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Když se narodí miminko,
život se vám převrátí úplně

vzhůru nohama
(v dobrém slova smyslu)! Váš zvědavý malý

drobeček vám otevře oči a vy

uvidíte svět  
v novém (lepším) světle. 

Fisher-Price je tu pro vás,

aby do vašich každodenních 
dobrodružství pomocí

svých promyšlených výrobků a hraček

přinesl ještě více radosti.

Tohle bude fakt zábava!

Šťastné dny

www.facebook.com/FisherPriceCZ/



Ahoj, 
jsem tady!
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Malý 
průzkumník!
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Zkoumám 
svět!



SEDÁTKAPoté, co odpočívalo 9 měsíců  

v bezpečí vašeho bříška, bude vaše děťátko 

šťastné, když si bude moci stejný pocit  

bezpečí užít znova.

Houpání  
a pohupování je pro něj 

uklidňující, protože je to velmi podobné 

pohybu, který zná právě z bříška.  

Miminkům také svědčí poslouchat různé 

zvuky, písničky  
a ruchy namísto úplného ticha.  

Ve vašem bříšku bylo zvuků plno!
Dětské sedátko
Dětské sedátko (do 9 kg) se jemně houpe 
díky přirozeným pohybům vašeho děťátka. 
Stisknutím tlačítka navíc vytváří uklidňující 
vibrace. Pokud si chce vaše děťátko hrát, 
může využít hrazdičku se třemi zvířecími 
kamarády.

Věk: od narození | GNR00
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SEDÁTKA

Sedátko od miminka  
po batole Terrazzo
Sedátko od miminka po batole Terrazzo 
slouží z počátku jako houpátko nebo 
statické sedátko s hračkami nad hlavou, 
kterých se bude vaše děťátko snažit 
dotknout. Jakmile povyroste, můžete 
jednoduše odstranit hrazdičku s hračkami 
a přeměnit sedátko na křesílko pro batole 
(do 18 kg). 

Věk: od narození | GNP99

Sedátko od miminka po batole 
Terrazzo se stříškou
Sedátko od miminka po batole Terrazzo se 
stříškou je extra pohodlné rozkládací sedátko 
pro nejmenší, které roste s vaším děťátkem od 
novorozence po batole. Z počátku slouží jako 
houpátko nebo pevné sedátko s uklidňujícími 
vibracemi a dvěma zvířátky nad hlavou, 
později ho můžete snadno přeměnit na 
křesílko pro batolata (do 18 kg).

Věk: od narození | GMD21

Sedátko Terrazzo 
Sedátko Terrazzo (do 9 kg) 
se jemně houpe podle 
přirozených pohybů 
vašeho děťátka a navíc 
stisknutím tlačítka umí 
spustit uklidňující vibrace. 
Pokud má vaše děťátko 
náladu na hraní, může 
si užít zábavu se třemi 
zvířecími kamarády na 
hrazdičce.

Věk: od narození | GPH13
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SEDÁTKA

Sedátko od miminka  
po batole zvířátka z džungle 
Sedátko od miminka po batole můžete nejdříve 
použít jako uklidňující houpátko nebo statické 
sedátko se dvěma zvířátky nad hlavou, na které může 
děťátko sahat. Poté, jak vaše děťátko povyroste,  
můžete odstranit hrazdičku s hračkami a změnit 
sedátko na křesílko pro batolata (do 18 kg).

Věk: od narození | GNV69

Sedátko od miminka 
po batole růžové
Vaše malá princezna nejdříve využije 
sedátko jako houpátko nebo statické 
sedátko s hračkami na hrazdičce. 
Jakmile trochu povyroste, můžete 
jednoduše přeměnit sedátko na 
křesílko pro batolata (do 18 kg). 
Nechybí ani uklidňující vibrace.

Věk: od narození | GNV70
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NA CESTY
Hrací dečka do tašky
Dečka s mořskými motivy  
a dvěma lehkými hrazdičkami. 
Pasení koníčků, ať už doma  
nebo nacestách.Lze lehce  
složit do tašky na plenky  
nebo kapsy kočárku!

Věk: od narození | FXC15

Hnízdečko na cesty
Pohodlná podložka na hraní nebo spinkání. Stříška 
chrání před sluncem a hmyzem. Lze ji využít jak venku, 
tak uvnitř! Snadno složitelné a s rukojetí na přenesení.

Věk: od narození | FWX16
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Polštářek pod bříško s pianem
Hebký polštářek slouží jako opora pod bříško  
a zároveň je připojený k měkkému pianu.  
Světýlka poskytují rozptýlení, které zabaví děťátko  
pasoucí koníčky na hodně dlouho, stejně tak jako 20 minut hudby se třemi různými režimy 
(hudba, zvuky zvířat a piano). Pianko lze od polštářku odpojit, když je vaše ratolest starší.

Věk: od narození | GJD27

HRACÍ DEČKY

Masážní dečka Baby Bunny
Masážní dečka pro miminko obsahuje měkkou podložku, na které 
váš drobeček pohodlně leží během masáže. Podložka je vyrobena 

z omyvatelného vinylu a povlečena do příjemného potahu. V setu je také 
polštářek pod bříško, který podepře miminko, zatímco rodiče masírují jeho 

zádíčka a nechybí ani brožura se základními technikami dětských masáží.

Věk: od narození | GJD32

Hrací dečka panda
Hrací dečka panda poskytne vašemu  

děťátku skvělé místo, kde může pást koníčky  
a zažít spoustu zábavy doma nebo na cestách. Plyšová a tvarovaná 
podložka má vestavěný měkký klínek, který pomáhá podepřít vaše 

maličké během pasení koníčků. Součástí jsou tři vzrušující hračky.

