasutadat! Mindegyik vonatszett tartalmaz egy motoros
Thomas mozdonyt és egy teljes sínpályát, különböző jellegzetességekkel és úticélokkal.
Csatlakoztathatók más TM bővítőcsomagokhoz és vonatszettekhez, hogy felépíthesd saját,
egyedülálló Thomas-világodat!.

3 éves kortól | CCP36
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A Thomas TM kezdő szett tökéletesen megfelel arra, hogy elkezdhesd a Thomas-utazást, vagy, hogy bővíthesd motoros
kisvasutadat! Mindegyik vonatszett tartalmaz egy motoros Thomas mozdonyt és egy teljes sínpályát, különböző
jellegzetességekkel és úticélokkal. Csatlakoztathatók más TM bővítőcsomagokhoz és vonatszettekhez, hogy felépíthesd
saját, egyedülálló Thomas-világodat!

3 éves kortól | CDB59

THOMAS TM SÍNÉPÍTŐ DOBOZ
A több mint 35 síndarabot tartalmazó Sínépítő kosár
segítségével kibővítheted elektromos vasutadat,
egyedi, különleges megoldások építése, vagy egyéb
TrackMaster vonatkészletekhez és bővítményekhez való
csatlakozás révén. Ez a nagy készlet tartalmaz görbe
és egyenes síndarabokat, ütközőket és sínelágazásokat
is. A kosárban tárolhatod a síndarabjaidat, a tetejét
pedig elektromos vonataid számára 6-irányú kereszteződésként beépítheted a pályádba (a vonatok külön
megvásárolhatók).

3 éves kortól | CDB68
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THOMAS TM HÍDOMLÁS PÁLYA
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THOMAS TRACKMASTER

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!

3 éves kortól | DFM51
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THOMAS TM THOMAS ALAP PÁLYA
Ez az alap pálya kiváló módja annak, hogy belekezdhess a Track Master™
kalandokba, vagy annak, hogy bővíthesd motorizált vasutadat! Tartalmaz nyolc
síndarabot és egy motorizált Thomas gőzmozdonyt. Készíthetsz Thomasnak
egy hurkot, hogy versenyezhessen, vagy elrendezheted a síneket cikkcakkba, és
hozzácsatolhatod őket más Track Master™ játékszettekhez és síncsomagokhoz! Ez
a szett mindent tartalmaz, amire szükséged lehet ahhoz, hogy elkezdhesd felfedezni
a Track Master™ világát!

3 éves kortól | CCP28

THOMAS TM ALAP SÍN CSOMAG
Most még nagyobb és izgalmasabb Thomas TM motoros kisvasutat építhetsz!
A sín csomagokkal a Fisher Price-tól további további síndarabokkal bővítheted
vonatszettjeidet és bővítőcsomagjaidat, vagy a fantáziád segítségével menő,
újszerű pályákat alakíthatsz ki. A sín csomagok határtalan lehetőséget kínálnak,
miközben megalkotod saját egyedi Thomas vasutadat! Beszállás a vidám, kreatív
játékélményért, miközben megépíted saját pályádat, amely új kalandok felé repít!

THOMAS MINI
MEGLEPETÉS
MOZDONYOK
Megismerkedhetsz a Thomas mini
meglepetés mozdonyokkkal. Több,
mint 75 különleges külsővel és mókás
dekorációval érkeznek.

3 éves kortól | DFJ15
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3 éves kortól | DFM55
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MEGA BLOKS

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés
CNH08

MEGA BLOKS MINI ÉPÍTŐZACSKÓK

Az apró építészek különböző építkezési és alkotási módokat fedezhetnek fel, órákig
eljátszva a Mega Bloks mini építőzacskókkal! Klasszikus óvodai témákat jelenítenek
meg: állatokat, járműveket és számokat. Minden 20 darabos szett 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. Ha vége a játéknak, könnyen
és gyorsan elpakolható minden a hasznos tárolózsákba. Külön megvásárolhatók.

