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Keď sa narodí bábätko,
život sa vám prevráti úplne

hore nohami
(v dobrom slova zmysle)! Váš zvedavý malý

drobček vám otvorí oči a vy

uvidíte svet 
v novom (lepšom) svetle.

Fisher-Price je tu pre vás, 

aby do vašich každodenných 
dobrodružstiev pomocou

svojich premyslených výrobkov a hračiek

priniesol ešte viac radosti.

Toto bude fakt zábava!

Šťastné dni

www.facebook.com/FisherPriceCZ/



Ahoj,  
som tu!

od strany 6 od strany 48
od strany 66

Malý 
prieskumník!

Skúmam 
svet!

Vek:

od narodenia
Vek:

od 6 mesiacov
Vek:

od 12 mesiacov



SEDAČKYPotom, čo odpočívalo 9 mesiacov

v bezpecí vášho bruška, bude Vaše dieťatko

štastné, keď si bude môcť rovnaký pocit

bezpečia užiť znova.

Hojdanie
a pohupovanie je pre neho

upokojujúce, pretože je to veľmi podobné

pohybu, ktorý pozná práve z bruška.  

Bábätkám vyhovuje počúvať rôzne 

zvuky, pesničky
a ruchy namiesto úplného ticha.

Vo vašom brušku bolo plno zvuku!
Detské sedadlo
Detské sedadlo (do 9 kg) sa jemne hojdá 
vďaka prirodzeným pohybom vášho 
dieťatka. Stlačením tlačidla navyše vytvára 
upokojujúce vibrácie. Ak sa chce vaše 
dieťatko hrať, môže využiť hrazdičku s tromi 
zvieracími kamarátmi.

Vek: od narodenia | GNR00

Potom, čo odpočívalo 9 mesiacov
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SEDAČKY

Sedadlo od bábätka  
po batoľa Terrazzo
Sedadlo od bábätka po batoľa 
Terrazzo najskôr využijete ako 
dojčenskú hojdačku, alebo 
pevné sedadlo s hrazdičkou 
plnou hračiek. Potom, ako vaše 
dieťatko rastie, môžete hrazdičku 
jednoducho odstrániť a sedadlo 
premeniť na stoličku pre batoľa 
(až do 18kg). Iste si zamilujete 
dve pohodlné pozície na sedenie, 
upokojujúce vibrácie a látku, 
ktorú možno prať v práčke. Stojan 
sedadla možno zložiť.

Vek: od narodenia | GWD39

Lehátko Terrazzo
Poďme sa pohojdať! Fisher-Price Sedadlo 
Terrazzo sa pohojdáva v rytme prirodzených 
pohybov vášho maličkého a po stlačení tlačidla 
vydáva upokojujúce vibrácie. Keď má vaše 
dieťatko náladu sa hrať, ponúkne mu hrazdička 
s tromi zvieratkami nad jeho hlavičkou veľa 
zábavy! Maximálna nosnosť sedadla je 9 kg. 
Sedadlo je určené pre deti od narodenia do 
doby, kým je dieťa schopné samo sedieť.

Vek: od narodenia | GWD38

Sedadlo od bábätka  
po batoľa Terrazzo so strieškou
Sedadlo od bábätka po batoľa Terrazzo so 
strieškou je extra pohodlné rozkladacie sedadlo 
pre najmenších, ktoré rastie s vaším dieťatkom 
od novorodenca po batoľa. Z počiatku slúži ako 
kolíska alebo pevné sedadlo s upokojujúcimi 
vibráciami a dvoma zvieratkami nad hlavou, 
neskôr ho môžete ľahko premeniť na kresielko 
pre batoľatá (do 18 kg).

Vek: od narodenia | GMD21
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SEDAČKY

Sedadlo od bábätka po batoľa 
zvieratká z džungle
Sedadlo od bábätka po batoľa môžete najskôr použiť 
ako upokojujúca kolíska, alebo statické sedadlo 
s dvoma zvieratkami nad hlavou, na ktoré môže 
dieťatko siahať. Potom, ako vaše dieťatko rastie, 
môžete odstrániť hrazdičku s hračkami a zmeniť 
sedadlo na kresielko pre batoľatá (do 18 kg).

Vek: od narodenia | GNV69

SEDAČKY

Sedadlo od bábätka  
po batoľa ružové
Vaša malá princezná najskôr využije 
sedadlo ako kolísku, alebo statické 
sedadlo s hračkami na hrazdičke. 
Akonáhle trochu povyrastie, môžete 
jednoducho premeniť sedadlo na 
kresielko pre batoľatá (do 18 kg). 
Nechýbajú ani upokojujúce vibrácie.

Vek: od narodenia | GNV70
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NA CESTY
Hracia dečka do tašky
S hracou dečkou do tašky si vaše dieťatko 
užije veľa zábavy počas pasenia koníčkov, 
či už doma alebo na cestách. Dečku 
s morskými motívmi a dvoma ľahkými 
hrazdičkami možno ľahko zložiť do tašky 
na plienky alebo vrecka kočíka!

Vek: od narodenia | FXC15

Hniezdočko na cesty
Pohodlná podložka na hranie alebo spinkanie. Strieška chráni 
pred slnkom a hmyzom. Možno ju využiť ako vonku, tak aj vo 
vnutri! Ľahko zložiteľné a s rukoväťou na prenesenie.

Vek: od narodenia | FWX16
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NA CESTY

Postieľka Rock With Me™
Fisher-Price Postieľka Rock With Me™ dodá vášmu dieťatku 
pocit bezpečia a pokojné prostredie k spánku doma, alebo 
na cestách. Postieľku jemnými dotykmi ľahko rozhojdáte. 
Príjemné hojdanie vaše dieťatko upokojí a zavedie 
do ríše snov. Celú postieľku zafixujete proti hojdaniu 
jednoduchým otočením a zablokovaním nohy postieľky. 
Keď je čas na hranie, môžete ľahko pripojiť mäkkú hračku 
a zábava sa môže začať. Postieľka má ľahký rám, ktorý 
možno jednoducho zložiť a doma uložiť, alebo ju vďaka 
tomu môžete vziať ľahko so sebou na cesty.

Vek: od narodenia | GWD48
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Hracia dečka s aktivitami
V tomto bábätkovskom mestečku psíkovia 
šuštia, mačičky cinkajú a lesklé karavany lietajú 
po oblohe. Panda a leňochod sú parťáci na 
cvičenie a zmrzlinárske auto zásobuje zasnežené 
hory dobrotami. Fisher-Price® Hracia dečka 
s aktivitami ponúka takmer 120 cm miesta pre 
vaše dieťatko, ktoré ho môže preskúmavať, 
zatiaľ čo leží a hrá sa, pasie koníčky alebo sedí 
a pozoruje všetko okolo seba.

Vek: od narodenia | GJD41

Hracia dečka s leňochodom
Tráviť čas s Fisher-Price® Hracou dečkou s leňochodom 
je okúzľujúci zážitok, ktorý môže priniesť veľa krásnych 

a nečakaných prekvapení. Vaše dieťatko si môže 
s radosťou plácnuť s bábätkom leňochoda alebo sa bez 
obáv pozerať do slniečka so zrkadielkom. A dokonca sa 

môže zahryznúť do žuvacieho pomaranča.  
Hracia dečka je plná senzorických hier pre vaše  

dieťatko, ktoré ich môže objavovať pri hre  
na chrbátiku alebo počas pasenia koníčkov. 