Věk: od narození | GJD28
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Hrací dečka s pianem
S hrací dečkou s pianem si vaše děťátko bude podupávat do rytmu! Pohyblivé hračky na 
hrazdičce ho vyzývají, aby si na ně sáhlo nebo do nich pláclo. Piano lze odejmout.

Věk: od narození | BMH49

Hrací dečka a tunel 2v1
Ponořte se do hry s hudební dečkou 
s mořskými zvířátky, ze které snadno 
vytvoříte zábavný tunel!

Věk: od narození | DRD92

HRACÍ 
DEČKY

Hrací dečka motýlci
Hrací dečka s motýlky je 

perfektním místem, kde si vaše 
děťátko může v klidu hrát vleže 

i na bříšku. Skládá se z pohodlné 
podložky, barevné hrazdičky 

a pěti hraček, hudební mráček 
navíc přehrává dlouhou nebo 

krátkou melodii.

Věk: od narození | DYW46
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Hrací dečka 
Rainforest Friends
Hrací dečka je jednou z prvních 
hraček vašeho dítěte – ale není 
nutné o tom dlouze přemýšlet! 
Děti si užijí spoustu zábavy při 
ležení na bříšku, nebo při sezení 
na této polstrované, vyztužené, 
přenosné herní podložce, která 
umí přehrávát i roztomilé písničky. 
A pokud chcete změnu, stačí 
připevnit 5 odnímatelných hraček 
a vaše maličké získá mnoho nových 
podnětů ke hře a rozvoji.

Věk: od narození | CHP85

Hrací dečka 5 smyslů
Malý objevitel může kdykoliv vyrazit na 
dobrodružství s dečkou, která dokáže plně 
zaměstnat jeho smysly. Součástí dečky je také 
díl určený na pasení koníčků. Děťátko může 
na této luxusní hrací dečce objevovat 
světýlka a zvuky přátelské vydry, 
kousátko ve tvaru lístečku, plyšového 
lenochoda, voňavý mrak a mnoho 
dalšího.

Věk: od narození | GKD45

Dečka pro aktivní  
zábavu 2 v 1
Hrací dečka s magickou 
hrazdičkou 2 v 1 doprovází vaše 
děťátko během jeho vývoje. 
Jakmile je vaše malé připraveno, 
stačí složit hrazdičku a tím 
vytvořit pro malého badatele 
nová dobrodružství. Hrazdička 
má na každé straně jiný vzor. 
Stačí otočit a nový vzhled je tu!

Věk: od narození | FXC14

HRACÍ 
DEČKY
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KLIDNÉ
USÍNÁNÍ

Sladké sny
Á, spánek. Dětem se ho dostane opravdu 

hodně. Rodičům bohužel už tolik ne. 

Ale zlepší se to, nebojte. 

Zde je návod, jak si  

opatřit lístek do říše snů.

2120



Usínáček obláček
Jemná uspávací hračka, kterou lze přichytit 
k postýlce, vytváří podmanivou uklidňující 
světelnou podívanou. Děťátko během prvních 
10 minut usíná za doprovodu světelných efektů 
a hudby. Světýlka se poté vypnou a děťátko 
poslouchá dalších 10 minut uklidňující hudby, 
která mu pomůže přejít do říše snů.

Věk: od narození | GJD44

Usínáček žirafka
Tato roztomilá žirafka má 
10 uklidňujících písniček, 
šum a zvuky přírody. Díky 
gumovým nožičkám můžete 
žirafku postavit na komodu 
či stoleček, případně ji za 
poutko přichyťte ke kočárku 
nebo k tašce na plenky 
a vyrazte ven na procházku!

Věk: od narození | FGG90

KLIDNÉ 
USÍNÁNÍ
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Uspávací sovička hnědá
Uspávací sovičku 3 v 1 můžete zavěsit 
nad postýlku, připnout na kočárek, 
nebo ji s sebou vzít jako hračku. Je 
perfektním společníkem při usíná vašeho 
milovaného děťátka.

Věk: od narození | CDN55

Usínáček na postýlku s projekcí
Usínáček na postýlku s 25 minutami 
uklidňující hudby a zvuků přírody spolu 
s okouzlujícím promítáním barevných 
světýlek a zvířecích kamarádů na strop je 
perfektním doplňkem spánkových návyků 
vašeho děťátka. 

Věk: od narození | FXC59

Plyšový hrošík projektor na zeď
Malý plyšový hrošík se stane tím nejlepším 
pomocníkem a kamarádem při uspávání. 
Hrošík přehrává uklidňující ukolébavky, zvuky 
přírody nebo bílý šum, které přenese vaše 
děti do poklidné říše snů. Pro ještě příjemnější 
usínání položte plyšového hrošíka na noční 
stolek a z jeho hřbetu se spustí jemná záře 
plná hvězd, která ze stropu vykouzlí skutečné 
hvězdné nebe. S malým hrošíkem se mohou 
děti mazlit a brát ho s sebou kamkoliv na cesty. 
Hraje až 30 minut uklidňující hudby.

Věk: od narození | CGN86

Projektor s motýlím 
kamarádem 
pro klidné sny
Plyšový kamarád pro klidné 
sny od Fisher-Price je tady!  
Projektor nabízí nespočet 
možností, jak maličké 
utišit a uspat. Plyšového 
medvídka můžete posadit 
dovnitř projektoru nebo 
si s ním maličké bude hrát 
samostatně.

