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Ébredő érzékek
és a fejlődés
elkezdődik
A megfelelő babafelszerelési termék azt
jelenti, hogy a gyermeked
mindig egy kényelmes
és biztonságos helyen
lehet (amikor éppen nem
a karjaidban van).
A célunk, hogy ilyen
babafelszerelési termékeket
alkossunk, mindegyik
tudatosan megtervezett,
hogy elősegítse a baba
megfelelő fejlődését.
Mert nem ez a világ
legfontosabb feladata?
Már több mint 80 éve
segítünk a családoknak
ebben a feladatban.

Újszülött
kortól

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Helló, világ!

2

Babafelszerelési
termékek

Komfortos kisfiú bili
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!
Fejlődési szakasznak megfelelően | CBV06

• két állítható magasság
• beépített fröccsenésgátló

Kiskacsás bili
Nagyszerű szoktatóbili totyogóknak, amely
fellépőként is funkcionál, a szélesebb körű
használhatóságért. A kicsiket erőfeszítéseikért
négy vidám dalocska/hanghatás jutalmazza.
Fejlődési szakasznak megfelelően | T6211

fisher-price.hu

3

Babafelszerelési
termékek

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Békás bili
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Ez a béka ugrálna örömében (ha tudna!), hogy
segíthet a kicsinek sikert elérni a tanulási
folyamatban.
Fejlődési szakasznak megfelelően | DKH99

• beépített fröccsenésgátló
• eltávolítható betét

Pillangómacis
játszószőnyeg

Játékok
újszülötteknek

A puha, kényelmes játszószőnyeg
színes boltívén öt játék lóg, amit
a kicsi vidáman ütögethet, csörgethet
és rágcsálhat. A hordozható zenefelhővel pedig a család magával viheti
a mókát, bárhová is mennek!
Újszülött kortól | DYW46

Óriás játszószőnyeg
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

fisher-price.hu
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Esőerdős 3 az 1-ben
zenélő játszószőnyeg
A hordozható játszószőnyeg játékokkal,
hangokkal és zenével foglalja le a babát.
Újszülött kortól | CHP85

Erdei 3 az 1-ben
zenélő játszószőnyeg
Öt felakasztható játék és egy
imádnivaló, külön is használható, vidám
hangokat kibocsátó zenélő róka két
zenemóddal szórakoztatja a babát.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Újszülött kortól | CDN47
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Játékok
újszülötteknek

Esőerdős nyugtató pocakpárna
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.
Újszülött kortól | CDR52

Pocak idő
A pocakon töltött idő hozzájárul a nyak- és
torzó izmok fejlesztéséhez. Ahhoz, hogy a kicsi
minél több időt töltsön hason fontos, hogy
lekösse a figyelmét valami számára érdekes,
például egy játék tükrös felülete legyen neki
kartávolságon belül.

Foglalkoztató babatakaró
A rengeteg felfedezésre váró élénk szín és
izgalmas textúra, továbbá a három játék
tökéletesen lefoglalja a babát. Akár útra
kell kelni a babával, akár csak kényelmes
kuckóra van szükség a hason töltött időhöz,
itt a megoldás.
Újszülött kortól | DYW52

fisher-price.hu
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Puha víziló vetítő
A Puha víziló vetítő, 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.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Újszülött kortól | CGN86
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Édes, kivehető
plüss maci

Pillangómacis vetítő
A kényelmes pihenéshez és alváshoz a szekrényre állítható altató
és ölelgetni való Pillangómacis vetítő adja meg a hangulatot.
Újszülött kortól | DYW48

Játékok
újszülötteknek

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

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

Pihi idő
Megnyugvás
Segíthetsz megtanítani a gyermekednek az
önkontrollt, hogy hogyan hagyja abba a sírást és
nyugodjon meg. Az álomba ringatók nyugtató
hangokkal, dalokkal és jelekkel segítenek a
kicsiknek megtanítani, hogy mikor van ideje a
lefekvésnek.

Nagyon megnyugtató

fisher-price.hu

Váltogathatod a különböző hangbeállításokat,
amíg megtalálod a babád megnyugtatására és
altatására leginkább alkalmas funkciót, majd jöhet
pár perc énidő: az álomba ringató hangjának és
gyermeked szuszogásának hallgatása számodra
is megnyugtató időtöltés lehet.

9

Hordozható altató zsiráf
Ez a cuki zsiráf pajtás 20 percnyi lágy zenével
és hangokkal nyugtatja a babát, amelyek
közt szerepel 10 kedves dal, rózsaszín zaj és a
természet hangjai. Asztalra vagy a szekrény
tetejére helyezhető, vagy a babakocsihoz is
csatlakoztatható, ha útra kel a család!
Újszülött kortól | FGG90

Ahol a fejlődésé a főszerep
Érzékelés - A zsiráf dallamai és hangjai
megnyugtatják a babát, miközben fejlesztik a
hallását.
Biztonság és boldogság

- Az édes
zsiráffigura és a lágy zene segít a nyugtató
utazási rutin kialakításában a baba számára.

Erdei 3 az 1-ben
kiságyforgó
A motorizált Erdei 3 az 1-ben
kiságyforgó négy tündéri állatkával
20 percnyi kedves altatódallal
nyugtatja és szórakoztatja a babát
a napközbeni és esti alvásidőben.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Újszülött kortól | CDM84
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Játékok
újszülötteknek

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!
Újszülött kortól | CDN41

Esőerdős 3 az 1-ben
kiságyforgó
A motoros kiságyforgó négy imádnivaló állatpajtással megnyugtatja és
szórakoztatja a babát a nappali vagy
éjszakai alvását megelőzően.
Újszülött kortól | CHR11

Rátehető a babakocsira.

A figurákkal játszani
is lehet.

Játékos tanulás
Mit látsz?
Próbáld a kiságyforgót a baba szemével nézni
és ennek megfelelően néha máshová tenni,
vagy a kicsi pozícióját megváltoztatni, így új
szemszögből láthatja az izgalmas figurákat.