Vek: od narodenia | GNB52

HRACIE DEČKY
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Hracia dečka s pianom
S hracou dečkou s pianom si vaše dieťatko bude podupávať do rytmu! Pohyblivé hračky na 
hrazdičke ho vyzývajú, aby si na ne siahlo, alebo do nich buchlo. Piano je možné odobrať.

Vek: od narodenia | BMH49

Hracia dečka a tunel 2v1
Ponorte sa do hry s hudobnou dečkou 
s morskými zvieratkami, z ktorej ľahko 
vytvoríte zábavný tunel!

Vek: od narodenia | DRD92

HRACIE 
DEČKY

S hracou dečkou s pianom si vaše dieťatko bude podupávať do rytmu! Pohyblivé hračky na 
hrazdičke ho vyzývajú, aby si na ne siahlo, alebo do nich buchlo. Piano je možné odobrať.
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Vankúšik pod bruško s klavírom
Hebký vankúšik slúži ako opora pod bruško  
a zároveň je pripojený k mäkkému klavíru.  
Svetielka poskytujú rozptýlenie, ktoré zabavia dieťatko pasúce koníčky na veľmi dlho, rovnako 
tak ako 20 minút hudby s tromi rôznymi režimami (hudba, zvuky zvierat a klavír). Klavír možno od 
vankúšika odpojiť, keď je vaša ratolesť staršia.

Vek: od narodenia | GJD27

Masážna dečka baby bunny
Masážna dečka pre bábätko obsahuje mäkkú podložku, na ktorej  

váš drobček pohodlne leží počas masáže. Podložka je vyrobená 
z umývateľného vinylu a obliečky do príjemného poťahu. V sete je tiež 

vankúšik pod bruško, ktorý podoprie bábätko, zatiaľ čo rodičia masírujú jeho 
chrbátik a nechýba ani brožúra so základnými technikami detských masáží.

Vek: od narodenia | GJD32

Hracia dečka panda
Hracia dečka panda poskytne vášmu  

dieťatku skvelé miesto, kde môže pásť koníčky  
a zažiť veľa zábavy doma, alebo na cestách. Plyšová a tvarovaná 

podložka má vstavaný mäkký klin, ktorý pomáha podoprieť vaše 
maličké počas pasenia koníčkov. Súčasťou sú tri vzrušujúce hračky..

Vek: od narodenia | GJD28

HRACIE 
DEČKY
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Hracia dečka  
Rainforest Friends
Hracia dečka je jednou z prvých 
hračiek vášho dieťaťa – ale nie 
je nutné o tom príliš premýšľať! 
Deti si užijú veľa zábavy pri ležaní 
na brušku alebo pri sedení na 
tejto polstrovanej, vystuženej, 
prenosnej hernej podložke, ktorá 
vie hrať aj roztomilé pesničky. 
A ak chcete zmenu, stačí pripevniť 
5 odnímateľných hračiek a váš 
maličký získa veľa novej zábavy.

Vek: od narodenia | CHP85

Hracia dečka 5 zmyslov
Malý bádateľ či bádateľka môže kedykoľvek 
vyraziť s dečkou, ktorá dokáže plne zamestnať 
jeho zmysly, na dobrodružstvo. Jej súčasťou je 
aj diel určený na pasenie koníčkov. Dieťatko 
môže na tejto luxusnej hracej dečke 
objavovať svetielka a zvuky priateľskej 
vydry, hryzátko v tvare lístočku, 
plyšového leňochoda, voňavý mrak 
a oveľa viac. 

Vek: od narodenia | GKD45

Dečka pre aktívnu  
zábavu 2 v 1
Hracia dečka s magickou 
hrazdičkou 2 v 1 sprevádza 
vaše dieťatko počas jeho 
vývoja. Akonáhle je vaše malé 
pripravené pásť koníčky, stačí 
zložiť hrazdičku a tým vytvoriť 
pre malého bádateľa nové 
dobrodružstvá. Hrazdička má 
na každej strane iný vzor. Stačí 
otočiť a nový pohľad je tu!

Vek: od narodenia | FXC14

HRACIE 
DEČKY
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POKOJNÉ
ZASPÁVANIE

Sladké sny
Á, spánok. Deťom sa ho dostane naozaj

veľa. Rodičom bohužiaľ už toľko nie.

Ale zlepší sa to, nebojte.

Tu je návod, ako si

obstarať lístok do ríše snov.

2524



Zajačik na spinkanie
Fisher-Price® Zajačik na spinkanie pre vaše 
deti má svietiace bruško a učí batoľatá, 
kedy je čas ísť spať a kedy vstávať. Červená 
znamená, že je čas ísť spať a zelená, že 
je čas vstávať. Zajačik dokonca zíva, aby 
dal dieťatku vedieť, že sa blíži čas ísť 
spať! Hračka je nastaviteľná cez aplikáciu 
Smart Connect. Rodičia môžu nastaviť 
čas spánku, hudbu a vybrať rôzne farby 
pomocou inteligentných zariadení. 
Nechýba 20 minút hudby a 4 upokojujúce 
zvuky vrátane bieleho šumu, ktorý 
pomôže dieťatku odplávať do ríše snov. 
Špeciálne vytvorený postup Ready, 
Settle, Sleep pomôže dieťatku zaspať 
a spať. Ready: Podmanivé farebné svetlá 
a upokojujúca hudba. Settle: Teplé svetlo 
a tlmená hudba. Sleep: Biely šum.

Vek: od narodenia | GMN58

Ponožky leňochod
Nohy sú v pohode samy o sebe, ale je ešte väčšia 
zábava, keď sú tiež roztomilí leniví priatelia. Ponožky 
aktivity Fisher-Price® sú mäkké, nositeľné hračky, 
ktoré povzbudzujú dojčatá k naťahovaniu, skúmaniu 
a kopaniu nôh, k objavovaniu zábavných tvarov 
a zvukov hrkálky. Detské ponožky s motívom leňochoda 
sú upraviteľné a možno odhaliť malé detské prsty.

Vek: od narodenia | GNF16

POKOJNÉ
ZASPÁVANIE
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Kolotoč 3 v 1  
Rainforest
Zaveste hrací kolotoč 3 v 1 
nad postieľku a vaše dieťa 
bude mať svojich kamarátov 
z pralesa na očiach pri 
každom odpočinku! 
Pripevnite hrací kolotoč 
na kočík a slon, tiger, lev 
aj spievajúci vtáčik budú 
dieťatko sprevádzať aj na 
prechádzkach.

Vek: od narodenia | CHR11

Pripojte k vášmu 
kočíku.

Užite si hru 
s kamarátom.

Nový kolotoč nad postieľku 
motýliky
Malé plyšové zvieratká „tancujú“ 
dokola a zapájajú bábätko do hry. 
Uspávanky a premietanie na strope 
vytvoria dokonale upokojujúce 
prostredie, ideálne pre príjemné 
zaspávanie. Až bude bábätko o niečo 
staršie môžete kolotoč od postieľky 
odpojiť a používať ho ako nočné 
osvetlenie pre detskú izbu. Hudba 
hrá až po dobu približne 30 minút. 
Súčasťou je aj diaľkový ovládač.

