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Hogyan segítik az érzékek
a babát a tanulásban?

Babafelszerelési
termékek

Anya szeme fénye születésétől kezdve befogadja világunk
látványait és hangjait, és az ön szerető érintése nyugtatja
meg. Ez jelenti a baba legkorábbi tanulását.
Mivel a babák nem túl mobilisak - legalábbis eleinte -,
szükségük van anyára, aki érdekes dolgokat ad nekik,
amiket nézegethetnek, és amikkel játszhatnak. Anya azzal,
hogy különféle hangokkal és különböző formájú és anyagú
dolgokkal ismerteti meg őket, hozzájárul a fejlődésükhöz.
Ahogy anya feltárja előttük az érzékelés gazdag világát, a kicsik
lépésről lépésre kezdik felfogni, mi vár rájuk odakinn, és szó szerint
megtanulják értelmezni az őket körülvevő környezetet.
Dr. Bettye M. Caldwell
Ph.D., Gyermekgyógyász-professzor a gyermekfejlődés és oktatás területén

Hintaszékek

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
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Hintaszékek

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!

Újszülött kortól | CMR10

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

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. További jellemzők:
megnyugtató rezgések, mosható betét és hárompontos
biztonsági öv. Esőerdei kisállatok-mintával.
Újszülött kortól | CFB52
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Babafotelek

Babafelszerelési
termékek

Laposra
összehajtható,
tárolható és
hordozható

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.
Újszülött kortól | CMR20

Ringatózó baba? Ez aztán a móka!
Amennyire csodálatos anya számára a karjában tartani a babáját,
annyira fontos egy biztonságos kuckó kialakítása is a baba számára,
ahol kényelmesen szórakozhat és pihenhet... különösen, amikor anyának
elintéznivalója akad. Ilyen esetekben igazán hasznos a pihenőszék.

fisher-price.hu
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Babafotelek

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
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Bilik

Babafelszerelési
termékek

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.

GYERMEKE
KÉNYELMÉHEZ
IGAZÍTVA

Fejlődési szakasznak megfelelően | CBV06

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

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

fisher-price.hu
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újszülötteknek
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A babák eltérő ütemben fejlődnek,
és így a jó!

Játékok
újszülötteknek

Minden új szülő álmodozik arról a pillanatról, amikor
a babája először kimondja, hogy "anya", "apa".
A baba fejlődésének mérföldkövei hosszú időt ölelnek fel,
nem véletlenül - minden apróság a saját tempójában és
módján fejlődik. Továbbá, minden babának előbb fejlődik ki
valamelyik készsége, mint a többinek.
Semmi ok az aggodalomra, ha a baba az orvos által normálisnak
tartott időtartamon belül éri el a fontos mérföldköveit - nem pedig
ugyanakkor, amikor a barátai gyerekei
Christine Knight,
a brunchwithbaby.com társalapítója

Kiságyforgók

Távirányító

Asztalra helyezhető és
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
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Miért jók a babaforgók?
A babák imádják a megnyugtató, körkörös
mozgást, és miközben a kicsi szemléli,
elgondolkodik, vajon a mozgó tárgy él-e,
hamarosan pedig rájön: azért mozog, mert
ő mozgatja!

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

Tornáztatók és játszószőnyegek

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.
10 | © 2017 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva!

Játék hason.

Játék ülve.

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.

Játékok
újszülötteknek

Újszülött kortól | CBJ65

A JÁTÉKSZŐNYEG
102 x 147 CM
SZÉLES

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

fisher-price.hu
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Plüssök
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

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

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
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Játékok
újszülötteknek

Nyugtató bagoly plüsskoma
Nyugtató bagolylány plüss
Egy újszülötteknek megfelelő, plüss bagolylány nyugtató
zenével és világító pocakkal – csinos rózsaszínben. Amikor
a baba megnyomja a hangjegyet, a bagolylány pocakja lágy
fényre gyúl, és édes huhogó hangot hallhatunk, melyet 15
percnyi nyugtató zene követ.

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

Újszülött kortól | CDN88

Foglalkoztató játékok
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

fisher-price.hu
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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

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

Játékok
újszülötteknek

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

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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Ezek
a játszópajtik
otthon és útközben is lekötik
a baba figyelmét.

Csörgő mix
Vidám és színes oroszlános, majmócás,
elefántos, pandás és méhecskés csörgők.
3 hónapos kortól | DRC00

A rosszkor visítozók számára:
Akár a heti bevásárlás alkalmával, akár az első családi repülőúton, anya csak reménykedhet, hogy
minden a legjobban alakul, ám közben érdemes felkészülnie a legrosszabbra, ha a baba hangerő
szabályozó képességéről van szó. Mivel még a nyalókával való lekenyerezés számukra nem
biztonságos, anya kipróbálhat egy színpompás rágókát, amely megnyugtatja a baba sajgó ínyét.

Retro
klasszikusok
új köntösben

Gyűrűpiramis csörgő

Tükrös kamera plüss

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.

Mennyi klasszikus móka várja a kisbabát! Tökéletesen a
baba kezébe illő puha kamera önfelfedezést segítő tükörrel,
gyűrögethető textilekből az érzékszervek stimulálására.
A rágható, villogó kocka a fogzás megkönnyítését szolgálja.
Mondhatod, hogy csíííz, és viheted magaddal útközben is!

Újszülött kortól | DFR09

3 hónapos kortól | DFR11
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Játékok
újszülötteknek

ÚJ!

Tökéletes
otthoni és
úti játékhoz
egyaránt.

Állatos csörgő mix
Biztosítsa a baba számára a lehető legjobb kezdést! Az édes, színes majom csörgő, amelynek puha a karja, és utazáskor kapoccsal
rögzíthető, vidám csörgőhangokkal jutalmazza az ütögetést és rázogatást. Az elbűvölő zsiráf pörgettyű vidám szenzoros stimulációt nyújt
- a forgó madárkától és kereplő csörgőhangoktól kezdve egészen a puha, színes lábakig. A 100%-ban szilikon kroki rágóka szuperpuha
és rágnivaló - tökéletes választás a fogzó babák számára. A babák belefeledkezhetnek az önfelfedezésbe az imádnivaló panda tükörrel,
amelynek pocakja vidám gyűrögetésre buzdít!
Újszülött kortól | DYF90

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

Édes kukorica rágóka

ÚJ!