Teremts összhangot
Már az első percektől kezdve a kicsi hallgat és
reagál a hangodra. Használd ezt a kapcsolatot
arra, hogy a kiságyforgója egyes részeit kiemelve
mesélsz neki a színekről, karakterekről.
fisher-price.hu
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Almás foglalkoztató
könyvecske
A napi egy almával való játék igazán segíti
a baba fejlődését - ha a Fisher-Price Almás
foglalkoztató könyvecskéről van szó! 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

Hordozható függőjáték
A baba feje fölött, arccal felé, öt barátságos
állatka csüng, nyújtózkodásra és a színes
pajtások ütögetésére csábítva. Ha anyukának
dolga van, a kényelmes kapocs segítségével
egyszerűen csatlakoztathatja a függőjátékot
a babakocsi tetejéhez, és a kis felfedezővel
máris útra készek!

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Újszülött kortól | DYW54
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Fejlesztő játékidő
A színek és az erős kontrasztok stimulálják
a kicsik vizuális érzékeit. Mutasd meg neki
a színeket és nevezd meg az állatokat; mégha
a baba nem is érti még tökéletesen, megtanulja,
hogy ő is tud figyelni, fókuszálni.

Játékok
újszülötteknek

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.
Újszülött kortól | DYF88

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

fisher-price.hu
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Foglalkoztató
oroszlán
Foglalkoztató oroszlánnak tele
van a mancsa mókás tevékenységekkel a baba számára!
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

Játék és felfedezés
Mit látsz?
Fejlesztheted a baba önismeretét azzal,
ha a figyelmét a tükörre irányítod, majd a
sajátodra. "Kukucs! Látlak! Te látod anyát?"
És megmutathatod neki az arcocskája részeit.
Az orrát, a szemeit, a száját. Így kezdődik az
önfelfedezés!

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Foglalkoztató panda
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Ez a cuki panda pajtás alig várja, hogy a
babával lógjon! A mókás, felfedezésre váró
textúrák - puha füleitől és mancsaitól kezdve a
lábáról csüngő, gyűrögetni való levelekig - és
a pocakján található nagy tükör révén, amiben
a baba felfedezheti önmagát, ez az imádni való
hordozható játék tökéletes útitárs.
Újszülött kortól | FGH91

Játékok
újszülötteknek

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

Rakosgatható elefáni
Tonnányi
ingó-bingó,
berakós-kiemelős
labdás játék került a parányi kezek közé ezzel
a Rakosgatható elefánival.
3 hónapos kortól | DYW57

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.
Újszülött kortól | DFP25

Bukfencező majmocska
A hason töltött időtől az ütögetős játékon át
az üldözős mókáig, a Bukfencező majmocska
mindig új izgalmakat ígér a növekvő babának!

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

3 hónapos kortól | FHF75
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Majmocskás babatükör
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.
3 hónapos kortól | DYC85

Játékok
újszülötteknek

Kattogó hernyó/Méhecske rágóka
A válogatás Kattogó hernyó és Méhecske rágókát tartalmaz. Az imádnivaló
Méhecske tökéletes társ a fogzás idején. Puha, rágcsálnivaló szárnyacskái és
könnyen megragadható fogantyúja tökéletes az apró fogzó számára. A nagy
kontrasztú színek vizuális stimulációt nyújtanak még a legkisebb babák számára is.
Újszülött kortól | DTH49

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

Zenélő okostelefon/kulcsok
Mindkettő gyszerűen csatlakoztatható a babakocsihoz vagy
pelenkázótáskához, hogy a baba mindig „hallótávolságon” belül
maradjon az aktív mókával! 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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Csörgő mix
Vidám és színes oroszlános, majmócás,
elefántos, pandás és méhecskés csörgők.
3 hónapos kortól | DRC00

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!

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

3 hónapos kortól | DRF16
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Gyűrűpiramis csörgő
Mennyi klasszikus móka várja a kisbabát! Tökéletesen
a baba kezébe illő Gyűrűpiramis csörgő élénk színű
gyűrűkkel, vidám kattogó és csörgő hangokkal.
Nagyszerűen fejleszti a gyerekek érzékszerveit.
Újszülött kortól | DFR09

Retro klasszikus
új köntösben!

Játékok
újszülötteknek

Csörgő rumbatök
Ezek a rumbatökök, amelyek tökéletesen
alkalmasak rá, hogy az apró kezek megragadják
és rázzák őket, szempillantás alatt ütembe
csörgőzik a babát.
3 hónapos kortól | BLT33

Játék és tanulás
Mit jelent ez?
Mielőtt a kicsivel elkezdenétek játszani egy játékkal,
mutasd meg neki a játék tulajdonságait. Mókás lesz
bekapcsolni a különböző világító részeket és hangokat.

Hagyd, hogy szórakoztassa.
Ha a baba figyelmét le kellene kötni valamivel amíg
dolgod van, indítsd el a zenét és a fényeket, hogy
szórakoztassa a kicsit.

panda
tükör

zsiráf
forgó

majom
csörgő

Állatos csörgők
A babák a lehető legjobb kezdetet érdemlik! A majomcsörgő vidám csörgőhangokkal
jutalmazza a babákat, ha ütögetik és rázogatják. A zsiráfforgó teljes érzékszervi
stimulációt nyújt. A babák felfedezhetik önmagukat a tündérien vidám, gyűrögethető
pocakú pandatükörben! Tökéletes otthoni és vidám úti játék.
Újszülött kortól | FWF49
fisher-price.hu

19

ÚJ!

Csavargatós csörgők
A fogzás is lehet móka ezekkel a Csavargatós csörgőkkel!
Ha a baba bezárja őket, indulhat a fogzós móka, ha
kinyitja őket, még több vidámságot rázhat ki belőlük!
3 hónapos kortól | FVF42

oroszlán

majom
panda

Amikor játékba lendül a fejlődés
Érzékelés - Az élénk színek, textúrák és vidám csörgő
hangok sokasága ösztönzi és stimulálja a baba fejlődő
érzékszerveit.
Finommotoros mozgás - A barátságos arcú csörgő

megragadása, kinyitása és bezárása, szájhoz emelése, hogy
megrágcsálhassa, fejleszti a baba kézügyességét és szemkéz koordinációját.

Kíváncsiság - Miközben a baba felfedezi, hogy vidám
hangokat hallhat, ahogy rázza a csörgőt, kezdi megérteni
az ok-okozat összefüggést.

ÚJ!

Állatos rágóka
Ezek a rágható, gyűrögethető bábok vidámabbá
varázsolják a fogzást és fejlesztik az érzékelést.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

3 hónapos kortól | FXX25
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Klasszikusok ajándékcsomag

ÚJ!