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 tudsz belőlük építeni. A First
Builders kockák nagyok, ezért a kicsi kezek könnyen meg tudják fogni.
Ha véget ér a játék, a kockákat az új, környezetbarát, PVC-mentes
táskába könnyen be tudod pakolni. Egyéves kortól ideális.

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
tudsz építeni, ahol mesés kalandok várnak rád. Miközben hercegnőhöz
méltó gyönyörű tornyokat építesz, el is mesélheted a történetét.
A környezetbarát, PVC-mentes építőtáska 60 darab kockát tartalmaz.
Egyéves kortól ideális.
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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! Megtanulhatod felismerni a különböző betűket,
az ABC-t és a betűzés alapjait, miközben tornyot építhetsz, szavakat
rakhatsz ki, vagy kombinálhatod őket a különleges alakú kockákkal, hogy
bármit megvalósíthass, amit csak elképzelsz. Minden lehetséges, amikor
saját ABC-kalandjaidat építed! Ha vége a játéknak, könnyen és gyorsan
elpakolható minden a kényelmes tárolózsákba.

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 First Builders 1-2-3
Számvonattal. 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! A három darab, együtt
dobozfedélként is funkcionáló nagy építőlap
segítségével anya és gyermeke erős alapot építhet
a vasútállomásnak vagy bármi másnak, amit csak
el tud képzelni! 12 hónapos és annál idősebb
kisgyermekek számára ideális.

CYP66

MEGA BLOKS FB NAGY TRENDI ÉPÍTŐ
CSOMAG (60 DB)

Játszhatsz vele, tárolásra is használhatod, és mindenhová
magaddal viheted! A Mega Bloks által gyártott 60 darabos
trendi építő csomag 60 darab nagy építőkockát tartalmaz
– az új lime zöld táskában a színek is újak! Ez a tökéletes
játék végtelen építési lehetőségeket kínál - a mókás
barátoktól a magas tornyokig, és mindent, ami közte
van! Hozzájárul a képzelőerő és a tanulási képességek
fejlesztéséhez, miközben ösztönzi a felfedezést, a kötetlen
játékot, és fejleszti a ﬁnom motoros készségeket. A
praktikus, PVC-mentes, környezetbarát tároló táska elég
nagy ahhoz, hogy elférjen benne mind a 60 darab kocka,
sőt annál több is! Egyéves és annál idősebb gyermekek
számára ideális!
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DKX58

MEGA BLOKS ABC ÉPÍTOKOCKÁK
ÉPÍTŐKOCKÁK
ÉPÍTŐ
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CNG23

MEGA BLOKS FB KOCKAGYŰJTÖGETŐ
JTÖGETO
JTÖGETŐ

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!

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 FB Építő játékasztal ideális
utazás közben: összehajtható, így könnyen hordozható,
az építőelemek pedig a belsejében tárolhatók.
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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 Első építkezésem (First
Builders) építőkockákból állnak. Összerakhatod a megfelelő
karakterdarabokat, vagy összekeverheted és feltornyozhatod
őket az építőkockákkal, hogy új, bolondos lényeket alkothass.
Aztán a csomagban található, görgős alapra helyezheted
őket a meglepetésekkel teli mulatságért! 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! A vidám kis
játszótárshoz tartozik még 7, új színű és mintájú First
Builders építőelem, továbbá egy cuki, építhető dongó,
amelyet a kicsik a hernyópajti hátára ültethetnek, hogy
menet közben se szüneteljen az építkezés!
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DLC11

MEGA BLOKS GURULÓ ÁLLATOS ÉPÍTO
ÉPÍTŐ KOCKÁK

TETSZIK!
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CNG25

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!
A Mentőcsapat kb. 60 cm magas, tartozik hozzá
egy Tűzoltó Block Buddy, egy Rendőr Block Buddy
és egy rendőrautó, hogy a bajba jutott barátok
segítségére lehessen száguldani!

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! A csomagban
található First Builders építőkockák és különleges elemek
segítségével kb. 60 cm magasságig építkezhetsz.
Kidíszítheted a házikót, tökéletes vidéki lakká alakítva a
csomagban található Block Buddy és kiscicája részére,
hogy legyen hol vidáman játszaniuk. Végső simításként
következzen az építhető virág, amely teraszernyőként
is használható, a nap megkoronázásaként pedig
kipróbálhatod a billegő libikókát.