Věk: od narození | DYW48

Projekce hvězdiček!

Roztomilý plyšák 
pro klidné spaní

KLIDNÉ 
USÍNÁNÍ
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Kolotoč 3 v 1 
Rainforest
Zavěste hrací kolotoč 3 v 1 
nad postýlku a vaše maličké 
bude mít své kamarády 
z pralesa na očích při každém 
odpočinku! Připněte hrací 
kolotoč na kočárek a slon, 
tygr, lev i zpívající ptáček 
budou dítko doprovázet 
i na procházkách.

Věk: od narození | CHR11

Připevni na svůj 
kočárek.

Zapoj hračky do hraní.

Nový kolotoč nad postýlku 
motýlci
Malá plyšová zvířátka „tančí“ 
dokola a zapojují miminko do hry. 
Ukolébavky a promítání na stropě 
vytvoří dokonale zklidňující prostředí, 
ideální pro příjemné usínání. 
Až bude miminko o něco starší, 
můžete kolotoč od postýlky odpojit 
a používat jako noční světýlko pro 
dětský pokoj. Hudba hraje až po 
dobu přibližně 30 minut. Součástí je 
i dálkový ovladač.

Věk: od narození | CDN41

Trojnásobná zábava pro 
děťátko – všestrannost 
pro maminku!

KLIDNÉ 
USÍNÁNÍ
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Vaše děťátko od prvního dne 

vstřebává všechno kolem sebe a objevuje 

nové vzrušující věci. Hračky zářivých 
barev a všemožných tvarů jsou velkým 

hitem. Veselé zvuky a písničky 

jsou také velmi oblíbené. Hračky, které chrastí, šustí 

nebo vydávají zvuky, jsou prostě paráda! Jakmile 

začne vaše děťátko na vše sahat, zamiluje si dotýkat 

se různých povrchů: drsného, 

hladkého, vlnitého, jemňoučkého i měkkého. Při 

prozkoumávání určitě zapojí i svoji pusinku, rádo 

všechno ochutná! Hebká senzorická knížka
Roztomilá pohádková plyšová hračka plná aktivit 

určených pro rozvoj smyslů vašeho miminka 
obsahuje 5 pestrobarevných stránek, na nichž 

najdete unikátní aktivity.

Věk: od 3 měsíců | GJD37

AKTIVITY 
PRO 

NEJMENŠÍ

29



Selfie telefon
Perfektní hračka na cesty plná aktivit! Selfie 
telefon má velké zrcátko a realistické ikony na 
displeji. Měkký a texturovaný povrch obalu je 
perfektní na kousání.

Věk: od 3 měsíců | GML96

Hudební ponorka
Vydejte se na plavbu hlubinami 
s touto žlutou ponorkou. Točící 
se vrtulka, barevná světla, hravá 
hudba a rozkošní mořští kamarádi 
pomohou malým objevitelům 
ponořit se do podvodních 
dobrodružství!

Věk: od 3 měsíců | GFX89

Snídaňový set
Tento set 3 hraček je úplně ideální pro 
veselý začátek dne! Chrastítko kombinované 
s kousátkem v podobě kávového šálku je 
bez mléka i kofeinu! Miminka, která ráda 
brzy vstávají, si mohou pohrát s chrastítkem 
ve tvaru donutu anebo si “přečíst nejnovější 
zprávy” v krásně šustivých novinách.

Věk: od 3 měsíců | FGH85

Míčky pro všechny smysly
Objevte set pěti roztomilých míčků, které jsou jako 
na míru šité pro rozvíjející se smysly vašeho děťátka.

Věk: od 3 měsíců | FXC32

AKTIVITY 
PRO NEJMENŠÍ

Lama pro hru na bříšku
Plyšová podložka podporuje vaše děťátko 
během jeho růstu od ležení na zádech přes 
pasení koníčků, sezení až k prvním krůčkům. 
Součástí roztomilé lamy je také oboustranná 
přikrývka s kapsou, třemi hračkami 
a zrcátkem, které lze připevnit do tlamičky 
lamy nebo na hrací deku! Váš malý badatel 
si zamiluje objevování všech částí, zvuků 
a materiálů svého přítulného kamaráda. 

Věk: od narození | FXC36

Hrošík a míček 2 v 1
Plyšový kamarád 2 v 1, 
který se snadno přemění 
v balónek (a nazpět). 
Hrošík a míček má spoustu 
zajímavých textur pro 
malé ručky a navíc jej lze 
kdykoliv vzít sebou na 
cesty. 

Věk: od narození | GFC35

Naučné měkké kostky
Vaše děťátko bude nadšeně převracet, žmoulat a hrát si s těmito 
látkovými kostkami. Na stranách kostiček, které lze spojit 
dohromady, jsou vyobrazeny čísla, různé tvary a zvířátka.

Věk: od 3 měsíců | GFC37
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Chrastítka
Tato roztomilá zvířátka 
podporující rozvoj 
dovedností zabaví vaše 
děťátko na hodně dlouhou 
dobu! Vyberte si mezi 
chrastítkem v podobě 
zebry, kousátkem v podobě 
chameleona, klapátkem ve 
tvaru želvy nebo zrcátkem 
v těle sloníka. 

Věk: od 3 měsíců | FWH54

1-až-5 naučné karty
S 10 stranami barevných obrázků, 
vroubkovaných látek a dvěma klapátky 
si váš drobeček užije spoustu zábavy 
a bude rozvíjet své smysly. Až vaše 
miminko povyroste, můžete karty využít 
k tomu, abyste ho seznámili s čísly, tvary 
a rozkošnými zvířecími kamarády.