Játékok
újszülötteknek

Ez az ajándékcsomag 6 ikonikus FisherPrice® játékot tartalmaz,
amelyek méretét úgy alakították ki, hogy illeszkedjenek a kicsik
apró kezébe. A kicsik érzékeinek fejlődéséhez elengedhetetlen
alapdarabok találhatóak ebben az ajándékcsomagban!
3 hónapos kortól | FBH63

fisher-price.hu
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Mindig kiváncsi és
folyamatosan tanul
Fontos, hogy a gyermek
játéka biztonságos, színes
és szórakoztató legyen,
hogy stimulálja a fejlődést
és a tanulást. Mindegy,
hogy a gyermeked ugrálni
mászni
vagy
éppen
sétálni, a Fisher-Price
csecsemőknek
készült
játékai ösztönzik a játékos
felfedezésre.

6

hónapos kortól

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Csodák
születnek

22

Játékok
csecsemőknek

Formaevő dobozka
A tömzsi, színes tömbök segítségével
a babák megismerhetik a színeket és
a formákat, miközben megpróbálják
kiválogatni, a dobozkába pakolni és a
nyílásokon átdugni a formákat. Ha kiüríti
a dobozkát, a móka újraindul!
6 hónapos kortól | FFC84

Színes csészepiramis
A 10 egymásba helyezhető, dobálható,
guruló csésze rengeteg mókát és
variációs lehetőséget kínál.
6 hónapos kortól | W4472

fisher-price.hu

23

ÚJ!

Varázslatos hegy
Anyuka "csúcsra járathatja" a baba érdeklődését
ezzel a varázslatos heggyel, amely színes
gyűrűkből áll a rakosgathatós és építős móka
kedvéért, és tartozik hozzá egy világítós lila pajtás
és egy pici csörgős medve, aki lecsúszdázhat a
hegyről! Jutalmazó hangok és dallamok vezetik be
a kis hegymászót a számolás és a színek világába,
ahol megmászhatja a mókázás magaslatait!
6 hónapos kortól | FWW08

Amikor játékba lendül
a fejlődés
Finommotoros mozgás
Miközben a baba megragadja és rakosgatja a
gyűrűket, és lecsúsztatja a csörgős macit a hegyen,
fejlődik a szem-kéz koordinációja és kézügyessége.

Problémamegoldás
Miközben a kicsik kitalálják, hogyan rakosgassák
egymásra a gyűrűket, hogy felépítsék a hegyet,
fontos problémamegoldó képességeket fejlesztenek.

Kíváncsiság és gondolkodás
A baba találkozik az ok-okozat összefüggéssel,
miközben felfedezi, hogy aktiválhatja a fényeket
és hangokat a világítós lila pajtás megnyomásával,
vagy a csörgő hegyen lecsúsztatásával.

Éneklő csigabiga
A kicsik 10 színes formakockát tornyozhatnak
egymásra, vagy illeszthetnek a csigaházba.
Ha megtelt, a fedő kinyitásával kiömlenek, és
kezdődhet elölről a játék! Ha pedig a baba meglöki
a csigát, a kis játszópajtás színekről, számokról és
formákról szóló vidám dalokat énekel!
6 hónapos kortól | FRC23
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Finommotoros képességek
Miközben a babák megragadják a különböző
formakockákat, és játszanak velük, fejlesztik a
szem-kéz koordinációjukat és a kézügyességüket!

Problémamegoldás
Mialatt a kicsik rájönnek, melyik formakocka
hova illik, keményen törik a buksijukat!

Érzékelés
A csiga élénk színei, vidám hangjai és
barátságos arcocskája lekötik és ösztönzik
a baba érzékszerveit.

Játékok
csecsemőknek

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!
6 hónapos kortól | CDC22

Mókakockák
Mindegyik kocka 4 oldalon kínál játékot a babának: ABCk,
123-ak, kukucska és egy mókás tevékenység.
6 hónapos kortól | DHW15

Színes rakosgatós kroki
A 4 könnyen egymásra rakosgatható boltív feltornyozása
segít fejleszteni a baba finommotoros mozgását és szemkéz koordinációját. Állatira mókás, és még a színeket is
megismerteti a babával.
6 hónapos kortól | CDC48

fisher-price.hu
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Színes
gyűrűpiramis
Öt színes műanyag gyűrű,
amelyek felfűzhetők minta
és méret sorrend alapján.
6 hónapos kortól | FHC92

Építsd meg!
Építs magadnak is és a kicsinek is egy tornyot.
Mutasd meg neki, hogy melyik építőelem van az alján
és melyik van a tetején. Bátorítsd a gyermeked, hogy
próbálja meg egyedül is még akkor is, ha neked "segít"
a torony építésénél, vagy egy sajátot épít. A játék
legviccesebb része valószínűleg az lesz, amikor újra
és újra ledönti amit építettél.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Lapozgatós hernyókoma
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A baba elölről hátra és hátulról előre
fogja lapozgatni ezt a hihetetlenül
cuki hernyókomát, aki tele van édes
meglepetésekkel! Megbújik alatta egy
puha elefánt kukucskálásra hívogató
füllel, egy gyűrögethető oroszlán és egy
önfelfedezésre csábító tükör.
6 hónapos kortól | DHW14

Játékok
csecsemőknek

ÚJ!

Gurulós állatkák

Gördülékenyen megy a játékidő ezekkel a Fisher-Price® gurulós
állatkákkal! A hasukon gördülő golyók, a kattogó és csörgő
hangok tökéletesek a mászó baba számára!
6 hónapos kortól | FRR65

Elefánt

Oroszlán

Víziló

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

Elefánt

Víziló
Teknőc
fisher-price.hu

Tigris
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Csörgős járművek

ÚJ!

Gördülékenyen megy a játékidő ezekkel a Fisher-Price® gurulós
állatkákkal! A hasukon gördülő golyók, a kattogó és csörgő
hangok tökéletesek a mászó baba számára!
6 hónapos kortól | FVC74

Kukucs telefon
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!
6 hónapos kortól | Y6979
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Motoros képességek
A finommotoros képességek igencsak meglódulhatnak, ahogy az apró kezek megpörgetik a
forgót, hogy újra és újra láthassák pajtásukat!

Érzékelés
Ez a kis oroszlán igazán sokoldalú mókatár
a baba érzékszervei számára élénk színeivel,
texturált oldalaival, valamint vidám dallamaival
és hangjaival.