Vek: od narodenia | CDN41

Trojnásobná zábava pre 
dieťatko – všestrannosť 
pre mamičku!

POKOJNÉ
ZASPÁVANIE
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Uspávačik obláčik
Uspávacia hračka Fisher-Price®, ktorú 
možno prichytiť k postieľke, vytvára 
podmanivé upokojujúce svetelné divadlo. 
Dieťatko sa uspáva najskôr počas 10 minút 
svetelných efektov sprevádzaných hudbou. 
Svetielka sa potom vypnú a dieťatko 
počúva ďalších 10 minút hudobnej 
produkcie, ktorá mu pomôže prejsť do 
ríše snov.

Vek: od narodenia | GJD44

Uspávacia žirafka
Táto roztomilá žirafka uspí vaše 
dieťatko do 20 minút vďaka pokojnej 
hudbe a zvukom. Môžete mu pustiť 
10 upokojujúcich pesničiek, ružový 
šum, alebo zvuky prírody. Okrem 
upokojujúceho účinku má hudba tiež 
pozitívny vplyv na rozvoj detského 
sluchu. Vďaka gumovým nožičkám 
môžete žirafku postaviť na komodu či 
stolček, prípadne ju za pútko prichyťte 
ku kočíku alebo ku taške na plienky 
a vyrazte von na prechádzku!

Vek: od narodenia | FGG90

POKOJNÉ
ZASPÁVANIE
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Maznáčik ježko s melódiami
Roztomilý plyšový kamarát zabezpečí, že sa vaše dieťatko bude cítiť spokojne. Váš malý 
nezbedník si zamiluje ježkovu peknú tváričku, hebký kožúšok, mäkké bodlinky, jemnú 
hudbu a upokojujúce vibrácie. Ježkova hebkosť, príjemná hudba a vibrácie taktiež 
stimulujú vaše dieťatko k rozvoju hmatových a sluchových zmyslov.

Vek: od narodenia | FXC58

Upokojujúca vydra 
s melódiami
Plyšová vydra je unikátna hračka, 
ktorá pomáha upokojiť vaše dieťatko. 
Jej hebké bruško sa pohybuje hore 
a dole ako pri pomalom dýchaní a tým 
prirodzene upokojuje vaše dieťatko za 
sprievodu 30 minút relaxačnej hudby, 
zvukových efektov a príjemných 
svetielok. So svojou sladkou tváričkou, 
hebučkým kožúškom a saténovým 
chvostíkom je plyšová vydra 
perfektným kamarátom pre pokojné 
hranie vášho dieťatka. 

Vek: od narodenia | FXC66

POKOJNÉ
ZASPÁVANIE
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Uspávacia sovička
Uspávaciu sovičku 3 v 1 môžete zavesiť 
nad postieľku, pripnúť na kočík, alebo ju 
so sebou zobrať ako hračku.

Vek: od narodenia | CDN55

Uspávačik na postieľku s projekciou
Uspávačikom na postieľku s projekciou  
s 25 minútami ukľudňujúcej hudby a zvukov 
prírody spolu s okúzľujúcim premietaním 
farebných svetielok a zvieracích kamarátov na 
strop je tento uspávačik perfektným doplnkom 
spánkových návykov vášho dieťatka.

Vek: od narodenia | FXC59

Plyšový hrošík projektor na stenu
Malý plyšový hrošík sa stane tým najlepším 
pomocníkom a kamarátom pri uspávaní. Hrošík 
prehráva upokojujúce uspávanky, zvuky prírody 
alebo jemné šumenie, ktoré prenesie vaše deti 
do pokojnej ríše snov. Pre ešte príjemnejšie 
zaspávanie položte plyšového hrošíka na skriňu 
a z jeho chrbta sa spustí jemná žiara plná hviezd, 
ktorá zo stropu vykúzli skutočné hviezdne nebo. 
S malým hrošíkom sa môžu deti maznať a brať 
ho so sebou kamkoľvek na cesty. Hrá až 30 minút 
upokojujúcej hudby.

Vek: od narodenia | CGN86

Motýľov kamarát  
pre pokojné sny
Plyšový kamarát pre pokojné 
sny od Fisher-Price je tu! 
Projektor ponúka nespočet 
možností, ako maličké 
utíšiť a uspať. Plyšového 
medvedíka môžete posadiť 
dovnútra projektora alebo 
sa s ním bude hrať maličké 
samostatne.

Vek: od narodenia | DYW48

Projekcia hviezdičiek!

Roztomilý plyšák 
pre pokojné spanie

POKOJNÉ
ZASPÁVANIE
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Vaše dieťatko od prvého dňa 

vstrebáva všetko okolo seba a objavuje nové 

vzrušujúce veci. Hračky žiarivých 
farieb a všemožných tvarov sú veľkým

hitom. Veselé zvuky a pesničky 

sú tiež veľmi obľúbené. Hračky, ktoré hrkajú, šuštia, 

alebo vydávajú zvuky, sú proste skvelé! Akonáhle 

začne vaše dieťatko na všetko siahať, zamiluje si 

dotýkať sa rôznych povrchov: 
drsného, hladkého, vlnitého, jemnučkého aj 

mäkkého. Pri objavovaní určite zapojí aj svoje 

ústočká, rado všetko ochutná! Hebká senzorická knižka
Roztomilá rozprávková plyšová hračka plná aktivít 

určených pre rozvoj zmyslov vášho bábätka 
obsahuje 5 pestrofarebných stránok, na ktorých 

nájdete unikátne aktivity.

Vek: od 3 mesiacov | GJD37

ústočká, rado všetko ochutná!

AKTIVITY
PRE

NAJMENŠÍCH
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AKTIVITY
PRE NAJMENŠÍCH

Darčekový set pre malých turistov
Dieťatka žijú pre dobrodružstvo!  
S Fisher-Price® Darčekovým setom pre  
malých turistov sa môžu malí milovníci  
cestovania vydať na rôzne miesta a byť  
vybavení 4 doplnkami na dovolenku. 
Set 4 tematických hračiek pre dojčatá  
obsahuje falošný foťák, ktorý hrká a cvaká,  
šuštiacu fľaštičku opaľovacieho krému,  
hryzátko, pas a podbradník, ktorý doplní ich 
turistický vzhľad. Všetky tieto vzrušujúce zvuky 
a povrchy zapoja rozvíjajúce sa zmysly vášho 
dieťatka, zatiaľ čo manipulácia s hračkami 
pomáha posilniť ich jemnú motoriku.

Vek: od 3 mesiacov | GKC50

Krúžok na hryzenie
Každé dieťa potrebuje trochu 

očarenia a Fisher-Price® Rock ‚n 
Rattle Teether Ring™ očarí dieťa 

perfektne. Toto hryzátko, navrhnuté 
tak, aby vyzeralo ako diamantový 

prsteň, je plné farebných korálikov, 
ktoré neustále hrkajú, vaše dieťa 

zaujme a poteší. Mäkký, žuvací 
krúžok má takú veľkosť, aby ho vaše 
malé dieťatko mohlo ľahko uchopiť, 

okusovať a triasť s ním!