Věk: od narození | GFX90

Měkká knížka se zvířátky
Vaše děťátko si tuto úžasnou 
knížku plnou zábavných aktivit 
a překvapení okamžitě zamiluje! 
Na každé straně na něj čeká jiné 
dobrodružství! Všechny tři měkké 
stránky jsou plné zářivých barev, 
přátelských zvířátek a různorodých 
povrchů, které děti zabaví.

Věk: od narození | FGJ40

AKTIVITY 
PRO NEJMENŠÍ

3332



Mazlíček ježek s melodiemi
Roztomilý plyšový kamarád zajistí, že se 
vaše děťátko bude cítit spokojeně. Váš malý 
rošťák si zamiluje ježkův hezký obličejík, 
hebký kožíšek, měkké bodlinky, jemnou 
hudbu a vibrace a ještě si při hraní s ním 
bude rozvíjet hmatové a sluchové smysly.

Věk: od narození | FXC58

Zklidňující vydra s melodiemi
Plyšová vydra je unikátní hračka, která pomáhá 
zklidnit vaše děťátko. Její hebké bříško se pohybuje 
nahoru a dolů jako při pomalém dýchání a tím 
přirozeně zklidní vaše děťátko za doprovodu 30 minut 
relaxační hudby, zvukových efektů a příjemných 
světýlek. Se svou sladkou tvářičkou, hebounkým 
kožíškem a saténovým ocáskem je plyšová vydra 
perfektním kamarádem pro klidné hraní.

Věk: od narození | FXC66

Zebra s aktivitami
Připněte tuto roztomilou zebru 
k dětskému pultíku a vzrušující hra 
se smysly může začít!

Věk: od 3 měsíců | FGJ11

Kačenka v kouli
Tito plovající malí přátelé umí opravdu 
udržet zábavu dětem od věku 
novorozence až po batolata ve vaně! 
Vyberte si ze čtyř barev tu, která bude 
pro vaše maličké tou nejkouzelnější 
společnicí do vany.

Věk: od 3 měsíců | DVH21

Zvířecí dobrodružství
Vaše děťátko může chytat, 
třást, mačkat a kousat do 
těchto zvířecích hraček a tím 
posílit svou jemnou i hrubou 
motoriku, zatímco má plné 
ruce práce!

Věk: od 3 měsíců | GGF02

AKTIVITY 
PRO NEJMENŠÍ
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Kousátko 
kalíšek na kávu
Je bez laktózy, 
kofeinu a přesně 
padne do ruky!

Věk: od 3 měsíců | 
DYW60

Panda

LevOpička

Xylofon
Každá klávesa tohoto xylofonu, 
určeného pro miminka, vydává 
elektronickou hudbu a světla (zelené, 
žluté, oranžové a červené). Jeho součástí 
je pohybový spínač, který jednoduchým 
plácnutím dokáže aktivovat i to 
nejmenší dítě. Základna xylofonu je 
vypouklá, takže se lehce houpe. Po 
stisknutí jednotlivých kláves dítě uslyší 
jednotlivé tóny a hudební popěvky. Po 
stisknutí několika kláves najednou, uslyší 
akord a hudební popěvek.

Věk: od 3 měsíců | BLT38

Chrastítka zvířátka
Jak se daří, děťátko? S těmito 
chrastícími zvířátky si při hraní 
a kousání užije vaše maličké spoustu 
zábavy. Sesbírejte je všechny a užijte 
si chrastící párty! Pestré barvy, různé 
druhy povrchů a zábavné chrastící 
zvuky pomáhají rozvíjet smysly 
vašeho děťátka. 

Věk: od 3 měsíců | FVF42

Co se to tak třese?

AKTIVITY 
PRO NEJMENŠÍ
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CO TO JE?!
TÉÉDA,

Vaše děťátko bude mít plnou hlavičku hraček. 

Čím více si bude hrát, tím více věcí se naučí. 

A zažije u toho spoustu zábavy!

AKTIVNÍ
ZÁBAVA
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Houpací ptáček
Pokládejte čtyři zvířecí 
kamarády na ptáčkova 
křidélka a vyrovnávejte 
jejich váhu tak, aby ptáček 
držel balanc, nebo je 
posaďte pouze na jednu 
stranu a sledujte, jak se 
ptáček naklání sem a tam 
za doprovodu chrastění 
barevných korálků v jeho 
podstavě.

Věk: od 6 měsíců | GJW26

Jezdící ježek se 
zrcátkem
Rozkošný ježek se 
zrcátkem roste s vaším 
děťátkem od doby, kdy 
začne pást koníčky, pak 
sedět až po čas, kdy začne 
lézt! Velké zrcátko ocení 
jak nejmladší miminka, 
která se zájmem zkoumají 
svůj odraz, tak i starší 
děti, které jej mohou 
postrkovat před sebou 
a plazit se za ním. 

Věk: od 3 měsíců | GJW14

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA
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Kostky pro rozvoj smyslů
Šest stran zábavy, které potěší smysly 
nenechavých dětských ručiček. Každá 
očíslovaná kostka skrývá překvapení!

Věk: od 6 měsíců | GJW13

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA

Zvířátka na kolečkách
Zvířátka na kolečkách jsou 
úplně ideální pro uchopení 
malými dětskými ručičkami. 
Vaše děťátko s těmito zvířátky 
může dovádět, tlačit je před 
sebou nebo se za nimi plazit. 
Na svých zádíčkách zvířátka 
skrývají různé zábavné 
aktivity!