Kíváncsiság és érdeklődés
A baba hamar rájön, milyen mókás lehet az okokozat összefüggés, miközben felfedezi, hogyan
ugrathatja elő az oroszlánt.

Kukucs foglalkoztató kocka
A Kukucs foglalkoztató kocka modern változata bömbölősen
vidám szórakozást ígér a kicsinek! Ha a baba megpörgeti az
elején található forgót, vidám dallamok és hangeffektusok
hallatszanak, majd hirtelen... ELŐUGRIK az oroszlán!
6 hónapos kortól | FHF77

Játékok
csecsemőknek

Rakosgathatós szörnyecskék

ÚJ!

A kis szörnyecskék imádni fogják felfedezni ezeknek a bohókás, rakosgathatós
cimboráknak a mókás textúráit és hangjait. Mindegyik szörnyecske a baba számára
felfedezésre váró különleges hanggal és textúrával rendelkezik. A kicsik egymásra vagy
egymásba pakolgathatják mindet!
6 hónapos kortól | FNV36

fisher-price.hu
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Felhúzható szörnyjárgányok
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.
9 hónapos kortól | DRG16

Kukucs szörnyecske babafoglalkoztató
Meglepetés! Itt az idő egy kis játékra, és babája szörnyecske barátai
is csatlakoznának. Miközben a kicsik elhúzzák, megnyomják,
bekapcsolják és elforgatják a számozott ajtók előtt található gombokat
és kapcsolókat, a négy apró szörny kikukucskál és beköszön.
6 hónapos kortól | DYM89

Ahol a fejlődésé a főszerep
©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Érzékszervek
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A baba érzékszerveit bolondos szörnyecskék
arcai, ragyogó színek és vidám hangok hozzák
izgalomba és kötik le.

Finommotoros mozgás
A baba minden elhúzással, megnyomással,
bekapcsolással és elforgatással erősíti a
kézügyességét.

Gondolkodási készségek
Miközben a babák felfedezik a kukucs
szörnyecskék megjelenítésének különböző
módjait, megismerkednek az ok-okozat elvével.

Játékok
csecsemőknek

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!)
6 hónapos kortól | DRG13

Hogy érzed
magad?

Mókás szörnyecske
színes labdákkal
Kapd el, ha tudod, bébi! A Fisher-Price mókás
szörnyecskéje színes labdákkal mindent
tud, ami a suhanással teli labdapörgető és
-pattogtató mókához kell. A barátságos
szörnyecske 15 bátorító kifejezést, dalt és
hangot is ismer, amellyel újra és újra arra
buzdítja a kicsit, hogy kergesse őt.
9 hónapos kortól | FLP37

fisher-price.hu
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Gurulós szörnyecske
Ha a baba sétára indul ezzel a bolondos szörnyecskével,
láthatja, amint a feje körbe-körbe forog és fel-le ugrál,
mialatt puha szoknyája libeg-lobog! A felfedezésre
váró élénk színek, forgó mozgások és menő textúrák
segítségével anyuka kicsi szörnyikéje szempillantás
alatt ide-oda fog cikázni.
12 hónapos kortól | FHG01

Segíts a járásban
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A járásra és az egyensúlyozás gyakorlására
ösztönözheted gyermekedet azzal, ha egy játékával
együtt indul kalandos felfedezésre a házban.
Ez növelni fogja az önbizalmát és biztosabbnak
fogja érezni magát az egyensúlyozásnál.
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Éhes szörnyecske
labirintus
Valaki éhes és etetésre vágyik? Ez az éhes
szörnyecske igen! A két „etetőnyíláson”
keresztül a baba színes „falatokkal” etetheti
meg a szörnyecskét, majd figyelheti, ahogy
azok begurulnak a szörnyecske pocakjába,
majd kigurulnak a farkán keresztül, miközben
bolondos hangokat ad ki. „Hamm, nyamm!”
9 hónapos kortól | DRG11

Játékok
csecsemőknek
Ha elcsavarsz,
meglepetés vár!

Mókás mini szörnyecskék
A baba általi felfedezésre váró szórakoztató
tevékenységeikkel és textúrájukkal ezek a Mókás
mini szörnyecskék segítik a szem-kéz koordináció
és a kézügyesség fejlődését, miközben a babák
minden érzékszervükkel belevethetik magukat a
buliba! Mind összegyűjthető a "félelmetesen" jó
szórakozásért.

Vajon mi lesz,
ha elforgatsz?

6 hónapos kortól | FHF83

Ha lenyomod a fejem,
előjön a kezem!

A barátságos, hordozható
szörnybarátok lefoglalják
a baba figyelmét otthon és
útközben is!

Édes szörnyecske plüss
Ez az ölelnivaló szörnyecske mindig játékra kész!
A picik megnyomhatják a puha pocakját, ha bolondos
szörnyhangokat és rövid dallamokat szeretnének hallani,
vagy megragadhatják a karját, és húzhatják-vonhatják.
6 hónapos kortól | DYM88

fisher-price.hu
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Finommotoros mozgás
A babák finommotoros képességei ugrásszerűen
fejlődnek, miközben megragadják a figurákat, és
interakcióba lépnek velük.

Mini Beatbo és Beatbelle
Rázd csak, bébi! Az apróságok kedvenc játszótársai
most visszatértek kicsiben, hogy a gyerekek útközben is
rázhassák!
6 hónapos kortól | FRP13

Érzékelés
A baba érzékeit stimulálják az élénk, színes
fények, a vidám dallamok és hangok.

Kognitív képességek
Az akció-reakció tevékenységek felkeltik
a kíváncsiságukat, és fejlesztik a gondolkodási
képességeiket, miközben felfedezik, hogyan
keltsék életre a figurákat!

Játékok
csecsemőknek

BeatBo vonat
Amikor az apró kalauz megnyomja a világító
kéményt, hogy a motorizált vonat elpöfögjön,
izgalmas zenét és kifejezéseket hallhat, amelyek
bevezetik az ABC, színek, formák, alakzatok
és egyebek világába! Ráadásul, az Intelligens
fokozatok technológiának köszönhetően anyuka
megválaszthatja a tanulós móka szintjét, hogy
az a leginkább illeszkedjen a baba korához és
fejlettségi szintjéhez!.
6 hónapos kortól | FXJ21

ÚJ!