Vek: od narodenia | GJD35

Darčekový set 
pre malých kulturistov
Nejroztomilejší osobný tréner 
práve začal prijímať objednávky. 
Fisher-Price® Darčekový set pre 
malých kulturistov obsahuje 
4 tematické hračky pre malých 
milovníkov fitness. Mäkká čelenka 
dodá dieťatku retro vzhľad, 
zatiaľ čo žuje hrkálku v podobe 
činky kettlebell, dvíha klasickú 
činku a popíja zo zvonivého 
proteínového shakeu. Zdvihnúť, 
zahrkať, uhryznúť a opakovať. 
Jemná motorika sa nevycvičí 
sama.

Vek: od 3 mesiacov | GJD49
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Kryzátko s melódiami koala
Vstúpte do Teether Tunes Koala od Fisher-Price®! 
Táto hudobná hračka hrá zábavné veci, keď ju dieťa 
ohrýza a žuje – doma, v aute, alebo kdekoľvek ste. 
Táto roztomilá a ľahko uchopiteľná hračka „koala“ 
má dve mäkké, žuvacie uši, ktoré vaše dieťa môže 
preskúmať: jedno je textúrované a druhé hrá hudbu 
pri zahryznutí. Keď dieťa drží a ohrýza hračku, cvičí 
tak jemné motorické zručnosti a hudba zároveň 
zapája jeho sluchové zmysly.

Vek: od 3 mesiacov | GPB30

AKTIVITY
PRE NAJMENŠÍCH
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Hrošík a loptička 2 v 1
Plyšový kamarát 2 v 1, ktorý 
sa ľahko premení na loptičku 
(a naspäť) pre nekonečnú  
hru na kukučku. Hrošík 
a loptička 2 v 1 má veľa 
zaujímavých textúr pre 
malé prieskumníkove 
rúčky a navyše ho možno 
kedykoľvek vziať sebou  
na cesty.

Vek: od narodenia | GFC35

Selfie telefón
Perfektná hračka na cesty 
plná aktivít! Selfie telefón má 
veľké zrkadlo a realistické 
ikony na displeji. Mäkký 
a textúrovaný povrch obalu 
je perfektný na hryzenie.

Vek: od 3 mesiacov | GML96

Raňajkový set
Tento set 3 hračiek je úplne ideálny pre 
veselý začiatok dňa! Hrkálka kombinovaná 
s hryzátkom v podobe kávovej šálky je bez 
mlieka aj kofeínu! Bábätká, ktoré rady skoro 
vstávajú, si môžu pohrať s hrkálkou v tvare 
donutu, alebo si „prečítať najnovšie správy“ 
v krásne šustivých novinách.

Vek: od 3 mesiacov | FGH85

Perfektná hračka na cesty 
plná aktivít! Selfie telefón má 
veľké zrkadlo a realistické 
ikony na displeji. Mäkký 
a textúrovaný povrch obalu 
je perfektný na hryzenie.

Vek: od 3 mesiacov 

Raňajkový set

Loptičky pre všetky zmysly
Objavte set piatich roztomilých loptičiek, ktoré sú ako 
na mieru šité pre rozvíjajúce sa zmysly vášho dieťatka.

Vek: od 3 mesiacov | FXC32

Loptičky pre všetky zmysly
Objavte set piatich roztomilých loptičiek, ktoré sú ako 

Lama pre hru na brušku
Plyšová podložka podporuje vaše dieťatko 
počas jeho rastu od ležania na chrbte cez 
pasenie koníčkov, sedenie až k prvým krôčikom. 
Súčasťou roztomilej lamy je tiež obojstranná 
prikrývka s vreckom, tromi hračkami a zrkadlom, 
ktoré je možné pripevniť do papuľky lamy alebo 
na hraciu deku! Váš malý bádateľ si zamiluje 
objavovanie všetkých častí, zvukov a materiálov 
svojho prítulného kamaráta.

Vek: od narodenia | FXC36

Lama pre hru na brušku

Náučné mäkké 
kocky
Vaše dieťatko bude 
nadšene prevracať, 
žmoliť a hrať sa 
s týmito látkovými 
kockami počas 
pasenia koníčkov. 
Na stranách kociek, 
ktoré možno 
spojiť dohromady, 
sú vyobrazené 
čísla, rôzne tvary 
a zvieratká.

Vek: od 3 mesiacov | 
GFC37

AKTIVITY
PRE NAJMENŠÍCH
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1-až-5 náučné karty
S 10 stranami farebných obrázkov, 
vrúbkovaných látok a dvoma klopadlami 
si váš drobček užije veľa zábavy a bude 
rozvíjať svoje zmysly. Až vaše bábätko 
povyrastie, môžete karty využiť na to, 
aby ste ho zoznámili s číslami, tvarmi 
a rozkošnými zvieracími kamarátmi.

Vek: od narodenia | GFX90

Mäkká knižka 
so zvieratkami
Vaše dieťatko si túto úžasnú knižku 
plnú zábavných aktivít a prekvapení 
okamžite zamiluje! Na každej strane 
na neho čaká iné dobrodružstvo! 
Všetky tri mäkké stránky sú plné 
žiarivých farieb, priateľských 
zvieratiek a rôznorodých povrchov, 
ktoré deti zamestnajú na dlhú dobu.

Vek: od narodenia | FGJ40

Zebra s aktivitami
Pripnite túto roztomilú zebru 
k detskému pultíku a vzrušujúca hra 
so zmyslami sa môže začať!

Vek: od 3 mesiacov | FGJ11

Kačička v guli
Títo plávajúci malí priatelia vedia 
naozaj udržať zábavu deťom od veku 
novorodenca až po batoľatá! Vyberte 
si zo štyroch farieb tú, ktorá bude 
pre vaše maličké tou najčarovnejšou 
spoločníčkou do vane.

Vek: od 3 mesiacov | DVH21

Zvieracie dobrodružstvo
Vaše dieťatko môže chytať,  
triasť, stláčať a hrýzť  
do týchto zvieracích hračiek  
a tým posilniť svoju jemnú  
i hrubú motoriku, zatiaľ  
čo má plné ruky práce!

Vek: od 3 mesiacov | GGF02

AKTIVITY
PRE NAJMENŠÍCH
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Hryzátko pohárik na kávu
Je bez laktózy, kofeínu a presne 
padne do rúčky vášmu dieťatku!

Vek: od 3 mesiacov | DYW60

Xylofón
Každá klávesa tohto xylofónu, určeného pre novorodencov, vydáva elektronickú hudbu a svetlá 
(zelené, žlté, oranžové a červené). Jeho súčasťou je pohybový spínač, ktorý jednoduchým buchnutím 
dokáže aktivovať aj to najmenšie dieťa. Spodná časť xylofónu je vypuklá, takže sa ľahko hojdá (tak, 
aby aktivoval elektroniku). Po stlačení jednotlivých kláves dieťa počuje jednotlivé tóny a hudobné 
popevky, po stlačení niekoľkých klávesov naraz, počuje akord a hudobné popevky.

Vek: od 3 mesiacov | BLT38

AKTIVITY
PRE NAJMENŠÍCH
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ČO TO JE?!
TÉÉDA,TÉÉDA,

ČO TO JE?!
ČO TO JE?!
ČO TO JE?!