Adjon a picinek valami újat és frisset, amin rágódhat! Az Édes kukorica
rágóka középső kukorica része puha szilikon fogzás esetére, belül
gyűrögethető plüss "héjjal", amit mókás megérinteni, és egy könnyen
megragadható fogantyúval, ami tökéletesen illik az apró kezekbe. A rágókát
a levehető "héj"-nak köszönhetően nagyon könnyű tisztítani. Tökéletes
választás az újszülött és a szülő számára egyaránt. Fejlesztési előnyök:
Érzékszervi - A puha szilikonos rágóka és a gyűrögetnivaló plüss "héj" a
tapintást stimulálja. Finommotoros - A rágóka fogantyújának megragadása,
és a szájba vétele erősíti a finommotoros készségeket és a szem-kéz
koordinációt.
3 hónapos kortól | DRD85

Trombita csörgő
A baba élvezettel figyeli majd a mókás csörgő hangokat, nézi,
ahogy az élénk színű gyöngyök körbeörvénylenek a tölcsérben, és
rágcsálja a rugalmas "szájbavalót". A fogantyú babaméretű, hogy
még a legeslegkisebbek is rázogathassák, vagy magukkal vihessék
hangszerüket az útra! Ha fejlesztésről van szó: Érzékszervi - A csörgő
hangok és élénk színek a baba látó- és hallószerveit foglalják le.
Finommotoros - A trombita megragadása és rázása elősegíti a szemkéz koordinációt és a motoros készségeket.
3 hónapos kortól | DRF17
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Játékok
újszülötteknek

Harmonika csörgő
Ez a cuki harmonika játék valóban a baba fülének készült. A gombok
megnyomásával vidám cincogó hangokkal jutalmazza a babát - a
rázás pedig aktiválja a színes gyöngyöket és lágy csörgőhangokat.
Kapoccsal a pelenkatáskához vagy babakocsihoz rögzíthető, hogy az
egyszemélyes polkabanda az utazás közben se unatkozzon!.
Újszülött kortól | DRD88

Bongó csörgő
Rázd csak, bébi! A kicsit mindegyik bongó csörgő belsejében élénk színes
gyöngyök jutalmazzák, vidám csörgőhangok kíséretében. A fogantyú úgy
lett kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen még a legifjabb dobos kezébe
is, így könnyű rázni, csörgetni és hangzavart kelteni!
3 hónapos kortól | DRF16

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
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Foglalkoztató játékok

Anya megfigyelheti gyermekét
játék közben.
A megfigyelés támpontokat nyújt a következő
fejlődési szakasz megállapításához.

Kukucska virágcserép
Kezdődhet a móka ezzel a keljfeljancsi játszópajtással.
Első lépésként a kukucska borz megnyomásra felle 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

Úszó kacsabarát
A felettébb népszerű dobozos
kedvenc új külsőt és további
mintázatokat kapott.
3 hónapos kortól | DVH21
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Játékok
újszülötteknek

Foglalkoztató játékborsó
Az érdes plüss borsóhüvely, ami gyűrögetésre termett,
magas kontrasztú fekete-fehér szatén belsőjével
remekül stimulálja az érzékszerveket és a tapintást.
A csecsemőket teljesen lefoglalja majd a benne rejtőző
3 foglalkoztató "borsószem": egy csörgőlabda, egy
"lebegő" tükör és egy teljes egészében texturált felületű
borsó. Még egy rágcsálnivaló méhecske is segít fogzáskor
- továbbá egy kapocs, amivel a hüvely utazáskor a
pelenkatáskához vagy babakocsihoz rögzíthető. Milyen
ízletes módja ez a baba szórakoztatásának, bárhol is
legyen! Ha fejlesztésről van szó: Érzékszervi - A puha,
gyűrögethető hüvely, méhecskés rágóka és a magas
kontrasztú fekete-fehér szatén belső remekül stimulálja
a baba érzékszerveit. Finommotoros - A foglalkoztató
"borsószemek": csörgőlabda, "lebegő" tükör és a teljes
egészében texturált felületű borsó a finommotoros
készségeket fejleszti.
Újszülött kortól | DRD79

A borsóhüvely mókával
van megtömve, a
legeslegkisebbek
örömére!

ÚJ!

Plüss madárka
Almás foglalkoztató
könyvecske

A plüssmadárka dülöngél és ficánkol,
bemutatva az akció-reakció működését.
A baba meghúzza a madárkát, és a
dolgok máris mozgásba lendülnek!
Újszülött kortól | DFP95

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

ÚJ!
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Foglalkoztató elefáni
Emlékezetes barát és első társ az újszülött számára: a nagy, puha
elefáni tele van olyan anyagokkal, amiket mókás megérinteni gyürkélővel, korddal, kötöttel és plüssel. Tele van meglepetéssel,
beleértve egy tükröt a fülében, és a vidám csilingelő hangokat,
amik rázogatás vagy ütögetés közben hallhatók. Még csörgő és
színes pillangó is függ a talpa alatt. Ha pedig Anyuka útra kel a
babával, rácsíptetheti a Foglalkoztató elefánit a pelenkatáskára
vagy a babakocsira, a további felejthetetlen mókázásért!.
Újszülött kortól | DYF88

ÚJ!

Majmocskás babatükör

ÚJ!

Foglalkoztató kroki koma
A puha kroki koma "pikkelyeit" élénk színek,
szembetűnő minták és anyagok - gyűrögetős,
kord és plüss - helyettesítik, hogy segítsenek
a baba érzékszervi fejlődésében. A lelógó
játékok vidám kattogó és csörgő hangokkal
jutalmazzák a pici ütögetését. Anyuka pedig
egy szempillantás alatt magával viheti az egész
vad mókát - hozzáerősítheti a Foglalkoztató
kroki komát a pelenkatáskához vagy a babakocsihoz, amikor a babával útra kel!
Újszülött kortól | DYF89
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Varázsolja a hason töltött időt igazán szórakoztatóvá
ezzel a hordozható tükörrel. A könnyen lezárható tető
felnyitásával előtűnnek az élénk színek és a minták.
Az egyik oldalán színpompás állatkák találhatók, a
másikon pedig egy tükör, amely tökéletes szögben áll
a hason töltött idő eltöltéséhez. Rengeteg érzékszervet
stimuláló mókát kínál: a baba keze ügyében van egy
gyűrögethető táblácska; egy visítozó majmocska; egy
csivitelő papagáj; csattogó banánok; puha filc fű; és
a csodás nagy tükör az önfelfedezéshez. Ha pedig
eljön a lefekvés ideje, és vége a mókának, összehajtva
máris könnyen tárolható.
3 hónapos kortól | DYC85

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.

Játékok
újszülötteknek

Újszülött kortól | DFP93

Foglalkoztató rókakoma
A baba imádni fogja ezt a puha plüss
rókakomát! A szórakoztató játékok között
szerepel egy önfelfedezést segítő tükör,
csilingelő
makkocska,
csörgőkígyó,
gyűrögetnivaló farok és leveles rágóka.
Újszülött kortól | CDN56

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
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Játékok
csecsemőknek
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Játékok
csecsemőknek

Minél többet játszanak,
annál többet tanulnak.
Minél több dolgot kezel a baba, annál többet tanul. A baba
így morfondírozik: "Ez milyen hangot ad ki, ha beleejtem a
vödörbe?" "Hogy illeszthetők össze ezek a vicces formák?"
"Az építőkocka tornyom tovább állva marad, ha a nagy
kockákat teszem alulra, ugye?" Így születnek meg a válaszok
játék közben. A móka és tanulás magasabb szintre lép minden
egyes új felfedezéssel. Ha a játékok számos tevékenységet
kínálnak, újabb és újabb kihívások elé állítva a babát, ők új
érzékeket fejlesztenek, megerősítve a már meglévőket. Ezek a korai
és néha reszketeg kísérletek az új érzékek elsajátítására rengeteg
gyakorlást igényelnek.