Věk: od 9 měsíců | GJW12
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Kroužky na tyči jednorožec
Kroužky na tyči s jednorožcem mají oproti 
klasickým kroužkům na tyči od Fisher Price® novou 
vychytávku! Každý ze čtyř barevných kroužků má 
totiž jiný povrch, které váš malý zvědavec může při 
skládání zkoumat. Třešničkou na dortu je roztomilý 
jednorožec a houpavá podstava, která zacinká 
pokaždé, když do ní vaše děťátko plácne.

Věk: od 6 měsíců | GDR82

Kroužky na tyči
Pět pestrobarevných kroužků, 
neodo latelných pro vaše 
malé děťátko, které se je bude 
snažit všemožně chytat, držet, 
navlékat a prozkoumávat.

Věk: od 6 měsíců | GKD51

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA
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První vkládačka
Tyto velké barevné kostky 
pomáhají děti seznámit se 
s barvami a tvary. Každá kostka 
přesně pasuje do jednoho 
konkrétního otvoru ve víku kyblíku. 
Děti mohou kostičky stavět na sebe 
nebo je pouštět otvory ve víku 
dovnitř. Když jsou všechny kostky 
uvnitř, stačí kyblík vysypat a hra 
může začít znovu.

Věk: od 6 měsíců | FFC84

Hudební autíčko vkládačka
Vaše děťátko zažije spoustu zábavy 
s tímto autíčkem, které mu umožní 
třídit, naplňovat a opět vysypávat 
tvary za doprovodu rozmanitých 
zvuků. Je perfektně přizpůsobené 
malým dětským ručkám, které 
se snaží neustále něco uchopit 
a přenést. A zatímco se vaše děťátko 
vyvíjí a roste, odmění jeho první 
krůčky vzrušujícími barevnými světly, 
hudbou a zvuky aut! 

Věk: od 6 měsíců | GFY41 

Fidget kostka s aktivitami
Fidget kostka s aktivitami dokonale zaměstná dětské 
prstíčky. Váš malý průzkumník může objevovat barevná 
cvakátka, otáčivé kuličky, páčkový spínač a spoustu dalších 
zajímavých věcí, které pomohou rozvíjet jeho jemnou 
motoriku.

Věk: od 6 měsíců | FWP34

Vkládačka zpívající šnek se zvuky
Tento roztomilý šneček přináší plno zábavy při vkládání 
různých tvarů do správných otvorů! Deset barevných kostiček 
můžou děti stavět na sebe nebo je poskládat do ulity. Když 
je ulita plná, jednoduše otevřete víko, abyste kostky vysypali, 
a zábava může začít nanovo! Poplácejte šnečka a on začne 
přehrávat spoustu veselých melodií a zvuků! 

Věk: od 6 měsíců | FRB84

6 stran kostky plných 
unikátních aktivit!

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA
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Chrastící kulička 
sluníčko
Drobečkové mohou třást, 
chrastit a lézt spolu s touto 
napůl průhlednou a napůl 
modrou kuličkou, která má 
na jedné straně přátelské 
sluníčko a na druhé roztomilé 
mráčky s duhou.

Věk: od 9 měsíců | GJF68

Krokodýl

N8161

Gepard

N8162

Hroch

Slon

Pojízdná zvířátka
S těmito pojízdnými zvířátky od Fisher-Price® si vaše 
děťátko užije spoustu zábavy! Díky otáčivé kuličce na 
bříšku hračky, cvakavým a chrastivým zvukům a hebkým 
ocáskům budou vašemu miminku skvělým kamarádem 
při plazení. Zvířátka jsou navíc krásně barevná, mají 
měkké ocásky a vydávají různé veselé zvuky, čímž 
pomáhají stimulovat a rozvíjet dětské smysly. 

Věk: od 6 měsíců | FRR65

Lvíček

Hrošík, želvička, tygřík 
a slůně s kuličkami
Tato vozítka ve tvaru zvířátek nabízejí 
díky vyskakujícím kuličkám spoustu 
zábavy a dítě si zároveň rozvíjí hrubou 
motoriku. Každé vozítko z této kolekce 
obsahuje barevné kuličky, které víří 
uvnitř, když dítě tlačí hračku před 
sebou, a úchvatně se odrážejí v lesklé 
mylarové fólii. Dokonale padnou do 
dětských rukou.

Věk: od 6 měsíců | BGX29

Želvička

Hrošík
Tygřík

Slůně

Jezdící zvířátka
Připravit, ke startu, pozor, teď! Rozjeďte zábavu 
v džungli s těmito jezdícími zvířátky od Fisher-Price®. 
Když zmáčknete tlačítko na zádech zvířátka, mrštný 
krokodýl a superrychlý gepard se rozjedou vpřed a děti 
je budou nadšeně následovat na všech čtyřech! Děti 
tak budou, až se poplazí, nebo půjdou za jedoucím 
zvířátkem, rozvíjet svoji hrubou motoriku.

Věk: od 6 měsíců | N8160

Stlač mojí hlavu 
dolu a ručičky 
vyletí nahoru!

Otoč a koukej, co 
všechno dokážu!

Otoč mě pro 
úžasnou zábavu!