Mindenki felszállhat a
bulivonatra BeatBoval,
BeatBelle-lel és
BeatBowWow-val!

WEB

WEB

BeatBo robot
Ki szeret mozogni? BeatBo!
Kezdődhet is a táncmulatság, ha
gyermeke megnyomja BeatBo
pociját vagy a lábán lévő gombok
egyikét, amivel vidám dalokat,
megtanulható tartalmakat és
táncmozdulatokat
csal
elő.
A futurisztikus barát arra is
képes, hogy felvegye a mama
vagy a baba egy kifejezését, és
belekeverje a kedvenc dalába.
9 hónapos kortól | FCV74

fisher-price.hu
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ÚJ!

Tili-toli pattogó golyók
Miközben a baba ide-oda tologatja a Tilitoli pattogó golyók játékot, az élénk színű
golyók mindenfelé pattognak, további
tologatásra ösztönözve a kisgyerekeket.
Minél gyorsabban lépeget a baba, annál
gyorsabb a pattogás!
12 hónapos kortól | FGY72

Rákészülés a sétára
Állj pár lépéssel a kicsi elé és bátorítóan
mondd neki, hogy "Gyere picim, gyere
erre." Majd hátrálj néhány lépést és
bátorítsd újra ezzel ösztönözve, hogy
különböző célpontokat érjen el.
Állj és mehetsz! Segítsd a gyermekedet,
hogy megértse az utasításokat olyan
könnyebb iránymutatások segítségével,
mint az állj, mehetsz, szállj fel, szállj le,
menj tovább.

Zebra járássegítő
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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.
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6 hónapos kortól | DLD80

Játékok
csecsemőknek

Ugráló zebra
A Fisher-Price Ugráló zebra izgalmas
utazásra csábítja a babát, miközben hatalmas
lendületet ad készségei fejlődésének. Amint
a baba felmászik a fedélzetre, kezdődhet is
a móka! A baba fel-le ugrálhat, teljes 360
fokban megpördülhet!
12 hónapos kortól | K0317

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
fisher-price.hu
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WEB

Tanuló kutyus és
Tanuló kutyushugi új
A baba érintésére Kutyus és Kutyushugi
izgalmas dalocskákkal és kifejezésekkel
válaszol, amelyek több mint 100 első szóval
ismertetik meg a picit a testrészekkel,
színekkel, formákkal és egyebekkel
kapcsolatban! És mivel minden baba a saját
tempójában fejlődik, Kutyus és Kutyushugi
Intelligens fokozatok technológiájának
köszönhetően anyuka kiválaszthatja a kicsi
számára legmegfelelőbb szintet. Mindhárom
játékszint számos dalt, hangot és kifejezést
tartalmaz. Kutyus és Kutyushugi világító,
színpompás szíve pedig zenére villog!
A megújult kutyusokban az eddigi gyermekdalok mellett a Csipp-csipp csóka is
helyet kapott!
6 hónapos kortól
FPN76 [Kutyus]
FPP80 [Kutyushugi]

Intelligens fokozatok
technológia

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

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.

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 felfe38 dezik, hogyan idézzék elő a történéseket, hogy meghallják a választ.

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,
hogyan válaszoljanak egyszerű kérdésekre
és utasításokra. A kúszással, állással, lökéssel
vagy a játékos elfoglaltságokkal fejlődnek
a motoros képességeik.

Szerepjáték

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

Tanuló
termékek

Történetmesélés
Kezdj el minél hamarabb olvasni a babádnak, hogy
már kiskorában megszeresse a könyveket. Amikor
együtt olvastok mutass rá a képekre és mondd
el gyermekednek, hogy mi van rajta. Ösztönözd,
hogy ő is mutasson rá az egyes képekre. Utánozd
neki a képen látható állatok hangjait vagy azokat
a hangokat, amiket más, a könyvben látható
eszközök kiadnak.

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.
6 hónapos kortól | CJW49

Tanuló almácska
A vaskos, ki-berakható cikkektől
kezdve a rezgős csutkájáig - az
ütögetős móka kedvéért -, ez az
almácska nagyon szórakoztató,
bárhogy is szeleteled!
6 hónapos kortól | DYY39
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Tanuló kulcsok
A kicsik rátaláltak a mókás tanulás kulcsára ezzel
a kedvencüket, Kutyust ábrázoló álkulcskészlettel,
amely otthon és útközben egyaránt remek
szórakozást ígér. A Kutyus pocakján található gomb
megnyomásával Kutyus megismerteti a babát a
számokkal, színekkel és egyebekkel, miközben
vidám dalokat játszik, és az orra cukin világít.

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

6 hónapos kortól | FPH66
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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
termékek

Tanuló zenelejátszó
Kutyus készen áll a bulira és meg
van hozzá minden dallama, hogy a
kicsiket táncra bírja! A három színes
gomb egyikének megnyomásával
a Tanuló zenelejátszó életre
kel különböző fények, dalok, és
kifejezések segítségével, amik
megtanítják
a
kicsiknek
az
ABC-t, a formákat, a színeket és
a számokat. Van rajta egy könnyen
megragadható fogantyú is, hogy a
kis zeneszerető bárhová magával
vihesse a lejátszót.
6 hónapos kortól | FPV16

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.
6 hónapos kortól | DLK12

Bemutatjuk a baba
első zongoratanárát!

fisher-price.hu
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Tanuló Kutyás távirányító
A gombokkal, dalokkal és vidám tanulnivalókkal megtömött interaktív
Tanuló Kutyás távirányítóra valóban „rákattan” majd a baba.
6 hónapos kortól | DLK24

Tanuló okostelefon
Modern, simulékony okostelefon csak a baba számára!
Az”alkalmazások” gombok megnyomásával dalokat
hallhatunk, valamint mondatokat a számokról,
számolásról, köszönésekről és még sok mindenről.
6 hónapos kortól | CLM15

ÚJ!

Tanuló laptop
Ez a játék laptop remekül lefoglalja a babát
rengeteg interaktív játékával! Miközben az
apró számítógépzseni nyomogatja, forgatja
és csúsztatja a különböző tevékenységekre
lehetőséget nyújtó gombokat, izgalmas
dalokat, hangokat és kifejezéseket hall,
amelyek bevezetik a számok, színek, formák
és egyebek világába!

