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Tai žaislai,  
kurie suteikia vaikams daug džiaugsmo, 
meilės, lavina jų įgūdžius, padeda 
mokytis ir priverčia plačiai šypsotis!

www.fisher-price.com/lt



Kituose šio katalogo puslapiuose Jūs galite pamatyti mūsų darbo rezultatus ir atrasti pasaulį, 
kupiną naudingų dalykų ir daugybės džiaugsmo, kuriuo dalinkitės kartu su savo mažyliu!

Pirmaisiais kūdikio metais, Jūs kartu patirsite tiek daug gražių 
akimirkų! Fisher-Price produktai orientuoti į vaikų vystymąsi, 
todėl Jūs galėsite daugiau dėmesio skirti kartu praleidžiamam 
laikui.

Fisher-Price bendrauja su mamomis internetu, fokus grupėse, 
lankosi jų namuose, klausosi jų nuomonių, kad galėtų matyti, ko 
reikia  mamoms ir jų mažyliams.

Mes daug laiko praleidžiame ir su vaikais jų aplinkoje bei 
specialiose žaidimų laboratorijose, kur stebime ir tyrinėjame jų 
kasdienybę, poreikius ir vystymosi etapus.

Mes bendradarbiaujame su dizaineriais, vaikų vystymosi raidos 
ekspertais ir saugos inžinieriais, kurie padeda mums sujungti 
mamų ir vaikų poreikius su Fisher-Price patirtimi, kompetencija 
ir kūrybiškumu.

Naudojantis vartotojų tyrimais ir internetiniais forumais, 
mes išbandome savo idėjas ir naujų produktų koncepcijas, 
atsižvelgiant į žmonių atsiliepimus ir vertinimus. Galų gale, 
produktai yra išbandomi ir realiomis namų sąlygomis bei 
laboratorijose. Tik įsitikinę, jog produktas atitinka aukščiausius 
saugos standartus, pateikiame jį rinkai.

Pažinkite meilės ir pasitikėjimo 
kupiną pasaulį!
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Sveiki, aš esu smirdukas! Padėk mane stalo viduryje, 
kad visi galėtų mane matyti ir girdėti. Uj... panašu, kad 
mano pilvelis labai gurguliuoja ir tuoj gali kai kas 
nutikti... Tai smagus kortų žaidimas vaikams, kurio 
metu traukiamos kortos ir spaudžiamas smirdukas. 
Juoko bus daugybė, tik nepamirškite, kad smirdukas 
kartais tampa labai jautrus ir... ir... netyčia... 
Nebūk smirdukas ir žaisk atsargiai bei linksmai!
• Nuo 5 m.

Tai žavi, įdomi ir užkrečiama laisvalaikio 
pramoga bei būdas praturtinti kiekvieno 
žmogaus žodyną. Žaidimo metu reikia 
sudėlioti besikryžiuojančius žodžius žaidimo 
lentoje kryžiažodžio forma, naudojant raidžių 
plyteles, ant kurių nurodytas skirtingas taškų 
skaičius. 

Žaidimo tikslas - surinkti didžiausią taškų 

skaičių. 

SCRABBLE – sukurk savo žodį!

• Nuo 10 m.

Tai klasikinis ir vienas populiariausių 
kortų žaidimų. Žaidimo tikslas kuo 
greičiau atsikratyti visų rankoje 
turimų kortelių, tačiau tai padaryti 
nebus taip jau paprasta. Kortelės 
turi sutapti spalva arba skaičiumi. 
Specialiosios kortos žaidimą 
padaro dar smagesnį, tad juoko ir 
linksmybių čia bus daug. 

• Nuo 10 m.

Nebūk smirdukas ir žaisk atsargiai bei linksmai!

ATEIK PAS MUS

IR PASIIMK
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Fizinė 
veikla

Pažinimas

Emocijos ir 
bendravimas

Kelia galvytę, tiesia 
kojytes, trumpai 
pastebi objektus.

Sukioja galvytę į visas 
puses, pradeda vartytis.

Mato objektus, 
klausosi garsų, 
atpažįsta kvapus.

Mėgdžioja garsus ir 
veiksmus, susipažįsta su 
įvariomis tekstūromis, 
tyrinėja objektus.

Reiškia emocijas, 
šypsosi, palaiko akių 
kontaktą.

Juokiasi iš džiaugsmo, 
pamėgdžioja veido 
mimikas.

0-3
mėn.

3-6
mėn.

Kaip 
mes 
augame…

Pažįsta šeimos 
narius, gali siųsti oro 
bučinukus ar pabučiuoti 
atpažįstamus, artimus 
žmones.

Ploja rankytėmis, sėdi 
be pagalbos.

Mėgsta kartoti ( judesius, 
garsus ar pan.), seka vieno 
žingsnio instrukcijas 
(šypsosi ar mojuoja).

Atminkite, visi vaikai auga ir vystosi skirtingais tempais, tad gebėjimai atsiranda kiekvienam individualiu laiku.

6-9
mėn.

Mūsų mažyliai auga ir keičiasi taip greitai... nespėjame 
mirktelėti, o jie jau atranda daugybę naujų dalykų!
Kaip tinkamai pasiruošti vaikučio augimui? 
Kokie žaisliukai padeda jam augti?

Ropoja, nesunkiai 
pasiekia baldus, 
varto knygos 
puslapius.

Vaikšto be pagalbos, 
užtikrintai ir tvirtai.

Moka statyti figūras, 
juda, vaikšto, bėga.

Šokinėja, lipa, spardo 
kamuolį, važinėjasi 
dviračiu, paspirtuku, gali 
apsirengti ir nusirengti 
savarankiškai.

Atpažįsta objektus iš 
pavadinimų, supranta 
paprastas komandas.

Tyrinėja aplinką, taria 
žodžius, tokius kaip 
„Mama”, „Tėtis”.

Sėdi ir klauso 
pasakojant 
istoriją, moka tarti 
50-200 žodžių.

Pradeda pažinti raideles,
skaičius, geba sekti 
instrukcijas, žodynas 
sudaro apie 1500 žodžių.

Patinka žaisti 
„slėpynių” ar „kū-kū” 
žaidimus.

Rodo meilę, prisiriši-
mą apsikabinimu, 
šypsena, glostymu 
(ypač tėvams).

Rodo ir reiškia 
nuotaikas nuo 
džiaugsmo iki 
nusivylimo, pavydo.

Pasirenka sau draugus, 
bendradarbiauja su kitais, 
pradeda suprasti, kaip 
jaučiasi kitas žmogus, 
užjaučia, valdo emocijas.

9-12
mėn.

12+
mėn.

18+
mėn.

3-5
metai

54
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Baby Gear 

Viskas, ko reikia 
Jūsų mažyliui!

Fisher-Price turi platų 
produkcijos asortimentą, 

siekiant patenkinti kuo 
daugiau Jūsų poreikių. 
Produktai yra naudingi 

kasdieninėje veikloje, 
skatina vaikučio 
įsitraukimą, yra 

įvairiapusiški ir "auga" 
kartu su Jūsų mažyliu.

Kituose puslapiuose galite 
pamatyti mūsų produktus ir 
pasirinkti tuos, kurie atitinka  
Jūsų poreikius ir gyvenimo būdą!

Saugūs ir patvarūs.
Atitinkantys vaikučio amžių.
Skatinantys kūdikio jausmus, lavinantys pojūčius, įdomūs, skirti
daugkartiniui naudojimui.
Nuraminantys bei pralinksminantys mažylį.
Prisitaikantys prie mažylio vystymosi tempo ir poreikių.

Baby Gear produktai yra:Informacija 
Jums!

Naujas 
dizainas!

Supamasis lopšys kūdikiui "Atogrąžų miškas"  
(CMR20) ~ 99,99 €
Lopšiukas reaguoja į mažylio judesius, todėl smagiai sūpuojasi 
ir kūdikėlis jaučiasi lyg ant mamos rankų. Švelnios vibracijos 
padės mažyliui nusiraminti ir užmigti. Virš lopšiuko kabo du 
mieli barškučiai (arka nusiima), kurie skatins mažylį siekti, liesti. 
Taip lavinama mažylio smulkioji motorika, akyčių ir rankyčių 
koordinacija. Lopšiukas patogiai susilanksto, todėl neužims daug 
vietos, o medžiagėlė skalbiama ir skalbimo mašinoje. 
• Maksimalus svoris 9 kg.