Mini monster autíčka
Pojďme to rozjet! Mini monster autíčka mají 
zářivé barvy, které upoutají pozornost vašeho 
děťátka, a dole uprostřed kuličku plnou korálků, 
takže když s nimi vaše děťátko bude svištět po 
pokoji, autíčka budou vesele chrastit a kymácet 
se. Žádný div, že je váš malý uličník bude 
postrkovat s sebou všude, kam se hne. Autíčka 
mají ideální velikost, aby je váš malý závodník 
mohl popadnout do svých ručiček.

Věk: od 6 měsíců | FYL43

Rozverná monstra
Díky spoustě zábavných aktivit a vzorů ke 
zkoumání pomůžou tato rozverná monstra 
vašemu děťátku zlepšit koordinaci zraku 
s pohyby rukou a učiní je celkově šikovnější. 
Každé monstrum je spojeno s jinou aktivitou – 
mačkavé pískátko, chrastítko, točítko a mnoho 
dalších! Všechny hračky také stimulují vyvíjející 
se dětské smysly. Nasbírejte je všechny a užijte 
si strašidelnou zábavu!

Věk: od 6 měsíců | FHF83

Nechceš si s námi 
zajezdit?

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA
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Aktivní kostky
Aktivní kostky od Fisher-Price® sebou přináší spoustu 
zábavy! Tři barevné stavební kostky mají na každé ze 
svých čtyř stran jiné překvapení! Děti zde najdou abecedu, 
čísla, zahrají si hru na schovávanou a poslední strana 
každé kostky ukrývá jednu speciální aktivitu! Na modré 
kostce je otáčející se váleček, na červené točící se kolečko 
s kuličkami uvnitř a na žluté cvakající číselník.

Věk: od 6 měsíců | DHW15

Zvířátková věž
Je tu oblíbená skládací věž, variabilní hračka, ze které 
vaše dítě postaví komín nebo díly naskládá do sebe. 
Ale taky může položit jednu k druhé a vytvořit tak 
barevný obraz! Na jednotlivých kostkách může dítě 
objevovat čísla, obrázky a textury.

Věk: od 6 měsíců | CDC52

Motýlek – učíme se tvary!
Tento zábavný motýlek má v sobě 
několik otvorů, do kterých lze zasadit šest 
barevných kostiček různých tvarů. Pusťte se 
do skládání a třídění! I nejmenší děti dokáží 
sundat svrchní díl motýlka, aby se dostaly 
ke kostičkám a mohly začít skládat. 

Věk: od 6 měsíců | CDC22

Kostka s aktivitami
Tato barevná kostka plná 
nejrůznějších úkolů zabaví vaše 
děťátko na dlouhé hodiny! Kostka 
se díky své ideální velikosti dětem 
dobře drží. Hračka rozvíjí smysly 
a jemnou motoriku dětí.

Věk: od 6 měsíců | BFH80

6 stran kostky plných 
unikátních aktivit!

AKTIVNÍ 
ZÁBAVA
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Mluvící pejsek a mluvící 
pejskova sestřička
Seznamte se s prvními 
nejlepšími kamarády vašeho 
miminka! Měkoučký, mazlivý 
pejsek a jeho sestřička se 
postarají o to, že učení bude 
vždycky jedna velká legrace. 
Když se dítě svého čtyřnohého 
kamaráda dotkne, zareaguje 
pejsek tak, že hned spustí 
veselé písničky a fráze, které 
vaše maličké naučí víc než 100 
základních slov, části těla, barvy, 
tvary a mnoho dalšího! Obě 
hračky mluví česky.

Věk: od 6 měsíců

INTERAKTIVNÍ UČENÍ

SESTŘIČKA | FPP64

PEJSEK | FPM72

Smart StagesTM

Víme, že vaše děťátko rychle roste a vyvíjí se a stejně tak se rychle mění i způsob, 
kterým se učí a  hraje si! Proto jsme vytvořili řadu Smart StagesTM, zábavné 
výukové hračky, které drží tempo s dětským vývojem! Každá úroveň hry je plná 
rozdílných zvuků, melodií a krátkých písniček, které se nejlépe hodí k aktuálnímu 
věku a stupni vývoje vašeho děťátka.

Které hračky podporují učení?
Doporučuji celou řadu hraček, které slouží k  rozvoji dětí a  nejen 
ty značkové. Svým způsobem každá hračka něco rozvíjí. Byli byste 
překvapeni, co vše se děti mohou naučit i  z  těch nejjednodušších 
hraček. Například kostky a  stavebnice pomáhají v  rozvoji 
matematického myšlení tím, že dítě řeší otázky typu kolik, více 
než a méně než. V neposlední řadě také rozvijí kritické myšlení při 
odhadech, schopnost řešit problémy a kreativní myšlení. Skládačky 
a  třídění tvarů pomáhají v koordinaci pohybu očí a  rukou a rozvijí 
jemnou motoriku, která je důležitá v  budoucnu při psaní. Knihy 
a hračky, které se zaměřují na písmenka, slova a fonetiku pomáhají 
rozvinout gramotnost, jazyk a  schopnost číst. V  neposlední řadě 
hračky, které lze oblékat a  figurkové sety podporují hraní rolí. 
Kromě rozvoje myšlení a  představivosti dávají dětem jiný pohled 
na svět a  hlubší uznání ostatních. Hračky jsou samozřejmě v  prvé 
řadě o zábavě poskytující potěšení a zážitek dětem. Protože vlastně 
všechny hračky něco rozvíjí, poskytnutí té správné hračky ve správný 
čas je vše, co je potřeba k povzbuzení učení.

Kathleen Alfano 
Ph.D., bývalá ředitelka oddělení pro výzkum ve Fischer-Price

Rodičovské rady jsou zde uvedeny pouze jako návrhy. Doporučujeme, abyste vše 
konzultovali se svým ošetřujícím lékařem.