TÉÉDA,

ČO TO JE?!
TÉÉDA,

ČO TO JE?!
TÉÉDA,

ČO TO JE?!
TÉÉDA,TÉÉDA,TÉÉDA,TÉÉDA,TÉÉDA,

ČO TO JE?!
ČO TO JE?!

TÉÉDA,TÉÉDA,TÉÉDA,

ČO TO JE?!
TÉÉDA,

Vaše dieťatko bude mať plnú hlavičku hračiek.

Čím viac sa bude hrať, tým viac vecí sa naučí.

A zažije pri tom veľa zábavy!

AKTÍVNA
ZÁBAVA
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Vyskakujúce zvieratká
Fisher-Price® Vyskakujúce zvieratká 

premenia izbičku na čarovný les, 
v ktorom sa môžu stať prekvapivé 

veci. Zatlačte na hubku, aby 
vyskočila pískajúca myška so svojím 

pozdravom. Posuňte lístok a stretnite 
priateľskú líštičku. Pohlaďte motýlika 

a uvidíte, ako sa do hry zapojí 
veselý ježko. Zastavte sa, privoňajte 

ku kvetinke a roztočte ju, aby ste 
zahliadli kohúta. So štyrmi aktivitami, 

medzi ktoré patrí stláčanie, 
otáčanie, prepínanie a posúvanie, 

si môžu malé ručičky posilniť svoju 
zručnosť, zatiaľ čo prekvapivé zvuky 
a vyskakujúci kamaráti učia dieťatko 

príčine a následku.

Vek: od 6 mesiacov | GJW24

Kocky pre rozvoj zmyslov
Šesť strán zábavy, ktoré potešia zmysly 
nenásytných detských ručičiek. Každá 
očíslovaná kocka skrýva prekvapenie!

Vek: od 6 mesiacov | GJW13

AKTÍVNA
ZÁBAVA
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Hojdací vtáčik
Postupne ukladajte štyroch 
zvieracích kamarátov 
na krídelká vtáčika 
a vyrovnávajte ich váhu tak, 
aby vtáčik držal rovnováhu, 
alebo ich posaďte len na 
jednu stranu a sledujte, 
ako sa vtáčik nakláňa sem 
a tam za sprievodu hrkania 
farebných korálikov v jeho 
podstavci.

Vek: od 6 mesiacov | 
GJW26

Jazdiaci ježko  
so zrkadlom
Rozkošný ježko so 
zrkadielkom rastie 
s vaším dieťatkom od 
doby, kedy začne pásť 
koníčky, potom sedieť až 
po čas, kedy začne liezť! 
Veľké zrkadlo ocenia ako 
najmladšie bábätka, ktoré 
so záujmom skúmajú svoj 
odraz, tak i staršie deti, 
ktoré ho môžu postrkovať 
pred sebou a plaziť sa za 
ním.

Vek: od 3 mesiacov | 
GJW14

AKTÍVNA
ZÁBAVA
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Kocky rock-a-star
Pod hromadou hviezdičiek, štvorčekov 
a trojuholníčkov dieťa radostne 
nachádza ten posledný a najdôležitejší 
krúžok. Tento Fisher-Price® darčekový 
set spája dve klasické detské hračky 
vyrobené z rastlinných materiálov. 
Otvorte zábavné vedierko plné 
Prvých detských kociek. Obsahuje 
set 10 farebných, rôzne tvarovaných 
kociek, ktoré možno stavať, radiť alebo 
si s nimi hádzať počas hry. Ikonické 
Krúžky na tyči obsahujú pohybujúcu sa 
základňu a 5 pestrofarebných krúžkov, 
ktoré si môže dieťatko ľubovoľne brať, 
skladať ich, alebo s nimi triasť.

Vek: od 6 mesiacov | GRF11

Kocky rock-a-star
Pod hromadou hviezdičiek, štvorčekov 
a trojuholníčkov dieťa radostne 
nachádza ten posledný a najdôležitejší 
krúžok. Tento Fisher-Price® darčekový krúžok. Tento Fisher-Price® darčekový 
set spája dve klasické detské hračky 
vyrobené z rastlinných materiálov. 
Otvorte zábavné vedierko plné 
Prvých detských kociek. Obsahuje 
set 10 farebných, rôzne tvarovaných 
kociek, ktoré možno stavať, radiť alebo 
si s nimi hádzať počas hry. Ikonické 
Krúžky na tyči obsahujú pohybujúcu sa 
základňu a 5 pestrofarebných krúžkov, 
ktoré si môže dieťatko ľubovoľne brať, 
skladať ich, alebo s nimi triasť.

Vek: od 6 mesiacov

AKTÍVNA
ZÁBAVA

Zvieratká na kolieskach
Zvieratká na kolieskach sú úplne 
ideálne pre uchopenie malými 
detskými ručičkami. Vaše 
dieťatko s týmito zvieratkami 
môže vyvádzať, tlačiť ich pred 
sebou alebo sa za nimi plaziť. 
Na svojich chrbátikoch zvieratká 
skrývajú rôzne zábavné aktivity!

Vek: od 9 mesiacov | GJW12

5554



Krúžky na tyči jednorožec
Krúžky na tyči s jednorožcom majú oproti klasickým 
krúžkom na tyči od Fisher Price® novú vychytávku! 
Každý zo štyroch farebných krúžkov má totiž 
iný povrch, ktoré váš malý zvedavec môže pri 
skladaní skúmať. Čerešničkou na torte je roztomilý 
jednorožec a kolísavá podstava, ktorá zacinká 
zakaždým, keď do nej vaše dieťatko capne.

Vek: od 6 mesiacov | GDR82

Krúžky na tyči s jednorožcom majú oproti klasickým 
krúžkom na tyči od Fisher Price® novú vychytávku! 

skladaní skúmať. Čerešničkou na torte je roztomilý 

Krúžky na tyči
Päť pestrofarebných krúžkov, 
neodolateľných pre vaše malé 
dieťatko, ktoré sa ich bude 
snažiť všemožne chytať, držať, 
navliekať a preskúmavať.

Vek: od 6 mesiacov | GKD51

AKTÍVNA
ZÁBAVA

5756



AKTÍVNA
ZÁBAVA

Obrie krúžky na tyči
Obrie krúžky na tyči sú stavebnou hrou, 
ktorá dodáva starej klasickej hre úplne 
nový rozmer. Sú vysoké skoro 40 cm! Vaše 
dieťatko môže brať a triasť so šiestimi 
farebnými krúžkami a potom ich skladať 
na seba na hojdajúcu sa základňu.

Vek: od 12 mesiacov | GJW15

5958



Prvá vkladačka
Tieto veľké farebné kocky 
pomáhajú deťom zoznámiť sa 
s farbami a tvarmi. Každá kocka 
presne pasuje do jedného 
konkrétneho otvoru vo veku 
vedierka. Deti môžu kocky stavať 
na seba alebo ich púšťať otvormi vo 
veku dovnútra vedra. Keď sú všetky 
kocky vo vnútri, stačí vedierko 
vysypať a hra môže začať znovu.