Ha anya figyelmesen szemléli a baba ismétlő játékát, észreveheti, hogy
kivételesen fortélyos gyermeke nem csak újra és újra ismétli ugyanazt a dolgot.
Hanem egy bizonyos tevékenység kifinomult variációit alkalmazza, amelyek mindegyike
valami újat és érdekeset tanít a kicsinek.
Dr. Bettye M. Caldwell
Ph.D., Gyermekgyógyász-professzor a gyermekfejlődés és oktatás területén

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

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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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

Kukucs telefon
A kukucs telefon a baba minden mozdulatára csinál valamit!
Valahányszor a baba felnyitja a készüléket, jutalmul mókás hangokat hall,
és üdvözli a három barátságos figura valamelyike. A figurák váltogatják
egymást minden alkalommal, amikor a baba lezárja a telefont, ami
egy másik effektet aktivál, így a baba újra és újra nagy élvezettel
fogja nyitogatni a telefonját! Ha a baba lenyom egy gombot, a három
különböző csengőhang valamelyikét fogja hallani, a számbillentyű
megnyomásával pedig a négy billentyűhang valamelyikét indítja el.
A baba nagy örömmel fogja hívogatni új barátait a telefonon.
6 hónapos kortól | Y6979

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

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
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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

Milyen színű?
Segíthet gyermekének
összekapcsolni a szavak
és fogalmak jelentését
azáltal, hogy beszél a
színekről: " Ez a nagy
sárga csésze."

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 | FHC92

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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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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Mini építők dzsungel torony
Az aktív részvételre buzdító móka valóban toronymagasra szökik ezekkel
az egyedi, bababarát építőelemekkel. A kicsit remekül lefoglalják a
könnyen megragadható építőelemek és a barátságos kroki, aki készen áll
a toronyépítő mulatságra! A baba néhány - vagy mind a 6 - építőelemet a
krokialapra tornyozhat, hogy induljon az építkezős móka. Az építőelemek
tetején lévő bütyköt könnyű megragadni, az aljukon lévő lyuk pedig
megkönnyíti az egymásba illesztést a játék során. A 6 építőelem: tekerőskattogós, csörgős, 2 állatos és 2 texturált felületű, amelyek ráadásul számos
érzékszervi stimulációt biztosítanak!
6 hónapos kortól | DRG34

ÚJ!

Mini építők dzsungel vonat
Az ülés közbeni tornyozástól kezdve a kúszás közbeni lökdösésig,
a Mini építők dzsungel vonat rengeteg aktív tevékenység
felfedezésére buzdítja a babát! A 9 színes, könnyen megragadható
építőelemmel megpakolhatja a 3 tehervagont, és egymásra is
tornyozhatja őket. Amikor pedig beülteti az oroszlánt a vezetőülésbe,
pöföghet is a mókás új élmények felé! Ujjgyakorlatként a forgókar
megforgatásával aktiválhatja a motor csörgőgyöngyös kéményét.
A kicsi imádni fogja a minivonatot eltologatni - és tornyozni - a
következő játékhelyszínig!
6 hónapos kortól | DRG33

ÚJ!

Rázz,
csörgeszs,
és kúss
bébi!

ÚJ!

3 az 1-ben guriga torony
A torony tele van vidám foglalkoztatókkal, amiknek
köszönhetően csak úgy repül az idő, ahogy a kicsi
növekszik! Először a baba ülve játszik, közben tetőtől talpig
édes meglepetéseket fedez fel rajta, például a pörgethető
golyót és a pattogtatót! Ahogy a baba elkezd többet
mozogni, a tornyot az oldalára lehet fektetni, elgurítani,
és kezdődhet is a kúszós-üldözős játék. Amikor pedig
a kicsi készen áll az egyszerűbb feladatmegoldásokra,
a tornyot kézbe lehet venni, és fejjel lefelé fordítani,
hogy a gyöngyök körbe-körbe guruljanak, és kezdődjön
a labirintusos móka! A baba hamar felfedezi, melyik
gombokat és csúszkákat nyomja-húzza, hogy a mosolygós
gyöngyök keresztülguruljanak a spirális labirintuson.
9 hónapos kortól | DRG12
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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

Imádnivaló, aktív
részvételt igénylő
játék - vidám hangokkal
és tevékenységekkel,
amelyek arra várnak,
hogy a baba
felfedezze őket!

Felfedező játékpanel
Amikor a babának (vagy anyának) egy kis szünetre van szüksége,
a Fisher-Price Felfedező játékpanel 6 szórakoztató elfoglaltságot
is kínál a picinek! Pörgetni, csúsztatni és kattogtatni való
gyöngyöket. Ütögetni és forgatni való görgőt. Nyomogatni való
pattogtatót. Csúsztatni való csúszkákat. Tükrös játékot, amely
élvezetes módos segíti elő az önfelfedezést! Jelentős mértékben
"megdobja" a baba finommotoros készségeit (és az anyuka
hangulatát) egy hosszú nap végén! A Felfedező játékpanel
ráadásul tökéletes útitárs!
6 hónapos kortól | CMY39

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 | FGW66
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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 Fisher-Price Lapozgatós hernyókoma
még ennél is többet kínál a babának: nyomásra sípoló
arcot, puha csápokat és lábakat, továbbá egy forgatni
és húzgálni való farkat kattogó gyöngyökkel. A baba
elölről hátra és hátulról előre fogja lapozgatni ezt
a hihetetlenül cuki hernyókomát, aki tele van édes
meglepetésekkel!
6 hónapos kortól | DHW14

A Bright Beats
zenetoronnyal
a zenés móka új
magasságok
felé tör!

ÚJ!

Bright Beats zenetorony
Bugira fel, bébi! A pici élvezettel fogja egymásra pakolgatni az
imádnivaló bugifiguráinkat, hogy hallgathassa a jópofa zenét,
és láthassa a alapzatban táncoló fényeket. Kezdheti a Daltorony
módban. Amikor a baba valamelyik bugipajtást lenyomja az
alapzaton, "táncoló" fények és hangszeres zene jutalmazza.
A Hangjegyhalmozás módban ahányszor a baba új bugipajtást von
be és nyom le, újabb és újabb menő hangokat "halmoz egymásra".
6 hónapos kortól | DHW29

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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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

Pancsihajó
Az apró barátok örömmel pancsolnak majd az
úszó kishajóval, a spriccelő és "úszó" halacskával
(valóban lebeg!) és a három, egymásba illeszthető
pohárral, kedvükre meregetve, rakosgatva és
öntögetve! A baba megforgathatja a lapátkereket
- és bújócskázhat a polippal. Az összes játékelem
remekül elfér a pancsihajó fedélzetén, az egyszerű
szárítás és tárolás kedvéért pedig fogantyúval
kényelmesen fel lehet akasztani a kád csapjára.
Minden a helyén!
6 hónapos kortól | BFH59

Színes labdás dínókoma
A forgó megpörgetésével a dínó bolondos
hangok, vidám zene és kétszintű labdapattogtató
játék kíséretében kel életre. Az izgalmak tovább
pörögnek-pattognak, ha a baba a dínó hátán, farkán
vagy pocakján keresztül ejti be a labdát. Vidám
labdapattogtató játék a baba számára, miközben
a labdák fel-le és mindenhová pattognak, mókás
hangok és dallamok kíséretében. Azonban, hogy hol
bukkannak fel, senki sem tudja! A kis sajtkukacok
imádni fognak csúszni-mászni a labdák után, amik a
dínó szájából, farkából vagy pocakjából bukkannak
elő - újra és újra (és újra)!
6 hónapos kortól | DHW03
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Érzelmes szörnyecske
A
szörnyecskéknek
is
vannak
érzéseik!
Néha boldogok, néha szomorúak, és néha....
MEGLEPŐDNEK! A szörnyecske forgó arca a
baba egyetlen ütésére elfordul - és a baba láthatja,
hogyan festenek és hangzanak az egyes érzelmek.
(A szörnyecske azt is megmutatja a babának, hogy az
érzelmek gyakran változnak!) Ráadásul a kicsi imádni
fogja a szörnyecskét fogdosni - érdesebb "haját" és
puha, nyomkodni való karját jó érzés megérinteni!