Sūpuoklės, lopšiukai ir kėdutės. 
Kad Jūsų mažylis jaustųsi  
jaukiai ir patogiai!
Patogios sūpuoklės, jaukūs lopšiukai ir spalvingos 
kėdutės yra svarbūs vaikučiui augant. Jie padeda 
mažiesiems nusiraminti, pailsėti, užmigti, o kartais ir 
pralinksmina bei skatina žaisti. Produktai palengvina 
ir mamyčių rūpesčius bei puikiai tinka mažylių 
maitinimui.

Sūpynės/kėdutė kūdikiui „Atogrąžų miško draugai“  
(CCN92)~ 134,99 €
Grojant švelniai melodijai ar girdint ramius gamtos garsus, 
įsijungus ramiai vibracijai Jūsų mažylis patogiai įsitaisys šiame 
lopšelyje. Įjungus siūbavimą (6 skirtingi greičiai), lopšiukas virs 
smagiomis sūpuoklėmis. Siūbavimo greitį nustatykite pagal 
mažylio nuotaiką. Vaikučiui virš galvos linksmai sūpuojasi 
liūtukas ir drambliukas, kuriuos mažylis bandys pasiekti ir paliesti. 
Yra saugos diržai, 10 skirtingų melodijų ir papildomi gamtos 
garsai. Lopšiukas kompaktiškai susilanksto. Lavinami mažylio 
smulkiosios motorikos įgūdžiai, vaikutis mokosi čiupti, siekti. 
Lopšelio medžiaga skalbiama skalbimo mašinoje.
• Maksimalus svoris 9 kg.
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Besisūpuojantis lopšelis/kėdutė kūdikiui  
(DKD86) ~ 189,99 €
Tai lopšiukas ir kėdutė viename. Sūpuoklės turi 6 skirtingus greičius, 
kuriuos galite parinkti pagal mažylio nuotaiką. Arkoje kabo du 
kiškučiai, kuriuos vaikutis bandys pasiekti ir paliesti. Paaugus, 
lopšiukas virsta patogia kėdute. Yra saugos diržai bei 12 skirtingų 
melodijų ir raminačių garsų. Lopšiukas patogiai susilanksto. Lopšelio 
medžiaga skalbiama skalbimo mašinoje. Aukštis reguliuojamas. 
• Maksimalus svoris 9 kg.

Dailaus  
dizaino  
besisū-

puojančios 
sūpuoklės!

Supasi pirmyn 
ir atgal.

Naujas 
dizainas!

Auga  
kartu su 
mažyliu!

Supamasis lopšiukas/kėdutė kūdikiui "Atogrąžų miško bež-
džioniukai" (CMR10) ~ 99,99 €
Ši spalvinga , besisūpuojanti kėdutė-lopšiukas auga kartu su mažyliu. Ma-
žyliui tai lopšiukas, skirtas miegoti, žaisti bei valgyti, o jau paaugusiam vai-
keliui – kėdutė. Viršuje yra arka su dviem išdykėliais beždžioniukais-barš-
kučiais. Kėdutė patogiai susilanksto, todėl neužims daug vietos. Aukštis 
reguliuojasi. Medžiaga skalbiama skalbimo mašinoje. 
•  Maksimalus svoris 18 kg. 

Supanti kėdutė/lopšys „Augame kartu“ (CBF52 žalias/Y8184 rožinis) ~ 89,99 €
Kėdutė – lopšelis tinka vaikučio maitinimui, miegui ar žaidimams. Arkoje kabantys žaisliukai 
lavina vaikučio pojūčius ir įgūdžius, skatina siekti. Kad vaikelio miegelis būtų ramus, žaisliukų arką 
galima nuimti ir įjungti švelnų, raminantį vibravimą. Lopšio medžiaga lengvai skalbiama skalbimo 
mašinoje. Yra saugos diržai. Atlošas reguliuojamas.

Naujo dizaino lopšys kūdikiui „Atogrąžų miško draugai“ 
(CJJ79) ~ 74,99 €
Arkoje kabo barškučiai, kurie skatins vaikutį čiupti, siekti bei lavins 
jo smulkiosios motorikos įgūdžius, rankyčių ir akyčių koordinaciją. 
Lopšiuko atlošas reguliuojamas, su vibracija. 
• Maksimalus svoris 9 kg. 

Sūpynės/lopšiukas kūdikiui “Atogrąžų miško draugai”  
(BGM57) ~ 159,99 €
Arkoje kabo barškučiai, kurie skatins vaikutį čiupti, siekti bei lavins jo smul-
kiosios motorikos įgūdžius, rankyčių ir akyčių koordinaciją. Lopšiuko atlošas 
reguliuojamas, su vibracija. 
• Maksimalus svoris 9 kg. 

Supamasis lopšiukas kūdikiui su dvipuse arka 
(BFB14) ~ 99,99 €
Dvipusė žaisliukų arka specialiai pritaikyta augančiam vaikučiui. Baltai rau-
dona pusė skirta kūdikėliams, o spalvotoji – jau paaugusiems mažyliams nuo 
3 mėn. Arkos apačioje kabo 3 žaisliukai. Baltai raudona arkos pusė pasižymi 
švelnesnėmis spalvomis, groja ramesnės melodijos, o spalvotoji pusė yra daug 
ryškesnė, melodijos greitesnės ir smagesnės. Skirtingi piešinėliai bei spalvos 
padeda lavinti mažylio vizualinius pojūčius, akyčių ir rankyčių koordinaciją, 
skatina siekti, čiupti. Galima įjungti švelnią vibraciją, yra specialus paminkš-
tinimas galvytei. Arką galima visai nuimti ir naudoti kaip paprastą lopšiuką. 
Aukštis reguliuojamas. Lopšiuko medžiaga skalbiama skalbimo mašinoje. 
• Maksimalus svoris 9 kg.

• Barškučių skleidžiami 
   garsai skatina žaisti. 
• Maksimalus svoris 40 kg. 

• Patraukus už širdelės  
   su veidrodėliu pasigirsta  
   linksma melodija.
• Maksimalus svoris 18 kg.
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Toks 
minkštas 

ir 
patogus!

Sėdėkime, šokinėkime ir žaiskime!

Sėdynės ir šokliukai.  
Gyvenimas daug linksmesnis kai gali sėdėti 

didelio varliuko glėbyje ar šokinėti!

Kabantys 
žaisliukai 
linksmam 

žaidimui

Patogiai ir 
kompaktiškai 

susilanksto

Sėdimasis varliukas  
(BFB12) ~ 79,99 €
Varliukas mielai priims mažylį 
atsisėsti į jo glėbį, kuriame 
sėdint vaikutis galės žaisti su 
kabančiu drugeliu bei kramtyti 
gėlytę-kramtuką. 
• Maksimalus svoris 11 kg.

Lavinkime pojūčius!

Jūsų kūdikis pažįsta pasaulį žiūrint, klausant, liečiant. Taigi, kad ir kur bebūtumėte, padėkite jam lavinti pojūčius kontrastingų 
spalvų bei garsų įvairovės pagalba, kuriant pagrindą vystytis jo mąstymo įgūdžiams.

Patarimas!

Linksmasis šokliukas “Atogrąžų miškas” (CHN38) ~ 139,99 €
Šok šok šokinėk! Tai linksmas šokliukas, kurio minkštoje žaisliukų arkoje kabarojasi spal-
vingi gyvūnėliai (žaisliukų arka nuimama), yra ir šviečiantis pianinas, varlytė – kram-
tukas bei spalvoti žiedeliai, kuriuos mažylis gali stumdyti ir slinkti. Šokliukas lengvai 
nešiojamas, patogiai susilanksto. Aukštis reguliuojamas. Sėdynė yra švelnaus, minkšto 
audinio, skalbiama skalbimo mašinoje. Lavinami mažylio smulkiosios motorikos įgū-
džiai, vaikutis mokosi pažinti skirtingas tekstūras, lavinama klausa, šoklumas, judesiai, 
orientacija. 
• Maksimalus aukštis 81 cm. 
• Maksimalus svoris 12 kg.

Taip pat rekomenduojame:

Tualetinis puodukas 
(CBV06 žalias/CGY50 rožinis) ~ 49,99 €

Tai patogūs puodukai, skirti berniukams ir mergaitėms su 
specialiomis apsaugomis nuo taškymosi. Puodukai turi dvi 
aukščio padėtis, todėl galima jas keisti mažyliui augant. Aukš-
ta sėdynė ir atlošas suteikia patogumo ir komforto jausmą, o 
porankiai leidžia tvirčiau ir drąsiau jaustis bei patogiai įsitaisy-
ti. Puoduko kibirėlį lengva išimti, todėl patogu bus ir išplauti. 
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0-3 mėnesių kūdikiai: 
• Su malonumu stebi žmonių veidus.
• Akytėmis seka judančius objektus.
• Rankytėje laiko mažą barškutį.
• Kojytes tiesia ir spiria.