Vek: od 6 mesiacov | FFC84

Hudobné autíčko vkladačka
Vaše dieťatko zažije veľa zábavy 
s týmto autíčkom, ktoré mu umožní 
triediť, napĺňať a opäť vysypávať tvary 
za sprievodu rozmanitých zvukov. 
Je perfektne prispôsobené malým 
detským rúčkam, ktoré sa snažia 
neustále niečo uchopiť a preniesť. 
A zatiaľ čo sa vaše dieťatko vyvíja 
a rastie, odmení jeho prvé krôčiky 
vzrušujúcimi farebnými svetlami, 
hudbou a zvukmi áut!

Vek: od 6 mesiacov | GFY41 

Fidget kocka s aktivitami
Fidget kocka s aktivitami dokonale zamestná detské 
prstíky. Váš malý prieskumník môže objavovať farebná 
cvakátka, otáčavé gulôčky, páčkový spínač a veľa 
ďalších zaujímavých vecí, ktoré pomôžu rozvíjať jeho 
jemnú motoriku.

Vek: od 6 mesiacov | FWP34

Vkladačka spievajúci slimák so zvukmi
Tento roztomilý slimáčik prináša plno zábavy pri vkladaní 
rôznych tvarov do správnych otvorov! Desať farebných kociek 
môžu deti stavať na seba alebo ich poskladať do ulity. Keď je 
ulita plná, jednoducho otvorte veko, aby ste kocky vysypali, 
a zábava môže začať nanovo! Potľapkajte slimáčika a on začne 
prehrávať veľa veselých melódií a zvukov!

Vek: od 6 mesiacov | FRB84

rôznych tvarov do správnych otvorov! Desať farebných kociek 

a zábava môže začať nanovo! Potľapkajte slimáčika a on začne 

6 strán kocky plných 
unikátnych aktivít!

AKTÍVNA
ZÁBAVA

Vkladačka spievajúci slimák so zvukmi
Tento roztomilý slimáčik prináša plno zábavy pri vkladaní 
rôznych tvarov do správnych otvorov! Desať farebných kociek 
môžu deti stavať na seba alebo ich poskladať do ulity. Keď je 
ulita plná, jednoducho otvorte veko, aby ste kocky vysypali, 
a zábava môže začať nanovo! Potľapkajte slimáčika a on začne 
prehrávať veľa veselých melódií a zvukov!

Vek: od 6 mesiacov
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Krokodíl

N8161

Gepardík

N8162

Hroch

Slon

Pojazdné zvieratká
S týmito pojazdnými zvieratkami od Fisher-Price® si 
vaše dieťatko užije veľa zábavy! Vďaka otáčavej guličke 
na brušku hračky, cvakavým a rapkajúcim zvukom 
a hebkým chvostíkom budú vášmu bábätku skvelým 
kamarátom pri plazení. Zvieratká sú navyše krásne 
farebné, majú mäkké chvostíky a vydávajú rôzne veselé 
zvuky, čím pomáhajú stimulovať a rozvíjať detské zmysly.

Vek: od 6 mesiacov | FRR65

Lev

Krokodíl

N8161

Hrošík, korytnačka, tigrík 
a sloník s guličkami
Tieto vozidlá v tvare zvieratiek 
ponúkajú vďaka vyskakujúcim 
guličkám veľa zábavy a dieťa si 
zároveň rozvíja hrubú motoriku. Každé 
vozidlo z tejto dvojdielnej kolekcie 
obsahuje farebné guličky, ktoré víria 
vo vnútri, keď dieťa tlačí hračku pred 
sebou, a úchvatne sa odrážajú v lesklej 
mylarovej fólii. Dokonale padnú do 
detských rúk.

Vek: od 6 mesiacov | BGX29

Korytnačka

Hrošík
Tiger

Sloník

Vek: od 6 mesiacov | BGX29

Sloník

Jazdiacie zvieratká
Pripraviť, k štartu, pozor, teraz! Rozbehnite zábavu 
v džungli s týmito jazdiacimi zvieratkami od Fisher-
Price®. Keď stlačíte tlačidlo na chrbte zvieratka, mrštný 
krokodíl a superrýchly gepard sa rozbehnú vpred a deti 
ich budú nadšene nasledovať na všetkých štyroch! Deti 
budú rozvíjať svoju hrubú motoriku.

Vek: od 6 mesiacov | N8160

AKTÍVNA
ZÁBAVA

Hrkálka dúhová 
guľôčka
S touto hrkálkou bude pre 
vaše dieťatko každý deň veselý 
a plný zábavy s farbami! Guľôčka 
je napoly modrá a napoly 
priehľadná so zaujímavým 
vzorom na každej strane. Navyše 
pri zatrasení a kotúľaní vydáva 
hrkajúce zvuky, ktoré pomôžu 
rozvinúť sluchové vnímanie, 
zatiaľ čo usmievavé slniečko na 
jednej strane a roztomilé mráčky 
s dúhou na druhej zlepšia 
zrakové vnímanie.

Vek: od 9 mesiacov | GJF68

Hrošík, korytnačka, tigrík 
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Aktívne kocky
Aktívne kocky od Fisher-Price® sebou prinášajú veľa 
zábavy! Tri farebné stavebné kocky majú na každej zo 
svojich štyroch strán iné prekvapenie! Deti tu nájdu 
abecedu, čísla, zahrajú si hru na schovávačku a posledná 
strana každej kocky ukrýva jednu špeciálnu aktivitu! Na 
modrej kocke je otáčajúci sa valček, na červené točiace sa 
koliesko s guličkami vo vnútri a na žlté cvakajúci číselník.

Vek: od 6 mesiacov | DHW15

Zvieratková veža
Je tu obľúbená skladacia veža, variabilná hračka, 
z ktorej vaše dieťa postaví komín, alebo diely naskladá 
do seba. Ale taktiež môže položiť jednu k druhej 
a vytvoriť tak farebný obraz! Na jednotlivých kockách 
môže dieťa objavovať čísla, obrázky a textúry.

Vek: od 6 mesiacov | CDC52

Motýlik – učíme sa tvary!
Tento zábavný motýlik má v sebe niekoľko 
otvorov, do ktorých možno zasadiť šesť 
farebných kociek rôznych tvarov. Pustite sa 
do skladania a triedenia! Aj najmenšie deti 
dokážu zložiť vrchný diel motýlika, aby sa 
dostali ku kockám a mohli začať skladať.
Vek: od 6 mesiacov | CDC22

Kocka s aktivitami
Táto farebná kocka plná 
najrôznejších úloh zabaví vaše 
dieťatko na dlhé hodiny! Kocka 
sa vďaka svojej ideálnej veľkosti 
deťom dobre drží. Hračka rozvíja 
zmysly a jemnú motoriku detí.

Vek: od 6 mesiacov | BFH80

6 strán kocky plných 
unikátnych aktivít!

AKTÍVNA
ZÁBAVA

môže dieťa objavovať čísla, obrázky a textúry.

Je tu obľúbená skladacia veža, variabilná hračka, 
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INTERAKTÍVNE UČENIE

SESTRIČKA | FPP79

PSÍK | FPN75

Hovoriaci psík 
a Hovoriaca psíkova 
sestrička
Zoznámte sa s prvými najlepšími 
kamarátmi vášho bábätka! 
Mäkučký, maznavý psík a jeho 
sestrička sa postarajú o to, že 
učenie bude vždycky jedna veľká 
zábava. Keď sa dieťa svojho 
štvornohého kamaráta dotkne, 
zareaguje psík tak, že hneď spustí 
veselé pesničky a frázy, ktoré 
vaše maličké naučia viac ako 
100 základných slov, časti tela, 
farby, tvary a oveľa viac! Obe 
hračky hovorí po slovensky.