ÚJ!

Játékok
csecsemőknek

6 hónapos kortól | DRG13

A bolondos,
színes szörnyikék
összegyűjthetők.

Felhúzható szörnyjárgányok

ÚJ!

Vigyázz... kész... rajt! A játékidő csúcsra járatható ezekkel a Fisher-Price Felhúzható szörnyjárgányokkal. A baba el lesz bűvölve, hogy
miután lenyomta a szörnyecskék fejét, a járgányok elszáguldanak, arra ösztönözve őt, hogy új barátai után másszon. A kicsi nagymotoros
készségei robbanásszerűen fejlődnek, miközben felfedezi az ok-okozat összefüggést bolondos, színpompás szörnyecskepajtásaival.
9 hónapos kortól | DRG16
fisher-price.hu
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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
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 felle ugrálhat, teljes 360 fokban megpördülhet,
elősegítve
a
nagymotoros
készségek
fejlesztését, és megerősítve az egyensúlyozási
és koordinációs képességeket. Mindeközben
a babát vidám hangok, jópofa dalocskák és
táncoló fény szórakoztatja. Ráadásul, az ütögetős
forgódob a pörgő gyöngyökkel hasznos,
finommotoros készségfejlesztő játékul is szolgál!
A könnyen megragadható kapaszkodórúd segít
a babának megtartani magát, a széles alap pedig
valódi stabilitást nyújt neki.
12 hónapos kortól | K0317
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Játékok
csecsemőknek

2

JÁTÉK
MÓDON:

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
fisher-price.hu
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Intelligens fokozatok
technológia

Tanuló termékek

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.

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 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]

fisher-price.hu
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ÚJ!

Tanuló almácska
A Fisher-Price Tanuló almácska mókázva tanít a héjától egészen a magházáig! A vaskos, ki-berakható cikkektől kezdve a rezgős
csutkájáig - az ütögetős móka kedvéért -, ez az almácska nagyon szórakoztató, bárhogy is szeleteled! Az 5 vaskos "cikk" mindegyikén
szerepel egy szám, az azt szemléltető képpel együtt. Ha a kicsi megnyomja a központi "magház" gombot, új dalocskákat és vidám
kifejezéseket hallhat, amelyek az egyes cikkeken szereplő gyümölcsről, színekről és számokról szólnak! Amikor pedig a baba az
almácskát ütögeti, további izgalmas meglepetésben lesz része - a rezgő-lötyögő középső rész bolondos dallamokat és harangszót
játszik! ("Juhé!") Színre lépnek az apró tudósok. Számolás: Az aktív részvételt kívánó játék és a szórakoztató dalok bevezetik a kicsit
a számok világába. Színek: A bolondos dalocskák és élénk színű darabok a különböző színeket mutatják be a babának. Első szavak:
Mókás kifejezések és dalok vezetik be az apróságot a finom és tápláló falatok változatos világába.
6 hónapos kortól | DYY39

Sütifaló kincsesbödön
KÉTNYELVŰ

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

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 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.
6 hónapos kortól | DLK12

Vidám
zenetanulás!

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
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Tanuló lemezjátszó
DJ Baba a házban! A Fisher-Price Tanuló lemezjátszóval a baba a saját
tempójában "pörgeti" a lemezeket a játszva tanulás folyamatában,
a beépített tevékenységek és vidám zenék 3 szintjén, így vígan
zenélhet, miközben ellentétpárokról, színekről, számokról és formákról
tanul. Ez a vagány játék a szórakozva tanulás számos módját kínálja a
babának. Ha a baba megpörgeti a lemezt, vagy ráüt a forgókarra, menő
dallamokat és kifejezéseket hallhat. A színes gombok megismertetik
a babát a formákkal és színekkel. Ahogy a pici növekszik, néhány
egyszerű szót is megtanul angolul ("Kék! Blue!")! A kicsi fel-le
húzgálhatja a hangerőszabályozót, vagy átbillentheti a kapcsolót, hogy
az ellentétekről szóló dalokat és kifejezéseket halljon. Ez egy igazán
hatékony, "pörgős" tanulógép! Még a finommotoros készségeket is
fejleszti, miközben a baba megragadja a lemezkart vagy a fogantyún
található csörgőgyöngyöket, interakcióba lépve velük. Ahogy a kicsi nő,
úgy változik az is, ahogy játszik és tanul. Ahogy nő a baba, az Intelligens
fokozatokkal folytatódhat a szórakozva tanulás!
6 hónapos kortól | FBM47

ÚJ!

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

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!
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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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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

Tanuló termékek

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. 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.

Motorizált
kisvonat, fények
és dallamok

6 hónapos kortól | CDG80

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 a babának.
12 hónapos kortól | CGV90

fisher-price.hu

| 43

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

Szülinapi varázstorta

ÚJ!

Rakosgatós móka és tanulás egyben,
intelligens fokozatok technológiával.
12 hónapos kortól | FGL41
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Tanuló termékek

Új módja a játéknak és tanulásnak
18 hónapos kortól!

1.

szint

Tanulás

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

2.

szint

Elmélyülés

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

3.

szint

Szerepjáték

Üdvözlünk a képzelet világában!
A vicces dalok és zenék segítik
a szerepjátékot és a tanulás
teljesen új értelmet kap.
| 45

Interaktív földgömb
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 100féle 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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Tanuló termékek

FBP58
Tanuló hangulatkréták

ÚJ!