3-6 mėnesių kūdikiai: 
• Juokiasi ir rodo emocijas žaidžiant.
• Reaguoja į muziką ir artikuliuoja.
• Pradeda sėdėti su pagalba.
• Pradeda suprasti savo veiksmus ir jų rezultatą.

Fisher-Price turi visus žaisliukus, reikiamus Jūsų kūdikio pirmiesiems
mėnesiams. Žaisliukai sukurti taip, jog:

Nesijaudinkite, jei Jūsų kūdikis pasiekia kitą etapą šiek tiek vėliau nei kiti kūdikiai. Žiūrėkite į visą vystymosi laikotarpį, nes 
etapų trukmė visiems mažyliams yra skirtinga. Esant reikalui, pasikonsultuokite su pediatru.

Viskas, ko reikia 
pirmiesiems Jūsų 

mažylio mėnesiams!

Žaisliukai 
kūdikiams

0 - 6 
mėn.

Švelni muzika, spalvingi piešinėliai ir draugiški herojai 
padės Jūsų mažyliui atsipalaiduoti ir lavins jo pojūčius. 
Muzikinių karuselių, projektoriukų ir lovos žaisliukų pa-
galba, Fisher-Price siekia sukurti kuo jaukesnę aplinką ir 
palydėti Jūsų mažylį į gražiausių sapnų karalystę.

Muzikinės karuselės, projektoriai.  
Kiekvieno saldūs sapnai pildosi!

• Lavintų kūdikio 
  pojūčius.

• Skatintų pažinimą, fizinių ir 
   emocinių įgūdžių vystymąsi.

• Prisitaikytų prie 
  besikeičiančių vaiko poreikių.

Kūdikiai yra mūsų mažieji 
smalsučiai, kurie nekantrau-
dami nori susipažinti su juos 
supančiu pasauliu. Tyrinėda-
mi, mažyliai vadovaujasi savo 
pojūčiais, kurie padeda jiems 
suprasti aplinką. Šie žaisliukai 
gali jiems padėti, supažindinant 
su daugybe garsų, spalvų, raš-
tų, paveikslėlių. Mažyliams bus 
smagu ne tik žiūrėti, tyrinėti, 
bet ir žaisti.

Stalinė lemputė-
projektorius

Karuselė prie lovelės

Karuselė prie 
vežimėlio

Svajonių karuselė (CDN41) ~ 69,99
Trys minkštučiai meškučiai su sparneliais suksis virš mažylio galvos, žvaigždutės 
švies danguje, o švelni melodija palydės vaikutį į sapnų karalystę. Melodijos gali 
groti iki 30 min. Karuselė išsiardo, tad projektorių, besisukančius meškučius 
bei švieseles galima naudoti atskirai. Yra nuotolinio valdymo pultelis. Karuselė 
suteikia kūdikiui komfortą ir saugumą, vysto vaizduotę, regėjimo įgūdžius. Galimi 
4 švieselių ir 3 garsų režimai.

2

1

3Informacija 
Jums!

Ramybė 
ir 

patogumas!

www.fisher-price.com/lt www.fisher-price.com/lt
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Kviečia  
   kūdikį žaisti 

sėdint ar gulint, 
skatina siekti, 
paliesti, lavina 

akyčių ir rankyčių 
koordinaciją.

Muzikinė karuselė  
„Atogrąžų miško draugai”  
(CHR11) ~ 38,99 €
4 gyvūnėliai linksmai sūpuosis virš Jūsų 
mažylio galvelės, o muzikinis paukštelis 
gros ramias melodijas (trukmė apie 20 min.). 
Žaisliukai nusiima ir vaikas gali žaisti su 
jais atskirai. Vaikas gali pasiimti tik grojantį 
paukštelį ir jį visur nešiotis su savimi. 
Karuselė lavina vaiko akyčių koordinaciją, 
žaisliukai skatina griebti, siekti.

Karuselė „Žėrinti simfonija” (Y3635) ~ 54,99 €
Tai klasikinė muzikinė karuselė, grojanti lopšines ir ramias melodi-
jas. Įjungus veikia daugiau nei 30 minučių. Ši karuselė išlaiko vaike-
lio miegelį ramų ir saldų bei padeda jam užmigti. Yra 4 parinktys: tik 
muzika, muzika ir švieselės, muzika ir judėjimas, muzika, švieselės 
ir judėjimas.

Karsuelė 
prie lovelės

1

Karuselė prie 
vežimėlio

2
Nešiojamas, 
grojantis 
paukščiukas

3

Muzikinė, naktinė lemputė - 
begemotukas (CGN86) ~ 35,99 €
Galima įjungti ir raminančią melodiją, 
gamtos garsus ar foninę melodiją. Bege-
motukas gali šviesti ir groti iki 30 min. 
Jūsų mažylis nukeliaus į tikrą svajonių 
karalystę, o kambarys sukurs itin jaukią 
aplinką su žvaigždelių projekcijomis ir 
raminančiomis melodijomis.

Veiklos kilimėlis „Aukime kartu“ (CCB70) ~ 79,99 €
Čia yra tiek daug veiklos ir žaisliukų, kurie skatina mažylį juos 
paliesti, patempti, nes tai padarius pasigirsta linksmi garsai 
ir užsidega švieselės. Žaisliukus galima nuimti. Tiltukas taps 
puikiu pagalbininku mažyliui, kuris jau mokosi stovėti  ir tiltuku 
mažylis galės ritinėti kamuolius bei klausyti linksmų melodijų  
(groja daugiau nei 20 min). 

Muzikinis veiklos kilimėlis „Atogrąžų miško draugai“ 
(CHP85) ~ 55,99 €
Tai žavingas žaidimų kilimėlis su 2 žaisliukų arkomis. Šonuose kabo dau-
gybė barškučių, o ant kilimėlio patogiai įsitaisęs muzikinis liūtukas, kuris 
groja apie 10 minučių, kad mažylio linksmybių laikas būtų dar smages-
nis. Kilimėlio medžiaga lengvai skalbiama skalbimo mašinoje. Kilimėlis 
ir žaisliukai padeda lavinti mažylio smulkiosios ir stambiosios motorikos 
įgūdžius, mąstymą, padės suprasti priežasties ir pasekmės principą, lavins 
pojūčius. Arkos bei žaisliukai nusiima.

paliesti, lavina 
akyčių ir rankyčių 

mažylis galės ritinėti kamuolius bei klausyti linksmų melodijų 
(groja daugiau nei 20 min). 

1

Fisher-Price veiklos kilimėliai suteikia mažyliams 
veiklos, kuri lavina smulkiosios motorikos, pažinimo 
įgūdžius bei lavina pojūčius.

Veiklos kilimėliai.  
Įgūdžių stiprinimas ir begalinis džiaugsmas! 

2

2

3

3

   kūdikį žaisti    kūdikį žaisti 
sėdint ar gulint, sėdint ar gulint, 
skatina siekti, 
paliesti, lavina 

akyčių ir rankyčių 
koordinaciją.

Muzikinis veiklos kilimėlis „Atogrąžų miško draugai“

skatina siekti, 
paliesti, lavina 

akyčių ir rankyčių 
koordinaciją.

2 3

1

Muzikinė karuselė  
„Atogrąžų giria“   
(K3799) ~ 38,99 €
Virš Jūsų mažylio galvelės pakibs 
jaukūs, besiskleidžiantys lapeliai ir 
besišypsantys gyvūnėliai. Galimi 
trys muzikos režimai. Kai mažylis 
užmiega, karuselę galima nuimti 
ir palikti tik muzikinę dėžutę 
su šviečiančia lempute ir ramia 
melodija. Galimi keli karuselės 
režimai. Yra ir nuotolinio valdymo 
pultelis.

www.fisher-price.com/lt www.fisher-price.com/lt

Ža
is

liu
ka

i k
ūd

ik
ia

m
s 

0-
6 

m
ėn

. Žaisliukai kūdikiam
s 0-6 m

ėn.