Objevování
6. měsíc života dítěte je časem 

výrazných změn, jak v emočním 
prožívání, tak v oblasti motorického 

vývoje. V této úrovni je pro děti 
připraveno mnoho činností, které 

probudí jejich zvídavost a zaměstnají 
jejich ručičky. Milé pochvaly a veselé 

písničky motivují v dalším objevování.

Povzbuzení
Začíná vaše děťátko mluvit? MILUJE 

napodobování a plnění úkolů? Pokud 
ano, zvolte druhou úroveň. Vaše 

maličké bude plnit jednoduché úkoly 
a hledat známé předměty z první 

úrovně. Za splnění a dobře odvedenou 
práci bude odměněno veselými 

melodiemi.

Hraní
Projevuje dítě stále větší zájem 

o různé činnosti dospělých? 
Začíná s předměty zacházet tak 

jako jeho blízcí – např. smetáčkem 
zametá podlahu, telefonuje, apod.? 

Po manipulační hře nastupuje 
napodobovací hra a hraní různých 

rolí, kterých je třetí úroveň plná!
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Chytré hodinky
Vaši malí technici si zamilují 
hodinky se dvěma interaktivními 
tlačítky, barevnými světýlky 
a realistickými zvuky. Jsou jako 
ty vaše! Chytré hodinky jsou 
plné zábavných aktivit včetně 
možnosti vytočit číslo kamaráda 
pejska, písniček a umožňují 
mačkání bočních tlačítek! 
Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | GMM58

Zpívající miska
Připravte se na zábavné a naučné chvilky s touto pohybem 

aktivovanou, „magickou“ miskou! Tím, že budou vaši malí drobečkové 
přidávat a odebírat z misky ingredience, budou se rozsvěcet barevná 

světýlka a přehrávat veselá hudba a zvuky. Miska má rozzářený 
obličejíček a také dvě barevná tlačítka! Tlačítka učí abecedu, barvy, čísla 

a mnoho dalšího pomocí písniček, frází a zvuků. Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | GMX64

Pejskův ovladač
Nejenže si vaše děťátko s touto interaktivní hračkou užije spoustu legrace, ale také 
se naučí něco nového! Díky spoustě tlačítek, písniček a zábavného učení si děti 
pejskův ovladač naprosto zamilují. Ovladač přehrává hudbu, kterou si zamilují. Po 
stisknutí vypínače se rozsvítí displej a spustí se písničky. Ty učí děti zábavnou formou 
základní čísla, písmenka, barvy, protiklady a mnoho dalšího. Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | DLK21

Pejskův stoleček
Vaše maličké si oblíbí toto nové 
místo pro aktivity a objevování. 
Na každém rohu tohoto učícího 
stolečku s funkcí Smart StagesTM 
najde něco zajímavého. Po celém 
„městě“ čeká na děti mnoho 
praktických aktivit zahrnujících 
nejrůznější posouvání, otáčení 
a mačkání na upoutání jeho 
pozornosti a zaměstnání ručiček. 
Pejskův stoleček roste spolu 
s dětmi. Připevněte ke stolečku 
nohy a proměňte hru vsedě ve hru 
vestoje. Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | DRH38

INTERAKTIVNÍ 
UČENÍ
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Učíme se říkanky
Otevřete svému děťátku svět zábavy 
a učení s touto hudební knížkou. 
Pouhým otočením stránky spustíte 
oblíbené dětské písničky a zároveň 
si můžete prohlížet barevné obrázky 
pejska a jeho sestřičky. 
Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | FRC71

BeatBo
Připravte se s BeatBo na parádní taneční párty. Stiskněte mu 
na bříšku pestrobarevná tlačítka a párty začíná! Ještě k tomu 
má tři tlačítka na nožičkách! BeatBo zpívá mnoho písníček, 
k tomu děti učí a parádně tančí! BeatBo umí dokonce 
nahrávat krátké fráze a vytvořit z nich svou oblíbenou 
písničku a k tomu nabízí 3 různé režimy: Tanec a pohyb, 
Učení a hry a Zpívejme společně. Hračka mluví česky.

Věk: od 9 měsíců | FBP64

INTERAKTIVNÍ 
UČENÍ
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Naučný laptop
S tímto laptopem dostanou dětské 
ručičky při hraní pořádně zabrat! Při 
každém zmáčknutí, otočení nebo 
posunutí některého prvku pro zábavné 
aktivity bude váš malý počítačový 
génius odměněn zábavnými 
písničkami, zvuky a krátkými větami, 
které ho seznámí s čísly, písmenky, 
barvami, tvary a spoustou dalších 
zajímavých věcí. Takže zapněte laptop, 
připojte se a škola hrou může začít! 
Nechte vaše maličké, ať posouvá 
okénkem s notičkami nebo smajlíkem, 
mačká tlačítka s čísly a písmeny, 
překlápí lístky s tvary a barvami nebo 
roztáčí váleček. Barevná světýlka navíc 
„tancují“ do rytmu hudby! Hračka 
mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | FXK46

Mluvící vagonek
Díky této hračce na kolečkách plné 
nejrůznějších aktivit se vaše děťátko naučí 
poznávat barvičky, písmenka, tvary a mnoho 
jiného, zatímco si hraje se svými oblíbenými 
hračkami nebo je zaměstnáno různými 
aktivitami. Navíc si může vaše maličké vzít 
své oblíbené hračky a kamarády (dokonce 
štěňátko) s sebou na cestu! Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | GHV12