Lehet a pici vidám, szomorú, álmos vagy mérges, a Fisher-Price Tanuló hangulatkréták vidám dalokkal és interaktív, gyakorlatias
játékokkal segítenek felfedezni az érzelmeket, színeket, számsorrendet és sorszámozást, és még sok mást! Amikor a kicsi lenyom egy
krétát, bolondos dalocskákat és kifejezéseket fog hallani annak színéről és hangulatáról. A számok sorrendjéről és a sorszámokról
is tanul fog, amikor kiválogatja és a megfelelő helyre teszi az egyes krétákat a dobozban, és ha ügyes volt, jutalomként mókás
kifejezéseket és dallamokat hallhat! A több mint 35 különböző dallal és kifejezéssel ez a színpompás társaság bizonyosan számtalan
vidám tanulnivalót segít játékosan "belerajzolni" a tipegő fejecskéjébe.
18 hónapos kortól | FBP58

Tanuló mikrofon
Akár hangosan énekel, és felveszi a saját
hangját, akár együtt énekel a Kutyus vidám
tanulódalocskáival, a kicsi szenzációs
koncertet csaphat ezzel a menő mikrofonnal.
Karaoke vagány tanulócsavarral! Miközben a
kicsi a Kutyus dalait énekli, tanul is - az ABC
betűit, a számokat 1-től 20-ig, összetettebb
színeket és ellentétpárokat! A színes, "táncoló"
fények még tovább fokozzák az izgalmakat.
Ha pedig a sztártanonc szeretné felvenni a
saját koncertjét, elég megnyomni a Kutyus
gombot, és kezdődhet az éneklés! A kicsi ne
feledkezzen meg a cuki táncmozdulatokról
sem! Anyuka előkészítheti a pattogatott
kukoricát - az apró rocksztár koncertje
hamarosan kezdődik.
18 hónapos kortól | FBP41

fisher-price.hu

ÚJ!
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Óvodás kori
tanulás
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Óvodás kori
tanulás

Felfedezés és megértés.

A 3-4 évesek fel akarják fedezni és meg akarják érteni az őket körülvevő világot. Abszolút kíváncsiak
mindenre, a legtöbbet pedig a játék és kísérletezés által tanulnak, miközben rájönnek, hogyan
működnek a dolgok. A Think & Learn (Gondolkodás & Tanulás / Gondolkodva tanulás) Fisher-Price
játékok felcsigázzák a 3-4 évesek természetes kíváncsiságát, és remek játszótársak minden új helyzetben.
Amikor a kicsi elmerülten játszik, nem csak óvodás szintű tanulási folyamaton megy keresztül: ekkor
alapozza meg, hogy a jövőben nagy gondolkodó váljon belőle.

Kód-orgó hernyópajtás
Ez a tanulójáték kísérletezésre bátorít,
miközben olyan fontos készségeket
fejleszt,
mint
a
problémamegoldás,
tervezés, sorrendbe állítás és kritikai
gondolkozás. A gyerekek által összeállított
kombinációk száma végtelen - a szelvények
összekeverésével és újra összerakásával
Kód-orgó hernyópajtás minden alkalommal
új irányba indulhat el! Hová mehet
legközelebb? Ahányszor csak a kicsi kicseréli
és újrarendezi a szelvényeit, Kód-orgó
hernyópajtás új útvonalat választ. 1 hang-,
3 egyenes, 2 jobbra és 2 balra kanyarodó
szelvényt tartalmaz, hogy a játékos tanulás
végtelen irányban folytatódhasson! A kicsi
úgy alakíthatja a szelvényeket, hogy Kód-orgó hernyópajtás könnyedén elérje szerte
a szobában felállított célpontokat. Kód-orgó hernyópajtás a Fisher Price egyik új
Gondolkodva tanulás játéka, amely túlmutat az ABC-n és 1-2-3-on, hogy megmutassa
a kicsinek, hogyan gondolkodjon egyedül. Mindegyik játék olyan 21. században fontos
képességeket mozdít előre, mint a kíváncsiság, kísérletezőkedv és problémamegoldás,
úgy, ahogy az még nem fordult elő korábban.
3 éves kortól | DKT39

Kód-orgó hernyópajtás
kiegészítők (3-as)
Anyuka kiegészítheti ezekkel Kód-orgó
hernyópajtást, hogy nőni és indulni tudjon!
3 éves kortól | DPP36
fisher-price.hu
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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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A játék számtalan előnye

Little People

A gyerekek játék közben ismerkednek önmagukkal és
a világgal. Játék közben:
· Megtanulják a többiekkel való együttműködést
· Konfliktust kezelnek
· Gyakorolják a nyelvi készségeket
· Fejlődnek a finom- és nagymotoros készségeik.
Ráadásul, a játék erősíti a függetlenséget, önbecsülést,
kreativitást, és felszabadítja az energiákat! Biztosítja szükséges
"áramszünetet"a gyerekeknek, és hatékony stressz oldó.
Kathleen Alfano
Ph.D., a Fisher-Price Gyermekkutatási részlegének korábbi igazgatója

Little People négykerekű
autópajtások
A gyerekek még több járművel tehetik
változatosabbá a játékkészleteket!
1 éves kortól | DVP65

Gyűjthetőek!

Little People zenélő traktor
Vontat és húz, vontat és húz, a traktor utánfutója
majdnem tele – tele vidámsággal, az biztos!
A Little People zenélő traktor egyesíti magában
a tevékenységet és az interaktív zenélő
játékot. A traktor húzásakor felcsendül az “Old
MacDonald” modern változata. A traktoron utazó
állatok lenyomásával különböző állathangok
vegyülnek a muzsikába! Indulhat a gördülő, zenés
farmmulatság!
1 éves kortól | BJT38

fisher-price.hu
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2 ÉVES
KORTÓL

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 Cocot
és Charliet. Bing megosztja velünk mindennapi kalandjait és felfedezéseit. És ha valami
mégsem a tervek szerint sikerül, Flop mindig ott terem segíteni.
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Puha fülecskék
és ingó testek

Sula és Amma

Coco és Charlie baba
Pizsis Bing és Flop

Bing Ingó
kisbarátok

Gördeszkás Pando

CDY32

... és mások!

tóak
tszha
Újrajá nc Bing
e
a kedv tek!
jelene

Gilly fagyis
kocsija

Bing Brüm-brüm
készletek
CDY36

Talkie Taxi

fisher-price.hu

Flop autója
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Bing Kalandos
szettek
CFX50

andok
l
a
k
ő
E ls
zival
s
u
y
n
!
Bing
taival
á
r
a
b
és

Játék az erdőben
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Játék és móka
Bing
nyuszival!

Bing játszótere

Padget boltja

Szuper
nap Bing
otthonában!

Bing háza

Sula háza

fisher-price.hu
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Bing és barátai
alap plüssök

Gyű t

CDY39

Bing

Hoppity Voosh

hető e

Sula

Coco

Charlie

Festő Bing

k!
Pando

Bing
játékszőnyege
DTB80
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Flop

Bing Amma bölcsije
játékszett
DKK64

Baglyo
s
színvá
ltó é j je
lif ény
zené ve
l!

Alvópajtás
Bing és
bagoly
DKR41

fisher-price.hu

3 éjszakai
mód !
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Csatlakozhatunk Thomashoz és barátaihoz izgalmas kalandokban, ahol
megtanulhatják a kicsik, hogy mi is az a csapatmunka és az igazi barátság!

ROGÓ
THOMAS DUR OK
MOZDDTNO23NY

ÚJ!

Thomas és barátai cukibbak,
mint valaha, és készen állnak
a gurulós-csörgó´s mókázásra!

12 HÓNAPOS
KORTÓL

James

Percy
Thomas

Gurulós
és csörgó´s
mozdonyok!