14 15



Muzikinis veiklos kilimėlis su pianinu 
(BMH49) ~ 84,99 €
Lavinkite vaikučio įgūdžius su muzikos pagalba. Žaisliukus galite 
nuimti ir patogių žiedų dėka juos taip pat galite tvirtinti prie lovelės, 
vežimėlio ar pan. Arkos viduryje kabo ir veidrodėlis, kuriame mažylis 
matys save ir galės nusišypsoti savo atvaizdui. Šis veiklos kilimėlis 
paskatins mažylį čiupti, spirti, lavins vaikučio suvokimą, smulkiosios 
bei stambiosios motorikos įgūdžius. Muzika gali groti iki 15 minučių, 
garsumas reguliuojamas.

Muzikinis veiklos kilimėlis „Miško draugai”  
(CDN47) ~ 55,99 €
Tai spalvingas, sulankstomas žaidimų kilimėlis su nuotaikingais 
žaisliukais, smagiomis melodijomis ir linksma muzika. Yra 2 žaisliukų 
arkos. Arkų viršuje tupi paukščiukas su veidrodėliu, kuriame mažylis 
galės matyti save. Šonuose kabo daugybė barškučių, o ant kilimėlio 
patogiai įsitaisiusi sėdi muzikinė voverytė, kuri groja apie 10 minučių, 
kad mažylio linksmybių laikas būtų dar smagesnis. Yra du muzikiniai 
režimai. Dvi arkas galite sukeisti vietomis, kad paįvairintumėte 
mažylio patirtį. Žaisliukai nusiima ir juos galima pasiimti, nešiotis su 
savimi. Kilimėlio medžiaga lengvai skalbiama skalbimo mašinoje. 

Lavina mažylio 
įgūdžius!

1

3 42

 Muzikinis pianinas „Spirk ir grok“ 
(CCW02) ~ 41,99 €
Minkštą pianiną lengva pritvirtinti prie lovelės 
ar paprastai padėti ant žemės. Du muzikiniai 
režimai leis mažyliui mėgautis smagiomis 
melodijomis, garsais ir dainelėmis. Garsumas yra 
reguliuojamas. Minkšti klavišai lengvai reaguoja į 
vaiko prisilietimus ir spyrius. Galima įjungti ilgąjį 
režimą, kai muzika groja apie 20 minučių. 

Vibruojanti ir grojanti pagalvėlė kūdikiui 
(CDR52) ~ 29,99 €
Pagalvėlė yra specialios pusmėnulio formos, kad 
vaikutis galėtų patogiai ant jos atsigulti. Galima 
įjungti švelnią vibraciją bei melodijas. Grojimo 
trukmė apie 10 min. Prie pagalvėlės prikabinti 
ir spalvingi kramtukai, su kuriais jis galės žaisti 
ir juos kramtyti, siekiant numalšinti dantenų 
skausmus. Kai vaikutis paauga, pagalvėlę galima 
naudoti kaip atramą ar paminkštinimą. Padeda 
lavinti stambiosios motorikos, jutiminius įgūdžius.

Žaidimų kilimėlis (CBJ65) ~ 49,99 €
Tai spalvingas veiklos kilimėlis, ant kurio mažylis galės 
įsitaisyti ir pailsėti arba smagiai praleisti laiką su ant kilimėlio 
nupieštais paplūdimyje pramogaujančiais gyvūnėliais. Ant 
kilimėlio pritvirtinta žuvytė-kramtukas, kriauklės-barškučiai, 
minkštutis krabas bei veidrodėlis. Yra ir specialios kilputės, 
kad galėtumėte pritvirtinti ir savo žaisliukų. Kilimėlis skatina 
vaikutį tyrinėti, siekti, ristis, stumti, lavina rankyčių ir akyčių 
koordinaciją. Išmatavimai: 1x1,5m. 

1,5 m 
ilgio!

Smagus 
žaidimas  
gulint ir  
sėdint!

Lavina mažylio 
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Šie minkšti ir labai mieli žaisliukai visada gali būti ten, kur 
yra Jūsų mažylis! Jie padės lavinti vaikučio smulkiosios 
motorikos įgūdžius bei sustiprins saugumo jausmą, jog 

mylimas žaisliukas yra visada šalia.

Nešiojami žaisliukai.
Linksmuosius draugus pasiimkite visur su savimi!

Mini karuselė (vežimėliui) 
(BHW59) ~ 12,99 €
Karuselę patogu pritvirtinti prie vaikučio vežimėlio, 
kad jis visada matytų besišypsančias beždžionėles, bo-
ružėlę, drugelį ir gėlytes. Gyvūnėliai pajudinus skamba.  
• Nuo 0 mėn. 

Pliušinis liūtukas (ant vežimėlio) 
(BBT68) ~ 21,99 €
Pliušinis liūtukas su barškučiu, kramtuku, 
veidroduku. 
• Nuo 0 mėn.

Medžiaginė knygelė su zebriuku/
beždžioniuku  (CCG04) ~ 6,99 €
Šie linksmi ir labai draugiški gyvūnėliai savo 
rankytėse laiko po knygelę, kuria nori pasidalinti su 
Jūsų mažyliu! Minkšti, švelnūs knygelės puslapiai 
lengvai vartomi, o paveiksliukai mieli ir jaukūs. 
• Nuo 0 mėn.

Medžiaginė knygelė su 
fermos gyvūnėliais  
(M4060) ~ 13,99 €
Kiekvienas knygelės puslapis 
vaizduoja vis kitą gyvūnėlį, jo vie-
tą fermoje bei parašomas gyvūno 
skleidžiamas garsas. Taip pat yra 
ir žiedelis - barškutis. 
• Nuo 0 mėn.

Daugiau žaisliukų:

Vibruojantis drambliukas su mamyte (CDN53) ~24,99 €
Drambliuko mamytė su sūneliu sujungti virvele, kurią patraukus, ši 
su švelnia vibracija grįžta atgal ir drambliukas vėl atsiduria mamytės 
glėbyje. Mažojo drambliuko ausytės yra kramtomos, mamytės - čeža. 
• Nuo 3 mėn.

Minkšti, švelnūs 
migdukai leis mažyliui 
jaustis saugiai ir padės 

ramiai užmigti!

Migdukas pelėdžiukas  
(CDN55) ~ 19,99 €
Pelėdžiukas gali groti apie 
15 minučių. Jo kojytės yra 
kramtukai (pagamintos iš 
specialios medžiagos), tad 
vaikutis su pelėdžiuku galės 
ne tik miegoti ir žaisti, tačiau 
susidraugauti ir augant pir-
miesiems dantukams.
• Nuo 3 mėn.

Migdukas „Meškutis“ 
(DFP20) ~ 34,99 €
Paspauskite meškučio pilvelį 
ir įjunkite švelnią vibraciją bei 
ramią melodiją, kad Jūsų ma-
žasis nurimtų. Galima įjungti ir 
širdies plakimo, mamytės pilve-
lio ar gamtos garsus. Melodijos 
gali groti apie 30 min., vibracija 
trukti apie 10 min.
• Nuo 3 mėn.

Žirafiukas migdukas 
(BFH65) ~ 19,99 €
Tai pats geriausias miego 
draugas Jūsų mažyliui! 
Užtenka spustelti žirafiuko 
pilvuką ir pradės groti ra-
mios lopšinės (trukmė apie 
15 min).
• Nuo 0 mėn.

Migdukas drambliukas  
(BFL65) ~ 26,99 €
Tereikia spustelėti drambliuko 
širdelę ir melodijos pradės 
groti (trukmė iki 10min.). 
Vibracija ir rami melodija 
padės lengviau užmigti ar 
nurimti.
• Nuo 3 mėn.

Veiklusis lapinukas 
 (CDN56) ~ 26,99 €
Ant lapinuko pilvelio 
yra veidrodėlis, o ranko-
se jis laiko barškutį bei 
kramtuką. Sraigė barš-
ka, lapino uodega čeža. 
•  Nuo 0 mėn.

Muzikinė gitara (DFP21) ~ 29,99 €
Didelis veidrodėlis bei spalvoti, barškantys 
rutuliukai skatina vaikutį tyrinėti ir atrasti. 
Paspaudus gitaros stygas, aktyvuojasi muzi-
kėlė. Padėjus ant lygaus pagrindo, žaisliukas su-
kinėjasi, melodijos aktyvuojasi ir pradeda groti.   
• Nuo 3 mėn.

Ančiukas burbule (75676) ~ 8,99 €
Su kamuoliuku galima žaisti ir 

vandenyje, ir ant grindų.
• Nuo 3 mėn.