60 cm
MAGAS!
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Minden sarkon szórakozás vár a Mega Bloks
Pörgő-forgó játékszettekkel! Egy egész jelenetet
életre kelthetsz, ha a csomagban található Mega
Bloks építőkockákat, különleges darabokat és
részletes mintázatú építőkockákat használod a
Mézeskalács Park vagy egy forgalmas Garázs
megépítéséhez. Felpörgetheted a dolgokat
a forgó körhintával vagy a szerelő pörgő
fordítókorongjával, vagy mozgásba lendülhetsz
olyan különleges attrakciókkal, mint a csúszda
vagy az autós rámpa, sőt, igaziból nyíló ajtók és
ablakok is vannak! Mindegyik szett tartalmaz két
cuki karaktert, például két lány Block Buddyt vagy
egy szerelő Block Buddyt és barátságos autóját.

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. Anya összekötheti az élőhelyeket
a speciális hídrészek segítségével, és megépítheti az
útvonalat a készlethez tartozó kis Szafari gondnok és
mókás 4x4-es teherautója számára, hogy felfedezhesse
és megismerhesse új állatkerti barátait!

DCL34

MEGA BLOKS FARM DOBOZ

Anya segíthet a kis farmernek betakarítani, megetetni
a tehenet, és körbejárni a traktorral a Mega Bloks First
Builders Farmon. Ehhez a barátságos farmhoz minden
adott, ami a napi munka elvégzéséhez szükséges:
megépítheted a farmot és az istállót, beviheted a csirkét
a pajtába, és megkínálhatod a lovat egy ﬁnom almával.
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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DKX85

MEGA BLOKS PÖRGO-FORGÓ
PÖRGŐ-FORGÓ JÁTÉKSZETT
PÖRGŐ

TETSZIK!
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CND67

MEGA BLOKS FB 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. A játékhoz tartozó First Builders építőkockákkal
megtöltheted a dobot, összekeverés után ráöntheted őket
a praktikus épületalapra, és indulhat az órákig tartó, vidám
építkezés.

CXN72

MEGA BLOKS ÉPÍTHETŐ JÁRMŰVEK

A Mega Bloks építhető járművek nagyszerű
rakosgatós játék. Három nagy részre könnyedén
szétszedhető és összerakható, mókás autós játék.
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Tökéletes kiegészítője gyermeke teherautó gyűjteményének!
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. A készlethez tartozó hat építőkockát
fel lehet rakodni a platóra, vagy a dömpert el lehet küldeni üresen
egy útra, hogy keressen más rakományt. A billenőautót a plató
tetején és oldalain a kis kezek könnyen meg tudják fogni, miközben
a dömper rakományt szállít, vagy körbe-körbe jár a szobában.
A teherautó fülkéjében egy vidám sofőr ül, aki örömmel vesz részt
minden kalandban, amit csak a gyermek megálmodik.

CND83

MEGA BLOKS SONNY ISKOLABUSZ

A ragyogó sárga busz körbejár és felveszi az utasokat, vagy
végigmegy a gyermek által kitalált új útvonalon. Sonny teteje
felnyitható, ami lehetővé teszi, hogy a gyermek a készlethez
tartozó 6 nagy építőkockát beletegye, vagy a tüskés tetőre
illesztve egyedülálló járművet alkosson! A gyermekek
elképzelhetnek és megépíthetnek egy vicces kinézetű
iskolabuszt, amelyen örömmel utaznának a saját Mega Bloks
iskolájukba és onnan haza! A játékhoz egy sofőr is tartozik,
aki vidáman halad az iskola felé.

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. A tűzoltóautó belsejében van hely
a készlethez tartozó hat First Builders építőkocka tárolására,
amelyekből kirakodás után magas tornyokat, hidakat vagy
épületeket hozhatsz létre. Felépítheted, majd lerombolhatod
őket, semmi sem áll a mentés útjában.
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CND82

MEGA BLOKS DYLAN BILLENŐAUTÓ
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