Vek: od 6 mesiacov

Smart StagesTM

Vieme, že vaše dieťatko rýchlo rastie a vyvíja sa a rovnako tak sa rýchlo mení aj 
spôsob, ktorým sa učí a hrá sa! Preto sme vytvorili rad Smart StagesTM, zábavné 
výukové hračky, ktoré držia tempo s  detským vývojom! Každá úroveň hry je 
plná rozdielnych zvukov, melódií a krátkych pesničiek, ktoré sa najlepšie hodia 
k aktuálnemu veku a stupňu vývoja Vášho dieťatka.

Ktoré hračky podporujú učenie?
Odporúčam celý rad hračiek, ktoré slúžia k rozvoju detí a nielen tie 
značkové. Svojim spôsobom každá hračka niečo rozvíja. Boli by ste 
prekvapení, čo všetko sa deti môžu naučiť aj z tých najjednoduchších 
hračiek. Napríklad kocky a  stavebnice pomáhajú v  rozvoji 
matematického myslenia tým, že dieťa rieši otázky typu koľko, viac 
než a menej ako.V neposlednom rade tiež rozvíjajú kritické myslenie 
pri odhadoch, schopnosť riešiť problémy a  kreatívne myslenie. 
Skladačky a  triedenie tvarov pomáhajú v  koordinácii pohybu očí 
a  rúk a  rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je dôležitá v  budúcnosti 
pri písaní. Knihy a hračky, ktoré sa zameriavajú na písmenká, slová 
a fonetiku pomáhajú rozvinúť gramotnosť, jazyk a schopnosť čítať. 
V neposlednom rade hračky, ktoré možno obliekať a figúrkové sety 
podporujú hranie rolí. Okrem rozvoja myslenia a  predstavivosti 
dávajú deťom iný pohľad na svet a hlbšie uznanie ostatných. Hračky 
sú samozrejme v  prvom rade o  zábave poskytujúce potešenie 
a  zážitok deťom. Pretože vlastne všetky hračky niečo rozvíjajú, 
poskytnutie tej správnej hračky v  správny čas je všetko, čo je 
potrebné k povzbudeniu učenia.

Kathleen Alfano
Ph.D., bývalá riaditeľka oddelenia pre výskum vo Fischer-Price

Rodičovské rady sú tu uvedené iba ako návrhy.  
Odporúčame, aby ste všetko konzultovali so svojím ošetrujúcim lekárom.

Objavy
6. mesiac života dieťaťa je časom 

výrazných zmien, ako v emočnom 
prežívaní, tak v oblasti motorického 

vývoja. V tejto úrovni je pre deti 
pripravených veľa činností, ktoré 

prebudia ich zvedavosť a zamestnajú ich 
ručičky. Milé pochvaly a veselé pesničky 

motivujú v ďalšom objavovaní.

Podnety
Začína vaše dieťatko hovoriť? MILUJE 

napodobňovanie  
a plnenie úloh? Ak áno, vyberte druhú 

úroveň. Vaše maličké bude plniť 
jednoduché úlohy a hľadať známe 

predmety z prvej úrovne. Za splnenie 
a dobre odvedenú prácu bude 

odmenené veselými melódiami.

Fantázia
Prejavuje dieťa stále väčší záujem 

o rôzne činnosti dospelých? Začína 
s predmetmi zaobchádzať tak 

ako jeho blízki - napr. metličkou 
zametá podlahu, telefonuje a pod.? 

Po manipulačnej hre nastupuje 
napodobňujúca hra a hranie rôznych 

rolí, ktorých je tretia úroveň plná!

INTERAKTÍVNE UČENIE
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Linkimals hovoriaci leňochod
Hovoriaci leňochod Linkimals od Fisher-Price® rozhýbe vaše dieťatko 
a naučí ho veľa vecí pomocou neuveriteľných svetiel, hudby, 
pesničiek a nápaditých tanečných pohybov. Stlačte tlačidlo na 
leňochodovej labke a vypočujte si všetko o číslach, farbách a ešte 
oveľa viac, zatiaľ čo leňochod tlieska labkami a kýve hlavičkou.

Vek: od 9 mesiacov | GTL45

INTERAKTÍVNE 
UČENIELinkimals hovoriaci 

lama s krúžkami
Hovoriaca lama Linkimals od 
Fisher-Price® dáva klasickej hre 
s krúžkami úplne nový rozmer. 
Pestrofarebné svetlá, vzrušujúca 
hudba, pesničky a frázy uvedú 
vaše dieťatko do sveta plného 
farieb. Poskladajte krúžky na 
krk lamy alebo stlačte vrchný 
diel a sledujte, ako sa party 
rozbehne! Navyše, akonáhle 
lama spozná ďalších Linkimals 
kamarátov, vytvoria spoločnú 
hudobnú a svetelnú show! 

Vek: od 9 mesiacov | GTL43

Akonáhle jedno zo zvieratiek „spozná“

ďalších Linkimals kamaratov, vytvorí

spoločnú hudobnú a svetelnú show!
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Linkimals hovoriaci los
Hovoriaci los Linkimals od Fisher-Price® je plný 
vzrušujúcich interaktívnych hier, ktoré uvedú vaše 
dieťatko do sveta počítania, farieb a oveľa viac pomocou 
hravých pesničiek, svetiel a fráz. Stačí len stlačiť jeho 
bruško a svetelná party plná učenia môže začať! 
Navyše, akonáhle hovoriaci los spozná ďalších Linkimals 
kamarátov, vytvoria spoločnú hudobnú a svetelnú show! 

Vek: od 9 mesiacov | GRB26

Zväzok kľúčov
Dieťatko vzrušene čaká na cestu 
a už sa nemôže dočkať .... Brmmm, 
brmmm. Zväzok kľúčov od Fisher-
Price® obsahuje dva kľúče, mäkký 
krúžok so šteniatkom a realistický 
prívesok, ktorý aktivuje hudbu, 
zvuky auta a svetlo. Počas hry 
s kľúčmi si malí vodiči môžu posilniť 
jemnú motoriku. Náučné pesničky 
ich uvádzajú do sveta písmen 
a počítania. Kam to bude? Iba 
šteniatko to vie iste.

Vek: od 9 mesiacov | GRF21

INTERAKTÍVNE 
UČENIE
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Inteligentné hodinky
Vaši malí technici si zamilujú hodinky 
s dvoma interaktívnymi tlačidlami, 
farebnými svetielkami a realistickými 
zvukmi. Sú ako tie vaše! Inteligentné 
hodinky sú plné zábavných aktivít vrátane 
možnosti vytočiť číslo kamaráta psíka, 
pesničiek a umožňujú stláčanie bočných 
tlačidiel! Hračka hovorí po slovensky.