Šviečiantis ksilofonas (BLT38) ~ 29,99 €
Ksilofonas turi du parametrus: siūbavimo arba 
vaiko aktyvavimo. Parametrus nustatyti gali tė-
vai, žaisliuko apačioje esančiu mygtuku. Dėl iš-
lenkto dugno, žaisliukas sūpuojasi, skleisdamas 
švieseles ir šaunias melodijas. 
• Nuo 3 mėn.
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Veiklos obuoliukas  
(DFP88) ~ 19,99 €
Skirtingos tekstūros bei daugy-
bė spalvų padės lavinti vaikučio 
vizualinius pojūčius, koordina-
ciją, suvokimą. Čia yra ir du ka-
bantys barškučiai, čežanti me-
džiagėlė, kramtukas, veidrodėlis. 
• Nuo 0 mėn.

Kramtukas „Obuoliukas“ (M4385) ~ 6,99 €
• Nuo 3 mėn.

Kramtukas 
„Beždžionėlė su bananais“ 
(L0513) ~ 6,99 €
• Nuo 3 mėn.

Kramtukai
Kad dantukų augimas nebūtų toks skausmingas!

Barškučiai

Barškutis „Drugelis” 
(H9463) ~ 6,99 €   
• Nuo 3 mėn.

Muzikiniai rakteliai (DFP52) ~ 10,99 €  
• Nuo 0 mėn. 

Barškutis „Drambliukas/Bitutė“ 
(BLW36) ~ 5,49 €

Kiekvienas parduodamas atskirai. 
• Nuo 0 mėn. 

Muzikinis mobilus telefonas  
(DFP50) ~ 10,99 €
• Nuo 0 mėn. 

Pralinksmins mažylius ir lavins jutiminius pojūčius!

Kramtukai nuramins mažylių dantenų skausmus, barškučiai 
pralinksmins, lavins rankyčių ir akyčių koordinaciją bei suteiks 
daug džiaugsmo. Gražios spalvos, patrauklus dizainas, patogus 

dydis mažoms rankytėms paskatins mažylį čiupti, griebti.

Kramtukai ir barškučiai.  
Smagioms linksmybėms!

Barškutis „Panda”  
(CGR96) ~  6,99 €

• Nuo 3 mėn.

Barškutis „Liūtukas” 
(CGR32)  ~ 6,99 €
• Nuo 3 mėn. 

Muzikiniai rakteliai  
(K7188)  ~ 9,99 €
Paspaudus mygtukus, išgirsite auto-
mobilio pypsėjimą, namų varpelį ar 
vaikučio juoką.
• Nuo 0 mėn. 

Barškutis „Beždžionėlė“ 
(CGR93)  ~ 6,99 €

• Nuo 0 mėn. 

Barškutis „Žirafa“ 
(CGR92)  ~ 8,99 €

• Nuo 3 mėn. 

Muzikinis barškutis 
„Fermos gyvūnėliai“ 
(M4042) ~ 11,99 €
3 kramtukai - fermos gyvū-
nėliai: geltonas viščiukas, 
rožinis paršiukas ir žydras 
arkliukas išlindę iš klėtelės. 
Patraukus arkliuką žemyn, 
pasigirsta linksma melodija.
• Nuo 3 mėn. 

Barškučiai gyvūnėliai 
(DTH49) ~  8,99 €

Kiekvienas parduodamas atskirai. 
• Nuo 3 mėn.

Pakabinama gyvūnėlių grandinėlė 
(N2862) ~ 12,99 €

• Nuo 3 mėn. 

Mažasis paukštelis 
(DFP95) ~ 16,99 €
Padės lavinti Jūsų mažylio reakciją ir pastabumą. 
Skirtingos tekstūros bei daugybė spalvų lavina 
vaikučio koordinaciją ir suvokimą, vizualinius 
pojūčius. Paukščiukas nėra didelis, todėl jį patogu 
pasiimti keliaujant.
• Nuo 6 mėn.

Muzikiniai rakteliai 
(K7188)  ~ 9,99 €
Paspaudus mygtukus, išgirsite auto
mobilio pypsėjimą, namų varpelį ar 
vaikučio juoką.
• Nuo 0 mėn. 

Padės lavinti Jūsų mažylio reakciją ir pastabumą. 
Skirtingos tekstūros bei daugybė spalvų lavina 
vaikučio koordinaciją ir suvokimą, vizualinius 
pojūčius. Paukščiukas nėra didelis, todėl jį patogu 
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6-9 mėn. kūdikis gali: 
• Sėdėti be pagalbos.
• Atsistoti ir stovėti su pagalba.
• Suprasti priešingybes, tokias kaip „viduje“, „lauke“.
 

10-12 mėn. kūdikis gali:  
• Eiti, pasilaikant už baldų, vaikštynių.
• Risti ar stumti žaisliukus.
• Suprasti, kaip veikia tam tikri dalykai.

Prisiminkite, jog visi kūdikiai vystosi skirtingu tempu, būdais ir laiku. Jei turite klausimų dėl Jūsų vaikučio vystymosi, visada 
pasitarkite su savo pediatru.

Žengiame 
į naują etapą!

Šių žaisliukų tikslas yra pra-
linksminti ir prajuokinti ma-
žuosius pasaulio tyrinėtojus, 
sukurti jiems galimybę augant 
vystytis ir mokytis. Aprūpinant 
vaikučius jų amžių atitinkan-
čiais žaislais, ypatingai tais, 
kurie skatina atlikti tam tikrą 
veiksmą ar skatina tyrinėti, jų 
kiekviena diena tampa pilna at-
radimų ir naujų nuotykių!

• Jutiminius pojūčius. • Smalsumą ir skatina 
tyrinėti, atrasti.

• Stambiosios 
motorikos įgūdžius.

Žaisliukai 
kūdikiams

6 mėn. +

Fisher-Price prisideda prie šio kūdikio vystymosi etapo su žaisliukais, 
kurie lavina mažylio: 

Automobiliukas su 
gyvūnėliais 

(CMV93) ~ 13,99 €
Padeda lavinti mažylio 

įgūdžius.
• Nuo 6 mėn.

Informacija 
Jums!

Vaikštynė - veiklos staliukas  
(K9875) ~ 49,99 €

 
Padės vaikučiui žengti pirmuosius žingsnius, 
lengviau išlaikyti pusiausvyrą ir balansą. Vaikšty-
nė susilanksto ir virsta veiklos staliuku, kuriame 
vaikutis galės žaisti su judančiomis detalėmis. 
• Nuo 6 mėn.

Linksmieji, šokinėjantys  
muzikiniai kiaušinukai  
(Y8650) ~ 25,99 €
Moko vaiką atlikti skirtingus veiksmus: sukti, 
slinkti, spausti. Tai padarius užsidega švieselės, 
groja muzikėlė ir iš kiaušinio išsirita gyvūnėlis. 
• Nuo 6 mėn.

Mobilus telefonas  
kūdikiui  

(Y6979) ~ 11,99 €
Melodijos padeda 

lavinti klausą. 
• Nuo 6 mėn.

Plokštelė „Tyrinėk ir žaisk” 
 (CMY39) ~ 17,99 €
Sužadins vaikučio smalsumą 
ir skatins jį sukti, slinkti, stum-
ti, spausti, barškinti ar tyrinėti 
savo atvaizdą veidrodėlyje.  
• Nuo 6 mėn. 

Linksmoji kirmėlytė  
(W9834) ~14,99 €

Linksmoji kirmėlytė susideda iš šešių dalių, 
kurias galima sujungti bet kokia tvarka – ir tai 

atlikti visai nesudėtinga. 
• Nuo 6 mėn.

Mažieji 
smalsučiai 

tyrinėja!

Linksmasis telefonas  
(CMY08) ~ 14,99 €

Kai mažylis temps telefoną už virvelės, jis 
riedės kartu su juo. Vaikutis susipažins su 
skaičiais, galės sukti ratuką, imituoti tikrą 
kalbėjimą telefonu pakeliant ragelį, lavinti 

įgūdžius. Telefonas skleidžia garsus. 
• Nuo 12 mėn.

Veiklos kubelis  
su gyvūnėliais  
(BFH80) ~ 14,99 €
Tai linksmasis kubelis, ant 
kurio kiekvienos pusės vai-
kutis ras vis naujos veiklos.  
• Nuo 0 mėn.
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Linksmieji vonios draugai (B0662) ~ 19,99 € 
Tvirtinasi prie vonios krašto. Žaisliukai čiurškia, pilsto vandenį. 
• Nuo 6 mėn.