THOMAS
BUKFENCMOZDONYOK
DTP10
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THOMAS FELHÚZH
ATÓ
MOZDONYOK
DGK99
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TILI-TOLI
JÁTÉK!

THOMAS ÉS BARÁTAI KEDVENC
DELUXE KARAKTEREK
W2190

James
Thomas

Emily
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Harold

Percy

Gordon

ÉPÍTHETŐ
E
Z
S
S
Ö
S
A
M
O
H
T
MOZDDLOG4N5 YOK

THOMAS BÚJÓCSKA
MOZDONYOK
DVR11

ÚJ!
Amikor azt hinnénk
Thomas és barátai ennél már nem is
lehetnének cukibbak, ezek a mozdonyok
új szintre emelik a cukiságot!
| 61

TM

THOMAS ADVENTURES
MOZDONYOK
DWM28

3 ÉVES KORTÓL

HAROLD
HENRIETTA
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RACING IVAN

62 |

PERCY

THOMAS

DIESEL

MIND Ú

J

SPECIAL EDITION
ORIGINAL THOMAS

RACING RAUL

Mú´anyag csatlakozókkal vannak
ellátva, hogy csatlakozni tudjanak más
Thomas Adventures mozdonyokhoz
és szerkocsikhoz.

MIND Ú
RES
U
T
N
E
V
D
A
S
THOMA
ONYOK
D
Z
O
M
Ű
T
E
R
NAGYMÉ DWM30

J

GORDON

CAITLIN

EMILY

SPENCER

CONNOR

FLYNN

HUGO

EDWARD

HENRY

JAMES
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THOMAS ADV
E
MOZDONY CSNTURES
OMAG
DWM32
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A világító mozdonyok
tutira „felvillanyozzák“
a gyerekeket!

ÚJ!
A tetó´ megnyomásával
világít!

THOMAS ADVENTURES
VILÁGÍTÓFBCM42OZDONYOK

STANLEY
THOMAS

ROSIE

TM

THOMAS ADVENTURES
KÖDFÁTYOL-SZIGET KÖTÉLPÁLYA
FBC60

ÚJ!
yolThomasnak a Ködfát
szigeten akadt fontos
munkája!

ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
CHARLIE A BÁNYÁBAN
PÁLYA
FBC59

Hordozható
játékszett!
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THOMAS ADVENTURES
KLASSZIKUS
PÁLYACSOMAGOK
DYV57

URES
T
N
E
V
D
A
THOMAS R JÁTÉKSZETT
Á
VONATGY BC75
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F
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SALTY AT THE
DOCKS

ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
KOCKA SZETTEK
FBC51

Új kezdó´szett válogatás
könnyen hordozható
„kocka“ formában.

THOMAS
A MENTŐKÖZPONTBAN

TM

ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
REG A SZEMÉTTELEPEN
PÁLYA
FBC58

Thomas és a tehervagonja
szemét után kutatva körbepöfög
a szeméttelep pályán.

A kicsik kézben tarthatják
az akciót ezzel az izgalmas
játékszettel.

THOMAS ADVENTURES
CÁPATÁMADÁS PÁLYA
DVT12
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ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
DÍNÓLELET PÁLYA

© 2017 Gullane (Thomas) Limited. © 2017 HIT Entertainment Limited.
© 2017 Mattel Inc, Minden jog fenntartva.

FBC62
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A mentó´központban pályával
a kicsik segíthetnek Percynek
a mentésben!

ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
PERCY A MENTŐKÖZPONTBAN PÁLYA
FBC57

Rengeteg feladat vár Thomasra
a Dínóásatáson! Meg kell találnia
az összes leletet és el kell
szállítani ó´ket a múzeumba.

TM

ÚJ!

THOMAS ADVENTURES
DELUXE TIDMOUTH
KOCSISZÍN
FBC74

Minden mozdony a Tidmouth kocsiszínben kezdi a napot és ha véget
ért a dolgos nap, irány vissza, hogy
kipihenve vágjanak bele a következó´ napi
kalandokba!

RES
THOMAS ADVENTU A
DZSUNGEL PÁLY
FBC73
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PERCY
SALTY

3 ÉVES KORTÓL
GORDON

JAMES

EMILY
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THOMAS

KEDVENC
R
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T
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R
MOTO
BMK88

PHILIP

DIESEL
SPENCER
SAMSON
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FIERY FLYNN

THOMAS TRACKMAS
T
ÚJ MOZDONYBARÁTOER
K
RAKOMÁNYOKKAL
BMK93

TIMOTHY

GATOR

JAMES

FLYNN
VICTOR

PERCY

THOMAS

DIESEL

CHARLIE

THOMAS TRACKMASTER
MOTORIZÁLT ALAP
MOZDONYOK
CKW29

THOMAS TM
THOMAS ALAP PÁLY
A
CCP28
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THOMAS TM KEZDŐ SZE
CCP36

TM
THOMAS OMAG
CS
ALAP SÍDNFM55
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THOMAS TM
MENTŐÁLLOMÁSOK

DFM64

TT

-BEN
THOMAS TM 3 AZ 1 T
SÍNÉPÍTŐ SZET
CFF95

THOMAS TM
DELUXE PÁLYÁK
BDP12

ÚJ!

THOMAS TM
SZIKRÁZÓ MO6ZDONYOK

ÚJ!

DVF8

Percy

Néha, amikor a vonatok nagyon
gyorsan száguldanak, szikrák
keletkeznek a síneken a sebesség miatt.
A szikrázó mozdonyok most elhozzák
ezt a káprázatos élményt!

ÚJ!
Thomas
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THOMAS TM
DELUXE SÍNÉPÍTŐ
PÁLYÁK

ÚJ!

DVF74

3 féle sínépító´
pálya!

Több, mint 35
tartozék!
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THOMAS TM
KIEGÉSZÍTŐBMSK81ÍNCSOMAG
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THOMAS TM
ÉPÍTKEZÉS PÁLYA

ÚJ!

DVF73

Meglengethetik Cranky
karját, hogy lerombolják
az épületet.

THOMAS TM
SZIKLÁS KALAND PÁLYA
DFM51

THOMAS TM
SÍNÉPÍTŐ DOBOZ
CDB68
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3 ÉVES KORTÓL

NYOK

É
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EGY KIS
SZÁMOLÁS
A BARÁTOKKAL

Mi a
Percy száma Thom
-nek é
s Jam as-nak,
es-ne
k?

Megvan?
Thomas
száma:
Percy
száma:
James
száma:
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3 éves
kortól

Láng mindenkinél gyorsabb,
Tengelyváros hőse. Sebességének
köszönhetően a pályán egyenesen
verhetetlen. ELLENFELEI mindig
cselszövéssel PRÓBÁLNAK nyerni,
azonban ritkán érnek célt, hiszen
Lángnak különleges képességei is
vannak, mindent tud a tudományról,
technológiáról, aminek köszönhetően
bármilyen géppé képes átalakulni.
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en

Láng és a
szuperverdák:
Mini járgányok
CGF20

átváltozós
láng járművek
mókás
kiegészítőkkel

Láng és a
szuperverdák:
Deluxe szuperkerekű
járgányok
DYP38
fisher-price.hu
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Láng és a
szuperverdák:
Alap játékszettek
DGK52

Crusher
Stripes

Pickle
Darington

Láng és a
szuperverdák:
Szuperkerekű
járgányok
DGK59
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Zeg

Speed Light
Blaze

Láng és a
szuperverdák:
Felhúzható
versenyjárgányok
CGK22

Ha
lenyomják,
elszáguldanak!