Vek: od 6 mesiacov | GMM59

Spievajúca miska
Pripravte sa na zábavné a náučné chvíľky s touto pohybom aktivovanou, 

„magickou“ miskou! Tým, že budú vaši malí drobčekovia pridávať 
a odoberať z misky ingrediencie, budú sa rozsvecovať farebné svetielka 

a prehrávať veselá hudba a zvuky. Miska má rozžiarenú tváričku a tiež dve 
farebné tlačidlá! Tlačidlá učia abecedu, farby, čísla a oveľa viac pomocou 

pesničiek, fráz a zvukov. Hračka hovorí po slovensky.

Vek: od 6 mesiacov | GMX66

Inteligentné hodinky

Vek: od 6 mesiacov | GMX66

Spievajúca miska

Emoji smartphone
Váš malý technik si Emoji smartphone okamžite zamiluje – veď je ako 
naozajstný! Mobil je vybavený štyrmi interaktívnymi „aplikáciami“, 
ôsmich humornými smajlíky, farebnými svetielkami a zvuky. Táto 
interaktívna hračka je plná zábavných aktivít. Deti môžu zavolať 
svojmu dobrému kamarátovi Psíkovi, klikať na „ikony“ aplikácií, pustiť si 
pesničku a tancovať alebo nahrať špeciálny hlasovú správu a prehrávať 
si ju znova a znova! Hračka hovorí po slovensky.

Vek: od 18 mesiacov | FPR20

INTERAKTÍVNE 
UČENIE
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Lezieme s líškou so zvukmi
Fisher-Price® Lezieme s líškou 
dokáže zamestnať všetky zmysly 
vášho bábätka. Hračka zaistí 
dieťatku množstvo hudobnej 
zábavy ako pre hru v sede, pri hraní, 
plazení aj kedykoľvek inokedy. 
Sediace deti si zamilujú možnosť 
kedykoľvek objavovať jemnučkú 
tvár ich kamarátky líšky alebo jej 
hebký plyšový chvostík. Stláčaním 
tlačidiel roztočí líšku za sprievodu 
hudby a zvukov.

Vek: od 6 mesiacov | GFY37

Tablet
Kúpte deťom revolučný tabliet, s ktorým sa  
budú učiť a vyrastať. Vďaka novej vzrušujúcej  
technológii Smart StagesTM, ktorá vie meniť  
fázy učenia až v troch úrovniach podľa toho,  
ako deti rastú. Samy si môžu vybrať z aplikácií,  
ktoré ponúkajú učenie písmen, prvých slov, názvov  
zvieratiek a oveľa viac! Tiež si môžu tablet rozsvietiť a tancovať 
na pesničky alebo rôzne frázy, ktoré im pomôžu rozvíjať rytmické 
a motorické zručnosti. Hračka hovorí po slovensky.

Vek: od 12 mesiacov | DLK61

INTERAKTÍVNE 
UČENIE

ktoré ponúkajú učenie písmen, prvých slov, názvov 

Učíme sa riekanky
Otvorte svojmu dieťatku svet zábavy 
a učenia s hudobnou knižkou Učíme 
sa riekanky! Jednoduchým otočením 
stránky spustíte obľúbené detské 
pesničky a zároveň si môžete prezerať 
farebné obrázky psíka a jeho sestričky. 
Hračka hovorí po slovensky.

Vek: od 6 mesiacov | FRC72
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Ťahací telefón
Veselý ťahací telefón od Fisher-Price® sa rýchlo stane 
obľúbeným kamarátom vášho dieťatka! Vďaka priateľskej 
tvári, otočnému číselníku, zábavnému zvoneniu a očiam, 
ktoré sa gúľajú hore a dole, bude za chvíľu vaše dieťa 
telefonovať ako dospelý! Deti sa s telefónom môžu hrať 
v sede alebo ho ťahať za sebou. Hračka zoznamuje deti 
s číslami od 0 do 9, ktoré môžu vytáčať na telefóne.

Vek: od 12 mesiacov | FGW66

INTERAKTÍVNE 
UČENIEHudobné piano so svetlami

Obľúbené piano s ôsmimi klávesmi 
a farebnou svietiacou tvárou rozoznie 
váš domov zábavnou náučnou 
hudbou a vaše dieťa si ho zamiluje! 
Vďaka jeho veľkosti a praktickej 
rukoväti ho navyše môžete zobrať 
všade so sebou. Piano možno nastaviť 
na štyri rôzne režimy, aby si vaše 
dieťatko užilo čo najviac zábavy. 
V režime hudba môže hrať na piano 
ako naozajstný virtuóz, zatiaľ čo režim 
učenie ho naučí farby, čísla a tvary.

Vek: od 6 mesiacov | GGK33

Zatĺkačka
Zatĺkanie kolíkov je veľká zábava! Otočte stolček hore 
nohami a hra môže pokračovať.

Vek: od 12 mesiacov | GJW05
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INTERAKTÍVNE 
UČENIE

Zábavný ťahací xylofón
Zábavný ťahací Xylofón s ôsmimi 
farebnými klávesmi povzbudzuje 
deti k hudobnej kreativite. Ako sa 
ich hudobné schopnosti prehlbujú, 
dokážu sledovaním farieb zahrať 
naozajstnú skladbu!

Vek: od 18 mesiacov | CMY09

Vozík s kockami
Deti si užijú kopec zábavy pri stavaní, 
hrkaní a ťahaní vozíka s kockami. Deväť 
kociek deti zavedie do sveta farieb a tvarov!

Vek: od 6 mesiacov | GJW10
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Nočníky
Každý sa to raz musí naučiť a vďaka 
tomuto roztomilému kamarátovi pôjde 
chodenie na nočník ako po masle.

Vek: od 18 mesiacov

Nočník kačička | GCJ81

Nočník jednorožec | GCJ73

Nočník tučniak | GCJ80

Nočník jednorožec | GCJ73

NOČNÍKYNOČNÍKY

tomuto roztomilému kamarátovi pôjde 
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Pokladňa
Hračka je inšpirovaná 
klasickou hračkou z roku 
1975 od Fisher-Price®. 
Pokladňa pomôže 
zábavnou cestou naučiť 
vaše dieťatko číslice, 
farby a počítanie. 

Vek: od 2 rokov | 72044

PRE
PREDŠKOLÁKOV

Pokladňa
Hračka je inšpirovaná 
klasickou hračkou z roku 
1975 od Fisher-Price®. 
Pokladňa pomôže 
zábavnou cestou naučiť 
vaše dieťatko číslice, 
farby a počítanie. 

Vek: od 2 rokov 

Doktor herný set
Doktor herný set umožňuje deťom 
hrať sa na doktora a pacienta, 
kedykoľvek sa im zachce. Látková 
príručná taška pre doktora je plná 
parádnych drevených nástrojov 
vrátane falošnej injekčnej striekačky, 
teplomera a mnoho ďalšieho. 
Látková zástera pre pacienta umožní 
predškolákom podrobne preskúmať 
vnútornosti človeka a užiť si pri tom 
veľa zábavy.

Vek: od 3 rokov | GGT61

Doktor herný set umožňuje deťom 

kedykoľvek sa im zachce. Látková 
príručná taška pre doktora je plná 

vrátane falošnej injekčnej striekačky, 

Látková zástera pre pacienta umožní 
predškolákom podrobne preskúmať 
vnútornosti človeka a užiť si pri tom 
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