Tempiamas vėžliukas  
(Y8652) ~ 14,99 €

Su skaičiais, galva linksi. 
• Nuo 12 mėn.

Mažasis šunelis Snupis  
(H9447) ~ 14,99 €
Judina galvytę, cypsi. 

• Nuo 12 mėn.

Linksmasis gyvūnėlis su ratukais 
(BGX29) ~ 9,99 €

Stumiant gyvūnėlį, rutuliukai šokinėja ir spragsi.  
• Nuo 6 mėn.

Daugiau žaisliukų:

Smagioms 
maudynėms!

Drambliukas su sieteliu  
(CMY23) ~ 24,99 €
Drambliukas turi didelį sietelį, į kurį galima 
susidėti formeles ar pilstyti vandenuką, o 
trys spalvoti gyvūnėliai čiurškia vandenį. 
• Nuo 6 mėn.

Valtelė su formelėmis (BFH59) ~ 34,99 €
Čia yra daugybė formelių su kuriomis mažylis 
galės žaisti vandenyje, pilstyti, gabenti vandenį. 
Valtelės gale yra ratukas, kurį vaikučiai galės su-
kinėti, o linksmasis žuviukas čiurškia vandenį.  
• Nuo 6 mėn.

Dainuojanti sraigė  
(71922) ~ 24,99 €
Net 10 spalvotų, įvairių formų kaladėlių 
vaikas gali įmesti į sraigės vidų per skirtingų 
formų angas ar sustatyti ant sraigės nugaros 
į bokštelį. Sraigė supasi ir dainuoja.
• Nuo 6 mėn.

Krokodilas  
„Krauk ir statyk” 
(CDC48) ~ 9,99 €

• Nuo 6 mėn.

Bokštelis-kamuoliukas  
(K7166) ~ 14,99 €

• Nuo 6 mėn.

Gyvūnėlių dėlionė  
(CMY38) ~ 17,99 €

• Nuo 12 mėn.

Vandens čiurkšliukų rinkinys (DHJ88) ~ 17,99 €
Linksmieji gyvūnėliai čiurškia vandenį!  
Rinkinyje yra 4 čiurkšliukai.
• Nuo 6 mėn.

Linksmosios kaladėlės  
(74121) ~ 19,99 €

• Nuo 6 mėn.

Pirmosios kūdikio kaladėlės  
(K7167)  ~ 14,99 €

Padeda pažinti formas, 
ugdo mąstymą.   

• Nuo 6 mėn.

Traukinukas - piramidė  
(CBP38) ~ 10,99 €

Padeda pažinti spalvas, 
gyvūnėlius. 

• Nuo 6 mėn.

Bokštelis „Supk ir statyk”  
(71050) ~ 11,99 €

Žiedelius įdomu mauti
ant bokštelio, kurio 
pagrindas siūbuoja.  

• Nuo 6 mėn.

LAVINAMA:
·SMULKIOSIOS 

MOTORIKOS ĮGŪDŽIAI, 
KOORDINACIJA.

·MĄSTYMAS, 
ATRANDAMI PROBLEMŲ 

SPRENDIMO 
BŪDAI.

 Formelių rūšiuoklė „Drugelis“ 
(CDC22) ~ 8,99 €
 
Skirtingų formų ir spalvų figūrėlės 
padės susipažinti ir atskirti skirtingas 
formas ir spalvas, lavinti mąstymą, 
atrasti problemų sprendimų būdus.  
• Nuo 6 mėn.

Blokeliai „Statyk ir atrask“  
(CDC52) ~ 10,99 €

 Padės atskirti skirtingas 
formas, spalvas, skaičius. 

• Nuo 6 mėn.

Daugiau žaisliukų:
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Mokykimės linksmai!

Mokomieji 
žaislai

Jūsų kūdikis auga! Kiekvienas jo žodis yra 
svarbus. Kiekvienas žingsnis yra visiškai nau-
jas. Visur kur jis pasisuka, ten jo laukia nauji 
atradimai. "Juokis ir mokykis" žaislai suteikia 
mažyliui daugybę galimybių mokytis ir tyrinėti 
pasaulį žaidžiant, linksminantis, sukuriant pa-
togią ir jaukią aplinką. Šios serijos žaislai kurti 
remiantis vaikams jau pažįstamais objektais ir 
jų kasdieniniais atradimais, nes kai mažylis pa-
togiai ir saugiai jaučiasi namuose, jis yra atvi-
resnis žaidimams ir kiekvieną dieną jis atranda 
naujus potyrius ir dalykus.

Tai žaislai, kurie auga kartu su Jūsų mažyliu! 
Skirtingi lygiai pritaikyti pagal Jūsų vaikučio amžių. Linksmos dainelės, abėcėlės ir 
skaičiukų pažinimas, pagrindinės bendravimo frazės, daiktų, spalvų, gyvūnų, objek-
tų pavadinimai ir dar daugiau - štai kas telpa "Fisher Price" mokomuosiuose žaisliu-
kuose, kad Jūsų mažylis mokytųsi linksmai ir įdomiai!

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje: www.fisher-price.com/lt

Nauja 
"Išmanieji lygiai" 
mokomųjų žaisliukų 
kolekcija!

6-36 
mėn.

Aktyvacijų mygtukai sužadina mažylio 
smalsumą ir supažindina su daugybe 
frazių, garsų bei žodžių. Mažyliui patiks 
spaudinėti įvairių formų mygtukus.

Šis lygis supažindins su raidelėmis, 
spalvomis ir dar daugiau bei paskatins 
mažylį atlikti įvairius veiksmus. Dai-
nuokime abėcėlės dainelę visi kartu! 

Pamėgdžiokime šuniuką, beždžioniuką 
ar varlytę! Atkartokite traukinuko 
garsus ir susipažinkime su naujais 
daiktais, gyvūnais bei garsais!

Pažaiskime 6 mėn.+ Pasimokykime 12 mėn.+ Pamėgdžiokime 18 mėn.+

nuo 6 mėn.+nuo 6 mėn.+

nuo 6 mėn.+nuo 6 mėn.+

Muzikinė knygelė  
(DKK19) ~ 29,99 €
Muzikinė knygelė ne tik išmokys Jūsų 
mažylį daugybės dalykų, tačiau ir 
privers plačiai nusišypsoti bei juoktis 
kartu! Yra 6 linksmos dainelės! 

Du batukai!
Moko: 
• Pažinti spalvas bei formas.  
• Abėcėlės raidelių.  
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti. 
• Naujų žodelių. 

Moko: 
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti. 
• Naujų žodelių, frazių, dainelių.

Išmanusis telefonas 
(DLM33) ~ 19,99 €
Tai išmanusis mobilusis telefonas, 
kuris paskatins vaikutį žaisti, mokytis 
ir bendrauti. Spaudinėdamas telefono 
mygtukus, mažylis klausosi dainelių, 
melodijų, raginama bendrauti. Yra 20 
skirtingų dainelių, melodijų ir frazių.

Pažinkime 
ABĖCĖLĘ!

P - pelėda!

Planšetinis kompiuteris  
(DLM40) ~ 29,99 €
Mažylis supažindinamas su pirmaisiais 
žodžiais, garsais, sužadinamas vaiko 
smalsumas, raginama atkartoti įvairius 
garsus. Yra 26 abėcėlės mygtukai. 

Moko: 
• Pažinti spalvas.
• Abėcėlės raidelių.
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti.
• Naujų žodelių, dainelių.

nuo 12 mėn.+
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Mokomieji rakteliai  
(V7900) ~ 19,99 €
Mokomieji rakteliai lavina vaikučio mo-
torinius įgūdžius bei akyčių, rankyčių 
koordinaciją. Mažylis klausysis šešių 
smagių dainelių. Yra žiedelis, kurio dėka 
labai patogu pritvirtinti raktelius prie ve-
žimo ar tiesiog nešiotis.

io mo-
, rankyčių 

ylis klausysis šešių 
iedelis, kurio dėka 

labai patogu pritvirtinti raktelius prie ve-

Šuniukas/-ytė turi po 7 skirtingas aktyvacijas, 2 skirtingus žaidimo režimus: muzikinį
ir mokomąjį. Iš viso čia rasite 40 dainelių, melodijų ir frazių. Šuniukas ir šunytė turi ir po

švytinčią širdelę.