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

6 hónapos kortól | FXK37
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Tanuló
termékek

Tanuló tablet
A Smart Stages™ technológia izgalmas módját kínálja,
hogy változtassuk a tanulnivalót, ahogy nő a baba! Számos,
a fejlődéséhez alkalmas dal, kifejezés és hang található
meg benne a játék három különböző szintjén.
12 hónapos kortól | DHT47

Az alapok elsajátítása

fisher-price.hu

Az ezekhez hasonló játékok segítenek megtanítani az alapokat gyermekednek.
Olyan egyszerű témákat járnak körbe, mint a betűk, számok, formák és színek
világa. Beszélj ezekről gyermekednek, miközben együtt játszotok.
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Tanuló kutyusos járássegítő
Kutyus a növekvő baba tökéletes társa, izgalmas, aktív
tevékenységeket kínálva az ülő apróságoknak, tonnányi
bátorító kifejezést és támogatást kínálva az első apró
lépések megtételéhez. Ahogy a kicsik növekednek
és elindulnak, Kutyus megismerteti őket az ABC-vel,
formákkal, színekkel és a számokkal!
6 hónapos kortól | FTN19

Ahol a fejlődésé
a főszerep
Tanulás - Játékos dalok és kifejezések
ismertetik meg a babát az ABC-vel,
színekkel, számokkal és egyebekkel!
Motoros képességek

- Az apró
izmokat igencsak megdolgoztatja, ahogy az
ülő helyzetben lévő kicsik a tevékenységek
felé nyúlnak, és interakcióba lépnek velük,
majd felhúzzák magukat álló helyzetbe és
sétára indulnak a járássegítővel.

Kíváncsiság

és

érdeklődés

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

- Ahogy a babák felfedezik, hogyan
aktiválják a zenét és a kifejezéseket a
gombok megnyomásával vagy a járássegítő
tologatásával, látják, hogy az akcióik vidám
történéseket eredményeznek, ez az ok-okozat
összefüggése!
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Tanuló
termékek

Első szavak kutyusos
tanulóközpont
A tanulóközpont vidám dalok, hangok,
kifejezések
és
izgalmas
interaktív
tevékenységek segítségével tanítja meg a
kicsinek az első szavait. Miközben a babák
elhúzzák a kockákat a kutyus varázsolvasója
előtt, hangokat, kifejezéseket és egyebeket
hallanak, amelyek révén új szavakat és tárgyakat
ismernek meg az őket körülvevő nagyvilágból.
9 hónapos kortól | FJC46

Intelligens asztalka
(Kétnyelvű)
A baba új helyeket (és sok-sok feladatot)
fedezhet fel az intelligens asztalka minden
sarkán. További szórakoztató funkciókkal,
például tologatható játékokkal, forgókkal
és további érdekességekkel kötheti le
gyermeke figyelmét!
6 hónapos kortól | DRH41

fisher-price.hu
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Illemtudó uzsitálca
Az illemtudó uzsitálca segítségével a tipegők játszva gyakorolhatják az illedelmes asztali viselkedést. Amikor a tipegők a tálcájukon
lévő falatokat mozgatják és rendezik, jutalmul vidám kifejezéseket és dalokat hallanak, amelyek segítségével többek között
megtanulnak illemtudóan viselkedni, párosítani és másokkal osztozkodni.
18 hónapos kortól | FLN92

©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Új módja a játéknak és tanulásnak
18 hónapos kortól!
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Tanulás

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

Elmélyülés

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

Szerepjáték

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

Tanuló
termékek

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.
18 hónapos kortól | FBP41

Tanuló hangulatkréták
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!
18 hónapos kortól | FBP58

fisher-price.hu
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Tanuló
termékek

48

Okostelefon tipegőknek
A kicsik felvehetik és visszajátszhatják
a hangposta üzeneteiket, valamint az
érzelmekről is tanulhatnak saját interaktív
okostelefonjuk segítségével!
18 hónapos kortól | FPR22

Csörr csörr...Csörr csörr...
Segíthetsz gyermeked nyelvi képességeinek
fejlesztésében és ösztönözheted a korai "párbeszédekre", ha úgy csinálsz, mintha telefonon
hívnád őt vagy egy babáját, plüssállatát.

Óvodáskori
tanulás
Ugrásra készen!

MÉRÉS

KIPRÓBÁLÁS
ÉS HIBÁZÁS

ÖSSZEHASONLÍTÁS

Mérjük meg együtt! Breki
Brekeke, brekeke! Breki izgalmas hanghatások kíséretében kel életre, amelyek
arra bátorítják a kicsiket, hogy felfedezzék az őket körülvevő világot, miközben
elszámolnak 1-től 50-ig! A visszatekerhető mérőszalaggal az óvodások
felfedezhetik, hogyan hasonlíthatók egymáshoz a különböző dolgok
a környezetükben, kontextusba helyezve a méreteket.
3 éves kortól | FPD07

fisher-price.hu
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Nickelodeon, Shimmer és minden hozzájuk kapcsolódó cím, logo és karakter a Viacom International Inc. védjegyét jelöli.
©2018 Viacom International Inc. ©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

3 ÉVES KORTÓL

Shimmer és Shine, a varázslatos ikrek, folyamatosan
izgalmas és érdekes kalandokba keverednek, hiszen
minden nap teljesülnek a kívánságaik. Nem mindig úgy
sülnek el a dolgok, ahogy tervezték, de ettől csak még
izgalmasabb a móka.

Shimmer és Shine figurák
DLH55

Shimmer

Rainbow Zahramay
Shine

Zeta

Rainbow Zahramay
Shimmer

15 cm

Shine

50

Layla

FÉSÜLH
PUHA HAEJTJŐ,
AL
Leah

Tükörszoba
játékszettek
DYV97

Szivárvány figurák
HA MEGNYOMOD
AZ ÉKKÖVÉT,

FVM95

HANGOKAT ÉS
DALLAMOKAT
JÁTSZIK!

A HAJGUMIT
ELFORGATVA
ÁTVÁLTOZIK
A RUHÁJA!

Wish & Twirl™ Shine
fisher-price.hu

Wish & Twirl™ Shimmer

51

Egy világnyi varázslat
a kis dzsinnek kezében!
Üdvözlünk Zahramay Fallsban egy mesés, színpompásnak!
játsza
varázsvilágban, ahol a dzsinnek élnek, dolgoznak és ztül és
Követheted a szivárvány vízesést a felhőkön keresdzsinnt.
a ragyogó helyeken át, hogy felfedezd az összes kisés Shine-t
Ezek az aranyos, gyűjthető mini figurák Shimmert
az álmodozók kis kezébe repítik.