Hudební piáno se světly
Oblíbené piáno s osmi klávesami a barevným svítícím obličejem 
rozezní váš domov zábavnou naučnou hudbou a vaše dítě si ho 
zamiluje! Díky jeho velikosti a praktické rukojeti ho navíc můžete 
vzít všude s sebou. Piáno lze nastavit na čtyři různé režimy, aby si 
vaše děťátko užilo co nejvíc zábavy. Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | GFX31

Lezeme s liškou
Fisher-Price® Lezeme s liškou dokáže zaměstnat 
všechny smysly vašeho miminka. Hračka je 
určena jak pro naučnou a zábavnou hru vsedě, 
tak svým pohybem vpřed či jízdou dokola 
motivuje k lezení a prvním krůčkům. Vhodná 
i pro jízdu na koberci. Hračka mluví česky.

Věk: od 6 měsíců | GHX77

Přes 40 písniček, 
zvuků a frází!

INTERAKTIVNÍ 
UČENÍ

Tablet
Pořiďte dětem revoluční tablet, se kterým  
se budou učit a vyrůstat díky nové vzrušující  
technologii Smart StagesTM, která umí měnit  
fáze učení až ve třech úrovních podle toho,  
jak děti rostou. Děti si samy mohou vybrat  
z aplikací, které nabízejí učení písmen, prvních  
slov, názvů zvířátek a mnohem více! Také si mohou tablet rozsvítit 
a tancovat na písničky nebo různé fráze, které jim pomohou 
rozvíjet rytmické a motorické dovednosti. Hračka mluví česky.

Věk: od 12 měsíců | DHN85

5958



Zatloukačka
Zatloukání kolíků je veliká 
zábava! Otočte stoleček 
vzhůru nohama a hra může 
pokračovat.

Věk: od 12 měsíců | GJW05

Zábavný tahací xylofon
Zábavný tahací xylofon s osmi barevnými 
klávesami povzbuzuje děti k hudební 
kreativitě. Jak se jejich hudební schopnosti 
prohlubují, dokáží sledováním barev zahrát 
opravdovou skladbu!

Věk: od 18 měsíců | CMY09

INTERAKTIVNÍ 
UČENÍ

6160



Tahací telefon
Veselý tahací telefon od Fisher-Price® se rychle 

stane oblíbeným kamarádem vašeho děťátka! Díky 
přátelskému obličeji, otočnému číselníku, zábavnému 

vyzvánění a očím, které se koulí nahoru a dolů, bude 
za chvíli vaše dítě telefonovat jako dospělý! Děti si 

s telefonem mohou hrát v sedě nebo ho tahat za sebou. 
Hračka seznamuje děti s čísly od 0 do 9.

Věk: od 12 měsíců | FGW66

Obří kroužky na tyči
Obří kroužky na tyči jsou 
stavební hrou, která dodává staré 
klasické hře úplně nový rozměr. 
Jsou vysoké skoro 40 cm! Vaše 
děťátko může brát a třást se šesti 
barevnými kroužky a poté je 
skládat na sebe na houpající se 
základnu.

Věk: od 12 měsíců | GJW15

INTERAKTIVNÍ 
UČENÍ

Vozík s kostkami
Děti si užijí kopec zábavy při stavění, chrastění 
a tahání vozíku s kostkami. Devět kostiček děti 
zavede do světa barev a tvarů!

Věk: od 6 měsíců | GJW10

6362



Nočníky
Každý se to jednou musí naučit a díky 
tomuto roztomilému kamarádovi půjde 
chození na nočník jako po másle.

Věk: od 18 měsíců

Nočník kachnička | GCJ81

Nočník jednorožec | GCJ73

Nočník tučňák | GCJ80

NOČNÍKY
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Doktor herní set
Tento herní set umožňuje dětem hrát si na doktora a pacienta, 
kdykoliv se jim zamane. Látková příruční taška pro doktora 
je plná parádních dřevěných nástrojů včetně falešné injekční 
stříkačky, teploměru a mnoho dalšího. Látková zástěra pro 
pacienta umožní předškolákům podrobně prozkoumat 
vnitřnosti člověka a užít si u toho spoustu zábavy.

Věk: od 3 let | GGT61

Pokladna
Hračka je inspirovaná 
klasickou hračkou z roku 
1975 od Fisher-Price®. 
Pokladna pomůže 
zábavnou cestou naučit 
vaše děťátko číslice, 
barvy a počítaní.

Věk: od 2 let | 72044

Opasek na nářadí
Látkový opasek má spoustu praktických 
přihrádek na nástroje jako kladívko, 
šroubováček, opravdický svinovací 
látkový metr a parádní pilku, která vydává 
při řezání zvuky. Navíc zde najdete také 
látkovou koblihu, kterou můžete vašeho 
malého stavitele či stavitelku odměnit po 
dobře vykonanou práci.

Věk: od 3 let | GGT60

PRO 
PŘEDŠKOLÁKY
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Lékařský kufřík
Je tady doktor či doktorka? Teď už ano! S tímto kufříkem si mohou 
předškoláci obléci bílý plášť a v mžiku se ponořit do role lékaře – pomocí 
stetoskopu poslouchat pacientovo srdíčko, kontrolovat jeho teplotu pomocí 
teploměru, vyšetřit ouška nebo vyléčit bolístky pomocí obvazu. Dokonce 
i dostávání injekcí se může stát zábavou s dětskou stříkačkou!

Věk: od 3 let | GHL68

PRO 
PŘEDŠKOLÁKY

6968