Mokomasis šuniukas su širdele  
(BGY24) ~ 45,99 €

Mokomojo šuniuko sesutė 
(CJH68) ~ 45,99 €

Linksmoji puodynė  
(R3442) ~ 34,99 €

2 žaidimo režimai: skaičių ir formų.
Moko: 
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti. 
• Pažinti skirtingas formas. 
• Pažinti spalvas. 
• Rūšiuoti formeles.
• Nuo 6 mėn.

Moko: 
• Abėcėlės raidelių. 
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti. 
• Pažinti kūno dalis. 
• Pažinti spalvas. 
• Susipažinti su jausmais 
   ir pojūčiais. 
• Bendravimo frazių.
• Nuo 6 mėn.

Moko: 
• Abėcėlės raidelių.
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti.
• Naujų žodelių, frazių.
• Nuo 6 mėn.

Moko: 
• Pažinti gyvūnų pavadinimus.
• Atpažinti gyvūnų garsus.
• Naujų žodelių, dainelių.
• Dainuoti skirtingais stiliais.
• Nuo 6 mėn.

Moko: 
• Pažinti spalvas.
• Pažinti skirtingas tekstūras.
• Naujų žodelių, dainelių.
• Nuo 6 mėn.

Moko: 
• Abėcėlės raidelių.
• Pažinti skaičius ir skaičiuoti.
• Pažinti paros laiką.
• Pažinti laikrodį.
• Pasisveikinti, atsisveikinti.
• 10 naujų skambių dainelių.
• Nuo 6 mėn.

Daug 
dainelių 
l ietuvių 

kalba!

Mokomasis telefonas  
(P6000) ~ 29,99 €
Visos raidelės ir skaičiukai rodomi 
ekrane, o linksmos melodijos pake-
lia nuotaiką. Leiskite savo mažyliui 
mokytis bežaidžiant!

Mokomasis grotuvas  
(T5259) ~ 29,99 € 
Šis grotuvas visada šypsosi ir moko 
vaikutį net 5 skirtingų lietuviškų 
dainelių. Mirksinčios švieselės suteikia 
dar daugiau džiaugsmo.

Mokomasis laikrodukas(W1128) ~ 29,99 €
Kukū, kur tu? Mažylis kartu su šiuo laikroduku išmoks daugybę 
dalykų ir po truputį pažins laikroduką. Besisukantis mėnuliuko 
ir saulės diskas išmokys pažinti paros laikus. Barškantys ratukai, 
šviečianti nosytė, judančios laikroduko rodyklės, besisukantis 
raktelis, iššokanti gegutė ir dar daugiau telpa šiame mažame 
laikrodukyje!Lavina motorinius įgūdžius.
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Didesnės kaladėlės, platesnė vaizduotė!
Jei Jūsų vaikas gali įsivaizduoti, jis tai gali pastatyti su 
spalvingomis „MEGA BLOKS“ kaladėlėmis. „MEGA BLOKS“ – 
tai nesenstantis kaladėlių žaidimas vaikams, kuris padeda lavinti 
kūrybą, vystymąsi, rankyčių, akyčių koordinaciją, smulkiosios 
motorikos įgūdžius. Kaladėlių dydis yra specialiai pritaikytas 
mažoms rankytėms, tad mažyliams bus patogu kaladėles paimti ir 
žaisti. Su šiomis kaladėlėmis vaikai gali kurti tokį didelį pasaulį, 
kokia didelė ir plati yra jų vaizduotė.
Rekomenduojamas amžius: vaikams nuo 1 metų.

www.fisher-price.com/lt www.fisher-price.com/lt

MEGA BLOKS kaladėlių rinkinys  
„Transporto priemonės/gyvūnai” (CNH08) ~ 13,99 €
Šie rinkinukai leis vaikučiams konstruoti įvairias transporto priemones arba gyvū-
nėlius. Viename rinkinyje yra detalės, skirtos konstruoti lėktuvus, traukinius, auto-
mobilius ir pan., o kitame, iš ryškių kaladėlių galima konstruoti įvairius gyvūnus. 
• 20 detalių.

MEGA BLOKS  
kaladėlių rinkinys „Abėcėlė” 
(DKX58) ~ 19,99 €
Išmokite abėcėlę! Šios kaladėlės ne tik taps 
puikiu laisvalaikio praleidimo būdu Jūsų 
mažyliui, tačiau padės išmokti ir abėcėlę.
Pastaba: rinkinyje yra anglų kalbos abėcėlė.
• 40 detalių.

MEGA BLOKS kaladėlių rinkinys  
(rožinis arba mėlynas) 

(CYP72) ~ 22,99 €
Šios švelnių spalvų kaladėlės leis Jūsų mažyliui sukurti 

begales įvairiausių figūrų. 
• 60 detalių.

KURIAME 
VAIKO 

PASAULĮ

www.fisher-price.com/lt

MEGA BLOKS rinkinys „Traukinys” 
(DKX60) ~ 29,99 €
Tai linksmasis traukinukas, kuris išmokys vai-
kučius pažinti skaičius ir skaičiuoti. Spalvoti 
blokeliai sužymėti skaičiukais (ne visi), todėl 
vaikutis galės pastatyti traukinuką ir sudėlioti 
skaičių blokelius į sukonstruotus vagonėlius. 
Taip pat, vaikutis galės sukurti ir savo įvairiau-
sių statinių (pvz. traukinuko stotį) bei lavinti 
vaizduotę. 
• 50 detalių.

MEGA BLOKS rinkinys 
„Mokomasis staliukas” 
(CNM42) ~ 59 ,99 €
Staliukas susilanksto, tad jį patogu 
visur nešiotis ar laikyti namuose. Rin-
kinyje rasite ir lipdukų, kuriais bus ga-
lima dekoruoti kaladėles. Kad detalės 
nepasimestų, baigus žaisti jas galite 
sudėti į staliuko vidų, uždengti staty-
mo lentelėmis bei užrakinti viduryje 
esančiu užraktuku. 
• 30 detalių.

MEGA BLOKS rinkinys „Vežimėlis” 
(CNK34) ~ 46,99 €

Šis vežimukas labai praktiškas, nes jis pats moka 
surinkti kaladėles. Stumkite vežimuką, kad šis 
važiuotų ir palietęs detalę, jis ją paims. Dabar Jūsų 
mažylis savo kaladėles galės visada turėti kartu su 
savimi. Į vežimuko talpyklą telpa daugybė kala-
dėlių, todėl jos visos bus vienoje vietoje, o važiuo-

jantis vežimėlis suteiks dar daugiau džiaugsmo.
• 20 detalių.
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„THOMAS&FRIENDS” traukinukai – tikri šaunuoliai! 
Jie nuolat dirba, pluša ir stengiasi padėti kitiems.  
Nori susipažinti su jais artimiau? O gal nori keliauti 
kartu su jais ir patirti daugybę nuotykių? Tuomet 
įsijunk „KIDZONE“ vaikų kanalą ir žiūrėk filmukus su 
šauniaisias „THOMAS&FRIENDS” traukinukais! Na, o 
jeigu nori traukinuką turėti namuose ir niekada su juo 
nesiskirti, čiupk jį iš lentynos ir pirmyn, kurkite naujus 
nuotykius abu kartu! Išsirink savo mėgstamiausią herojų!

THOMAS&FRIENDS” 

�lmuko serijas galite 

žiūrėti „KIDZONE“ 

vaikų kanalu kiekvieną 

dieną šiuo laiku:

SMAGIŲ NUOTYKIŲ IR GERŲ EMOCIJŲ!

jeigu nori traukinuką turėti namuose ir niekada su juo 

Fisher-Price savo žaisliukais, kurie skirti jau šiek tiek vyresniems vaikučiais, siekia:

 Padėti vaikams daugiau sužinoti apie save ir juos supančią aplinką.
 Skatinti ir stiprinti smalsumą, kūrybiškumą ir vaizduotę.
 Skatinti mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius.
 Lavinti kalbą ir bendravimą.
 Skatinti savigarbą, puoselėti vertybes.
 Lavinti socialinius įgūdžius, pavyzdžiui, dalijimosi, derybų ir bendradarbiavimo.

Žaisliukai 
vyresniems  

Žaiskite kūrybiškai 
ir lavinkite vaizduotę!

Šio amžiaus vaikai yra itin smalsūs, 
aktyvūs ir atkaklūs. Jie jau nori būti 
savarankiškesni ir patys pasirinkti tai, kuo 
nori užsiimti. Leiskite jiems išreikšti savo 
socialinius, komunikacinius, kūrybinius 
įgūdžius, jausmus ir gebėjimus. Vaikai 
geriausiai save atskleidžia žaisdami, todėl 
aprūpinkite juos reikiamais žaislais ir 
leiskite jiems ugdyti savo talentą.