Stripes

Crusher
Előreszáguldhatnak
vagy hátra,
,
ny
ka arodhatnak
hogy irányt
váltsanak!

Láng és a
szuperverdák:
Távirányítós
Láng
DPP91

:

ÚJ!
fisher-price.hu
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zeg

Darington

Láng és a szuperverdák:
Világító járgányok
DTV10

Blaze

Stripes

LÁNG ÉS A
SZUPERVERDÁK:
MINI JÁRGÁNYOK
KIEGÉSZÍTŐKKEL
CGK18

Cannon
Blast
Crusher

Wrecking
Crane
Blaze

Firefighting
Blaze
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várost
Tengely

Ha teljesen
feltöltődött
a kiengedő ,
gomb
megnyomá
sával
Láng egy
fantasztiku
s
360°-os kö
rt
ír le!

Láng és a szuperverdák:
Hiperszónikus játékszett
DTK34
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séget a két kép közö
nb
lö
kü
5
az
od
ál
Megtal
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Bob mindig munkavédelmi
sisakot hord, mindennap felölti
a szerszámos övét és bakancsát,
egy dolog változik csak, hogy Bob
világában mindig minden egyre..

NAGYOBB LESZ!
Minden munkához rendelkezik
megfelelő szerszámokkal. Bob
mindig készen áll, így
NINCS NAGY MUNKA NEKI
VAGY PROBLÉMA, AMIT NE
TUDNA MEGOLDANI!
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BOB, AZ ÉPÍTŐ
MESTER: MINI
MUNKAGÉPEK
CJG91

A GYERE
KELTHETIKKEK ÉLETRE
ÉS ÖSSZE BOBFALVÁT,
GY
MINDEGY ŰJTHETIK
AZ ÉPÍTŐ IK BOB,
MINI MUN MESTER:
KAGÉPET
!

ÖSSZEGYŰJTHETED
MINDET!

CLASSIC MUCK

CLASSIC DIZZY

CLASSIC TWO TONNE

LOFTY

ROLEY

CLASSIC BETSY

FORK LIFT

LOGGING SCOOP

LOGGING STRETCH

CONCRETE ROLEY

ICY SCOOP

ICY MUCK

ICE TWO TONNE

ICY LOFTY

CLASSIC SCOOP

CLASSIC TREAD

HAZARD DIZZY

HAZARD MUCK

SCRAPYARD MUCK

SCRAPYARD SCOOP
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BOB, AZ
R:
ÉPÍTŐMESTE
HOMOKOZÓ
MINIGÉPEK
DGY43
ROCKY

A SZÉTZÚZ
H
JÁTÉKHOM ATÓ ÉS FORMÁZHA
TÓ
OK FELHA
A GYEREK
SZNÁLÁ
EK SEGÍTE
NEK AZ ÉP SÁVAL
ÍTKEZÉSBE
ÉS ROMBO
N
LÁSBAN!

SCOOP

A SZÉTZÚZHATÓ ÉS
OMOK
FORMÁZHATÓ JÁTÉKH
BB
TÓ
ZTA
KO
RA
MÉG SZÓ
EL!
A MINI MUNKAGÉPEKK
MUCK

BOB, AZ ÉPÍTŐMESTER:
BOB HOMOKOZÓ KÉSZLET
DYT91

BOB, AZ
ÉPÍTŐMESTER:
MINI FIGURÁK

ÚJ!

DHB05

AHA VISSZ
S
HÚZZUK É
K
JÜ
D
E
G
N
ELE
ESEN
ŐKET, SEB
AK!
ELINDULN

MUCK
LOFTY

SCOOP
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BOB, AZ
ÉPÍTŐMESTER:
FELHÚZHATÓ
MUNKAGÉPEK
DGY49
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EGYEDI
MEGA
BLOKS-OKAT
TARTALMAZ!

BOB, AZ ÉPÍTŐ
ME
BOB SZERSZÁ STER:
MOSDOBOZA
DGY48

A CSOMAGBAN
TALÁLHATÓ
MEGA BLOKS
ELEMEK CSAV
ART,
FASZEGET, DE
SZKÁT
MINTÁZNAK!
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1-5 ÉVES KORIG

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

Alap
építés

MEGA BLOKS
NAGY ÉPÍTŐ
CSOMAG (60 DB)
Ideális 1-5 éves korig

Klasszikus

Lányos

DCH55

DCH54

MEGA BLOKS MINI
ÉPÍTŐZACSKÓK
CNH08

Ideális 1-5 éves korig

MEGA BLOKS DELUXE
ÉPÍTŐZACSKÓ
CNM43

Ideális 1-5 éves korig

150 építőkockát
tartalmaz!
88 |
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MEGA BLOKS FORMAKERESŐ
ÉPÍTŐZACSKÓ
DXH34

Alap építés

Ideális 1-5 éves korig

Az apróság barátságos kerti
állatokat építhet, és közben
ismerkedhet a formákkal!

ÚJ!

MEGA BLOKS ÓRIÁS
ÉPÍTŐCSOMAGOK (80 DB)
CYP72

Ideális 1-5 éves korig
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MEGA BLOKS
ABC BETŰVONAT
DXH35

Mindenki a fedélzetre az ABC-kalandokért! A kicsi
szélsebesen megtanulhatja az ABC-t ezzel a barátságos,
A-tól Z-ig az ABC betűivel díszített építőkockákból
felépített és újraépíthető vonattal.

Ideális 1-5 éves korig

MEGA BLOKS ÉPÍTŐ JÁTÉKASZTAL
CNM42

Ideális 1-5 éves korig

Ez a kényelmes, könnyen
hordozható asztal szellemes
alapot biztosít gyermeke számára
az egyéni játékon és interaktív
felfedezéseken keresztüli tanulás
elkezdéséhez.
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ÚJ!

MEGA BLOKS
KOCKAGYŰJTÖGETŐ

Alap építés

CNG23

Ideális 1-5 éves korig

Ez a színes utánfutó ötvözi
magában a hagyományos
húzós játék és az építőjáték
örömeit, kockagyűjtögető
meglepetéssel kiegészülve.

ÚJ!

MEGA BLOKS CSAJOS
KOCKAGYŰJTÖGETŐ
CNK33

Ideális 1-5 éves korig
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1-5 ÉVES KORIG

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

Történetmesélés

MEGA BLOKS PÖRGŐ-FORGÓ
JÁTÉKSZETT
DKX85

Ideális 1-5 éves korig

MEGA BLOKS MINI
JÁTÉKSZETTEK
DYC54

MEGA BLOKS REPTÉR
JÁTÉKSZETT

Ideális 1-5 éves korig

DPJ56

Ideális 1-5 éves korig

A kicsi képzelete magasan szárnyalhat,
miközben az építőkockákkal, különleges
formákkal és nagyméretű építőpanelekkel
játszik, hogy izgalmas felfedezésekkel teli,
nyüzsgő repteret építsen!
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MEGA BLOKS FARM JÁTÉKSZETT
DPJ57

Ideális 1-5 éves korig

Történetmesélés

A kicsi képzelőereje szárnyal, miközben
a farmra képzeli magát!