Nickelodeon, Shimmer és minden hozzájuk kapcsolódó cím, logo és karakter a Viacom International Inc. védjegyét jelöli.
©2018 Viacom International Inc. ©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Csak kívánni kell!
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Mini
figurák
DTK47

TÖBB MINT

130
FÉLE
FIGURA!

TÉS
MEGLEPE
!
A
R
U
FIG

Mini figurák
8-as csomag
DTK53

8 DB
FIGURA

EGY CSOMAGBAN!
6 LÁTHATÓ ÉS
2 MEGLEPETÉS!

Gyűjtőlámpás
mini figurákhoz
DTK58

Teenie Genie
játékszettek
DTK56

fisher-price.hu
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Nickelodeon, Shimmer és minden hozzájuk kapcsolódó cím, logo és karakter a Viacom International Inc. védjegyét jelöli.
©2018 Viacom International Inc. ©2018 Mattel. Minden jog fenntartva.

Póni szortiment

FPV96

ÚJ!

54

Zahrahmay
zuhatag
ÚJ!
játékszett

DYW01

SZÍN

EZŐ

fisher-price.hu

55

© 2018 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva! © 2018 Viacom International Inc. Minden jog fenntartva!

3 éves
kortól

56

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.

Láng és a szuperverdák:
MINI járgányok
CGF20

ficsor

LÁNG
és AJ

zúzó

Zeg

LÁNG
CSÍKOS

tow track
zúzó

LÁNG ÉS A
SZUPERVERDÁK: Ű
CSERÉLHETŐ KEREK
JÁRGÁNYOK

kedvenc
barátaink
most
beszélnek és
hangokat
adnak ki!

FHV37

LÁNG

ÚJ!
VAGÁNY
ficsor

ató
kihajth a!
rámp

ÚJ!

ÚJ!

dák:
Láng és a szuperver
Alap járgányok
DKV81

VAGÁNY

CSÍKOS

Zeg
fisher-price.hu

ficsor

LÁNG

zúzó
57

RÁMPA ÁLLÍTÁSI
LEHETŐSÉGEK

LÁNG ÉS A
SZUPERVERDÁK:
MOTORIZÁLT
JÁRGÁNYOK

Egyensúlyozó
Mászó pálya
zög
Meredek hároms

FHV06

© 2018 Mattel, Inc. Minden jog fenntartva! © 2018 Viacom International Inc. Minden jog fenntartva!

ÚJ!

58

CSÍKOS

LÁNG

ÚJ!

Láng és a ák:
szuperverdkű
Szuperkere
járgányok
DGK59

ZÚZÓ

LÁNG
csíkos

ficsor
VAGÁNY
zeg

Láng és a
szuperverdák:
Tunning műhely
játékszett
FHV41

HORDOZHATÓ!
SZERELŐ SZERSZÁM

ÚJ!
KILÖVAŐTÓ
ÉS UGR

fisher-price.hu
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Láng és a szuperverdák:
Robotok
FTB93

!
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ált
v
T
Á
AK
N
z
o

ÚJ!

,

Egyenesen a Lang
‘Wild, Wheels’
,
epizo djaibo l!
A motorbőgés a vadvilág új
bömbölésévé válik, amikor
Láng és barátai az Állatszigetre
kalandoznak, egy messzi
paradicsomba, ahol csak az
állati járgányok kóborolnak.

,
,
,
LA, NG E S A SZUPERVERDA
, , K:
A LLATOS MINI JA RGA NYOK

SKUNK
TRUCK

DYN46

ANT LÁNG

GRASSHOPPER
ZEG

CRAB TRUCK
SLOP

ALLIGATOR
TRUCK

,
,
,
LA NG ,E S A SZUPERVERDA
K:
,
,
, ,
VIGYA ZZ, KE SZ, LA NG! JA TE KSZETT
FPM21

Lökés és
száguldás

fisher-price.hu
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Alap építés

éves
kortól

MEGA BLOKS
NAGY ÉPÍTŐCSOMAG
(60 DB)

Klasszikus

DCH55

Lányos
DCH54

Lányos

MEGA BLOKS ÓRIÁS
ÉPÍTŐCSOMAGOK
CSOMAGOK

CYP72

Klasszikus

MEGA BLOKS MINI
ÉPÍTŐZACSKÓK
CNH08
Az apró építészek különböző építkezési és alkotási
módokat fedezhetnek fel, órákig eljátszva a Mega Bloks
mini építőzacskókkal!

MEGA BLOKS MINI
TRENDI CSOMAG

Kisebb
méretű
kockák!

Ötletek
az építkezéshez

FLY43

MEGA BLOKS MINI
NAGY CSOMAG
FLY44

63

MEGA BLOKS
ÁLLATOS
PÁRKERESŐ
FLT36

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

CSEREBERE

64

Építhetsz, párosíthatsz és tanulhatsz ezekkel a barátságos farmon
élő állatokkal! Buli van a farmon, ha a kicsi ezekkel a színpompás,
nagyméretű építőkockákkal épít olyan háziállatokat, mint a ló,
csirke, bárány, tehén vagy más egyebek!

ÚJ!

MEGA BLOKS
TANULÓ CSOMAG
FVJ49

Tanulás
Alap építés

Klasszikus
FGV05

MEGA BLOKS ÉPÍTŐ
JÁTÉKASZTAL
Ez a kényelmes, könnyen hordozható
asztal szellemes alapot biztosít gyermeke
számára az egyéni játékon és interktív
felfedezéseken keresztüli tanulás
elkezdéséhez.

Tanulás

Lányos

FFG22

Tanulás

ÚJ!
MEGA BLOKS
ABC TANULÓ VONAT
FWK22

65

MEGA BLOKS
FORMAVÁLOGATÓ KOCSI

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

A Mega Bloks kocsija rengeteg építkezős, formaválogatós
mulatságot ígér! A felfedezésnek különböző formái
vannak! A tipegők a színpompás kocsi tologatása közben
megtanulhatják a formák felismerését, köszönhetően
a tetején kialakított formaválogatónak.
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Klasszikus
FVJ47

Lányos
FVJ48

MEGA BLOKS
BUKFENCEZŐ ELEFÁNT
Alap építés

Az elefánt húzásával a hatalmas forgódobban az építőelemek körbe-körbe forognak. A forgódob kinyitása
után, a fedél alapzatként történő felhasználásával víziló,
majom, tukán és zsiráf építhető, mindegyik állatot
a megfelelő színhez párosítva.