MEGA BLOKS SZAFARI
JÁTSZÓTÉR
DPJ58

Ideális 1-5 éves korig

A kicsi hatalmas állatos kalandok
elé nézhet a Mega Bloks Szafaris
játszótérrel!
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A kicsi indulhat is menteni a nagy
piros tűzoltóautóval!

ÚJ!

MEGA BLOKS TŰZOLTÓAUTÓ
DXH38

Ideális 1-5 éves korig

MEGA BLOKS
2 AZ 1-BEN TEHERAUTÓ
DPP73

Ideális 1-5 éves korig

94 |

Szólítsa bármilyen munka,
a kis építőmester készen áll
a feladatra a Mega Bloks
2 az 1-ben teherautóval!
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MEGA BLOKS ÉPÍTHETŐ
JÁRMŰVEK

Történetmesélés

CXN72

Ideális 1-5 éves korig

A Mega Bloks építhető járművek
nagyszerű rakosgatós játékok.
Könnyen szétszedhetőek
és összerakhatóak!

MEGA BLOKS MINI JÁRMŰVEK
CND62

Ideális 1-5 éves korig
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MEGA BLOKS
VERSENYPÁLYA
SZÁLLÍTÓAUTÓ
CND68

Ideális 1-5 éves korig

A kis építőmester kihajtható rámpává alakíthatja a szállítóautót!
Feltöltheti versenyautókkal, majd figyelheti, ahogy leszáguldanak
a rámpán, és csúcssebességgel áttörnek a szállítóautó orrmotorján!
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Történetmesélés

MEGA BLOKS ÓRIÁS CAT
BILLENŐAUTÓ
DCJ86

Ideális 1-5 éves korig

Ezt járművet tologatva a kicsi mindenféle
rakományt el tud szállítani. A Mega Bloks óriás
CAT billenőautó hatalmas hátsó billencse ledöntve
könnyedén megszabadul a terhétől!

MEGA BLOKS CAT
MINI BILLENŐAUTÓ
CND88

Ideális 1-5 éves korig

A szívós kerekekkel ellátott, fényes sárga billenőautó valóban tud
billenteni, és órák hosszat tartó szállító-építő szórakozást nyújt a
gyerekeknek. A Mega Bloks CAT mini billenőautó tökéletes a nagy
ötletekkel rendelkező apró építőmesterek számára.
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1-5 ÉVES KORIG

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

Szerepjáték

MEGA BLOKS KONYHA
NÉGYKERÉKEN
DPJ55

Ideális 1-5 éves korig

A gurulós
Mega Bloks Konyha
négykeréken ízletes
átváltozást kínál!
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MEGA BLOKS
SÜTI SÜTÉS

Szerepjáték

DPJ53

Ideális 1-5 éves korig

Édes
meglepetések
szolgálhatóak fel
a Mega Bloks Süti
sütés szettjével!

MEGA BLOKS UZSONNÁS DOBOZ
DPJ54

Ideális 1-5 éves korig

Az uzsonnaidő tele van friss
meglepetésekkel a Mega Bloks
Uzsonnás dobozzal!
| 99

1-5 ÉVES KORIG

ÚJ MÉRETBEN!
Percy

Thomas

MEGA BLOKS THOMAS
ÉPÍTHETŐ MOZDONYOK
DXH47

MEGA BLOKS THOMAS SODORI
HELYSZÍN KÉSZLETEK

James

A gyerekek Sodor szigetének ikonikus
helyszíneire látogathatnak el kedvenc
mozdonyaikkal!

DXH52

Percy
a farmon

Thomas
a malomnál

© 2017, MEGA Brands Inc. ® & ™ MEGA Brands Inc. © 2017 Gullane (Thomas) Limited, Thomas & Friends™;
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CSAK NEM THOMAS LESZ
AZ A PONTOK MÖGÖTT?
Megtudhatod, ha összekötöd a pontokat.
Utána jöhet egy kis színezős móka!
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MEGA BLOKS
THOMAS ÉS HAROLD
MENTŐAKCIÓ SZETT
DXH55

A gyerekek a földön és a levegőben
egyaránt járőrözhetnek a tengerparton
a Sodor mentőállomással!

MEGA BLOKS THOMAS SODORI
KALANDOK JÁTÉKSZETT
DXH56

Indulhat az utazás körbe Sodor
szigetén mindenki kedvenc kék
mozdonyával!
© 2017, MEGA Brands Inc. ® & ™ MEGA Brands Inc. © 2017 Gullane (Thomas) Limited, Thomas & Friends™;
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Tudtad?
A világ leggyorsabb
vonata 150 métert
tesz meg másodpercenként!

A kicsi pöföghet, vontathat vagy elszáguldhat ezzel
a sebes, 2-az-1-ben utánfutóval! Akárhová magával
is viheti a versenyzős kalandot!

MEGA BLOKS THOMAS
TÖBBFUNKCIÓS UTÁNFUTÓ
DXH57
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3-TÓL 5 ÉVES
KORIG

Építés

Meghajtás

Pickle

Blaze

Egyensúly

MEGA BLOKS LÁNG ÉS
A SZUPERVERDÁK:
ÉPÍT MINIJÁRGÁNYOK
DXF19

ÚJ!

Egyszerre tanulhatnak tudományról,
technológiáról, mérnöki munkáról és
matematikáról kedvenc szuperverdái
segítségével.

Darington

egtalálni Zeg-et!

Segíts Lángnak m
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Az építőkockák és különleges
darabok segítségével szuper
kaszkadőrmutatvány helyszínt
alkothatnak!

Truckball Blaze

Építés

MEGA BLOKS LÁNG ÉS
A SZUPERVERDÁK:
MINI JÁTÉKKÉSZLETEK

ÚJ!

Stripes Jungle Stunt

Örökmozgó

DPH73

Smash Stunt Zeg
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ÚJ!

MEGA BLOKS LÁNG ÉS
A SZUPERVERDÁK:
AXLE CITY JÁRGÁNYMOSÓ
DXF24

Mindenki kedvenc szuperverdája készen áll a nagy
versenyre, a gyerekek pedig segíthetnek neki Láng
lemosásával a járgánymosóban!
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Eljött a rendkívüli mérnöki
tanulmányok ideje, ahogy
a kicsi mindkét beépíthető
szuperverdát egyetlen óriási
járgánnyá építi!

nka

Mérnöki mu

MEGA BLOKS LÁNG ÉS
A SZUPERVERDÁK:
ÉPÍTHET
ÓRIÁSJÁRGÁNYOK
DRX14

ÚJ!
Vad futamra készülhetünk, mialatt
a szuperverdákkal egyensúlyozós
játékot építhetünk!

MEGA BLOKS LÁNG ÉS
A SZUPERVERDÁK:
DZSUNGEL JÁTÉKSZETT

Tömeg

DPH78
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