Tárolás

4 állat
építhető

Klasszikus
FFG21

Az elefánt
mögött az állatok
összekapcsolhatók,
és guruló alvázuknak
köszönhetően
együtt húzhatók, így
kész is az igazi
állatparádé!

Lányos
FFY14

67

MEGA BLOKS UTAZÓ
ÉPÍTŐTÁSKA
FLT37

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

Felfedezéstő l felfedezésig gurulhatsz, miközben
a könnyen megragadható fogantyúval húzod a táskát.
Ha kinyitod, feltárulnak az építő kockák és egy gurulós
építő alap, hogy kerekeken guruló építményeket
alkothass!

68

Alap építés

A játékot
mindenhová
magaddal
viheted!

69

Történetmesélés

1

éves
kortól

MEGA BLOKS ÉPÍTHETŐ
VERSENYAUTÓK
FLT32

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

Most begurulhatsz a játékba ezzel az öt,
könnyen megépíthető járművel!
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MEGA BLOKS
JÁRMŰVEK
CND37

dömper
iskolabusz

rendőrautó

cukorkabusz

MEGÚJUL
T
KÜLSŐO !

átalakuló autó

MEGA BLOKS
ÁLLATKERT JÁTÉKSZETT

Történetmesélés

FFG42

Átépítés! ››

56 CM

Vad meglepetések
építhetők ezzel a

3 imádnivaló szafari
állatkával! Hintázás,
csörtetés és bömbölés ez az igazi játék!

MEGA BLOKS MINI
JÁTÉKSZETTEK
DYC54

Állatorvosi
rendelő

Rendőr örs
71

MEGA BLOKS
TŰZOLTÓAUTÓ
DXH38

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

Az apró hőst
várja a tűzoltókaland ezzel
a fényes piros
tűzoltóautóval!
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MEGA BLOKS PÖRGŐ FORGÓ JÁTÉKSZETT
DKX85
Egy egész jelenetet életre kelthetsz, ha a nagy,
és a részletes mintázatú építőkockákat használod
a Mézeskalács Park vagy egy forgalmas Garázs
megépítéséhez különleges attrakciókkal
felpörgetve!

Két cuki
karakter, vagy
egy szerelő és
az autója jár
hozzá!

MEGA BLOKS
VERSENYPÁLYA
SZÁLLÍTÓAUTÓ

Történetmesélés

CND68

EMELÉS, TÖLTÉS,
INDULÁS!

73

ÚJ!
MEGA BLOKS
2 AZ 1-BEN
SZÁLLÍTÓAUTÓ
FVJ01

© 2018, MEGA Brands Inc. ® és ™ MEGA Brands Inc. ; FISHER-PRICE és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek
és márkajegyek a Mattel tulajdona és licensz alapján használja.

Ha kinyitod a rakteret, kigördül belőle
egy összeépíthető, igazi versenyhangokat
kibocsátó versenyautó! A kis versenyrajongók pompás kalandok felé
száguldhatnak ezzel a nagy szállítóautóval
és építhető versenyautóval, amely igazi
versenyhangokat bocsát ki!
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Történetmesélés

MEGA BLOKS
VERSENYPÁLYA
FVJ02
Feltuningolhatod magad a verseny napjára az ökoszervizben egy száguldó versenyautóval! A kis autóversenyző pompásan felkészülhet a hatalmas akciókra
ebben a lenyűgöző elektromos autószervizben!
Ha felnyitod a dobozt, a nagyméretű építőkockák
és pályadarabok segítségével megépítheted saját
szervizedet és versenypályádat!

ÚJ!
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© 2018, MEGA Brands Inc. ® & ™ MEGA Brands Inc.
© 2018 Gullane (Thomas) Limited, Thomas & Friends™; Based on The Railway Series by The Reverend W. Awdry. CREATED BY BRITT ALLCROFT.

éves
kortól

1

MEGA BLOKS
THOMAS ÉPÍTHETŐ
MOZDONYOK

76

DXH47

Harold

Thomas
Kis
kezekbe
ideális!

Percy
Diesel
Celebration Thomas
Charlie

A legfiatalabb
Thomas
rajongók
számára!

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

Nagy,
gurulós Thomas
építhető
részekkel

MEGA BLOKS
THOMAS ÓRIÁS
MOZDONY
FFD63

ÁS
TOLOGAT

TÁROLÁS

SZÁMOK

SZÍNEK

A kis építőknek készült
nagyméretű, barátságos
Thomasszal öröm az építés,
számolás és párosítás!

77

MEGA BLOKS
THOMAS
SODORI HELYSZÍN
KÉSZLETEK

K

Forog!

DXH52

© 2018, MEGA Brands Inc. ® & ™ MEGA Brands Inc.
© 2018 Gullane (Thomas) Limited, Thomas & Friends™; Based on The Railway Series by The Reverend W. Awdry. CREATED BY BRITT ALLCROFT.

A gyerekek Sodor szigetének
ikonikus helyszíneire látogathatnak
el kedvenc mozdonyaikkal!
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Thomas a malomnál

Nyomásra
lenyílik!

Percy a farmon

MEGA BLOKS
THOMAS
TÖBBFUNKCIÓS
UTÁNFUTÓ

Indulhat az
utazás körbe
Sodor szigetén
mindenki
kedvenc kék
mozdonyával!

DXH57

A kicsi pöföghet, vontathat vagy
elszáguldhat ezzel a 2-az-1-ben
utánfutóval!

MEGA BLOKS THOMAS
SODORI KALANDOK JÁTÉKSZETT
DXH56

Fejlesztô építés,
játékos fejlôdés

MEGA BLOKS
THOMAS
KÉK-HEGY BÁNYA
FMB00

TÖLTÉS, Ö

NTÉS, SZÁ

Ez a nap
tökéletes egy
kis csapatmunkára
Sodor
szigetén!

ÉPÍTÉS

LLÍTÁS

MEGA BLOKS
THOMAS
ULFSTEAD KASTÉLY
FVJ82

ÚJ!

Hasznos
tároló zsák
is jár hozzá!

fisher-price.hu
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