Apsilankykite internetinėje svetainėje: 
www.thomasandfriends.com

•  Susipažinkite su  
 Tomu ir jo draugais.

•  Žaiskite žaidimus.
•  Žiūrėkite filmukus.

•  Atsisiųskite  
 paveiksliukus.

•  Pamatykite daugybę
    traukinukų.

Thomas&FriendsTM traukinukai padeda vaikams 
vystyti motorinius įgūdžius, kūrybą, moko 
suprasti problemų sprendimo svarbą, skatina 
draugauti ir dalintis. Nuo jauniausių inžinierių 
iki jaunųjų geležinkelio statytojų, Thomas & 
FriendsTM traukinukai suteiks vaikams daugybę 
nuotykių ir lavins vaizduotę.

Thomas & Friends™ 
traukinukų pasaulis!
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Traukinukų 
dydis specialiai 

pritaikytas 
mažoms 

rankytėms!

3 traukinukų rinkinys  
(CDN14) ~15,99 €
Traukinukai yra tarsi forme-
lės, tad juos galima sudėti 
vieną į kitą.
• Nuo 12 mėn.

Formelių rūšiuoklė su 
traukinuku 
(CDN12) ~  29,99 €
• Nuo 12 mėn.

Mažasis garvežiukas „Tomas ir draugai”  
(W2190)~ 6,99 €
„Tomas ir draugai” - tai laisvaeigiai garvežiukai smagiam žaidimui. 
• Nuo 18 mėn.

Rinkinys „Knapfordo stotis“ 
(CDN18) ~ 25,99 €
Tai šaunus rinkinys mažiesiems traukinukų 
gerbėjams. Ši trasa turi dvi stoteles, dvi 
platformas, tad ir nuotykių bus dvigubai 
daugiau. Taip pat yra ir pakeliami varteliai. 
Tai labai paprasta, spalvinga ir nesudėtinga 
trasa mažiesiems.
• Nuo 18 mėn.

Daugiau traukinukų:

„Collectible Railway” garvežiukas su vagonu (didelis) (BHX25) ~ 5,49 €
„Collectible Railway” garvežiukas (mažas) (BHR64) ~ 3,99 €

• Nuo 3 m.

Surink savo traukinukų kolekciją!

LUKE SALTY 

BEN

HIRO 
PATCHWORK

SHOOTING STAR 
GORDON

DIESEL 10 DIESEL 

FERDINAND 

ASHIMA

YONG-BAO

HENRY 

SCRUFF STANLEY KEVIN

HAROLD HECTOR FLYNN

EMILY 

JAMES

ROSIE

WINSTON 

VICTOR

TOBY SPENCER 

EDWARD 

THOMAS 

CHARLIE 

PERCY

GORDON

„Collectible Railway” Tomo ir Persio lenktynių 
trasa (BHR97) ~ 32,99 €

Kai tik traukinukas pradeda leistis žemyn, pilkas rutuliukas 
pradeda ristis kartu su juo. Saugokis įvairių kliūčių, ženklų ir 
sėkmingai pasiek finišą! Rinkinyje yra ir du traukinukai. 
• Nuo 3 m.Ža
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Startinis trasos su traukinuku rinkinys (BLN89) ~ 14,99 €
Kad būtų dar smagiau, junkite šią trasą su kitomis trasomis ir leiskitės į 
dar smagesnius nuotykius. 
• Nuo 3 m.

Rinkinys „Tidmuto namelis“ 
(DGC10) ~ 22,99 €
Pakelkite namelio stogą, pridėkite 
trasą ir traukinukas Tomas galės 
kibti į darbus, o po darbų vėl 
sugrįžti į namelį ir čia atsipūsti. Kai 
žaidimas pabosta, sudėkite visas 
rinkinyje esančias detales į namelį, 
kad šios nepasimestų. 
• Nuo 3 m.

Rinkinys „Ryklio pervežimas” (BMF08) ~ 32,99 €
Naudodami kraną, įdėkite į traukinuko priekabą ryklį ir stumtelėkite 
traukinuką, kad šis pradėtų riedėti. Trasa pilna vingių, tad vaikams 
bus smagu keliauti ja kartu su šauniuoju Tomu! 
• Nuo 3 m.

Sujunkite kelis 
rinkinius į vieną!

Junk trasas, traukinukus 
ir susikurk savo 

Thomas&Friends pasaulį!

Rrinkinys „Saltis ir Krankis veža krovinį”  
(BHR95) ~ 22,99 €
Pergabenkite krovinį per tiltą ir pasiekite kraną, ku-
ris paims krovinį iš traukinuko priekabos ir perkels 
jį į valtį, kuri nuplukdys krovinuką į reikiamą vietą.
• Nuo 3 m.

Rinkinys „Čarlio darbas karjere“  
(CDV08) ~ 22,99 €
Kokia šauni darbinga diena karjere! Pritvirtin-
kite traukinuką prie trasos ir paleiskite jį skrie-
ti geltonaisiais bėgiais! Kai traukinukas atva-
žiuos iki pjūklo, nuspauskite viršuje esančią 
svirtelę ir traukinukas bus pakrautas kroviniu, 
kurį reikia nugabenti į karjero stotelę.
• Nuo 3 m.

Rinkinys „Dinozaurų iškasenos“ 
(CDV09) ~ 35,99 €
Ši trasa nukelia į tuos laikus, kai dar gyveno dinozaurai! 
Darbštusis Tomas turi surasti visas užsilikusias dinozauro 
fosilijas, nugabenti jas į muziejų ir surinkti dinozaurą. Viena 
iš dinozaurų kaulų liekanų slepiasi kalnuose, o apačioje 
Tomas suranda dinozauro kaukolę! Paskutinė fosilija slepiasi 
krateryje, todėl Tomas skuba ją paimti, nugabenti į muziejų, 
ten surinkti visas fosilijas kartu ir pagaliau dinozauras 
surinktas! Rinkinyje yra ir traukinukas.
• Nuo 3 m.
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Motorizuotas garvežiukas 
(CKW29) ~ 13, 99 €
Įjunkite ant traukinuko viršaus 
esantį jungtuką ir stebėkite kaip 
traukinukas važiuoja. Kiekvie-
nas jų turi po emocijų ir mimikų 
kupiną veiduką, kurie tik išryš-
kina jų charakterius. 
• Nuo 3 m.

Motorizuotas garvežiukas su 
vagonu (BMK87) ~ 16,99 € 
Tai dar labiau patobulinti motori-
zuoti traukinukai. Vaikas gali trau-
kinuką stumti pats, arba prisukti ir 
žiūrėti kaip jis važiuoja. Traukinu-
kai turi metalinį, tvirtą korpusą.
• Nuo 3 m.

Garvežiukas su vagonu 
(BMK88) ~ 16,99 €
Vaikas gali traukinuką stum-
ti pats arba prisukti ir žiūrėti 
kaip jis važiuoja. Nulenkite ant 
traukinuko viršaus esančią 
svirtelę ir traukinukas važiuos 
pats. Traukinukas gali važiuoti 
bėgiais. 
• Nuo 3 m.

THOMAS

CHARLIE

DIESEL

DIESEL 10

TIMOTHY VICTOR

VICTOR

EMILY 

HIRO 

SAMSON 

PERCY TOBY 

HENRY 

CHARLIE  

GORDON

FEARLESS 
FREDDIE 

Sujungiami, 
kolekcionuojami, 

motorizuoti 
žaidimų 

rinkiniai!
Traukinuką 

galima stumti 
arba nulenkti 
svirtelę ir jis 
važiuos pats! 

Dar didesnė galia ir 
šaunesni nuotykiai!

Rinkinys „Sulūžęs tiltas” (CDB59)~ 34,99 €
Atsargiai – tiltas sulūžo! O dar ir pačioje blogiausioje vietoje – ant posūkio, tačiau “Thomas&Friends” trauki-
nukams nėra nieko neįveikiamo! Ant posūkio trasos bėgiai susiaurėja ir net pradingsta viena bėgių juosta, 
todėl traukinukams teks kaip reikiant pasvirti į šoną, kad įveiktų trasą. Traukinukas motorizuotas. 
• Nuo 3 m.

Trasų papildymas 
(BMK81) ~ 22,99 €
Tai trasų papildymai, kad skrieti 
bėgais traukinukams būtų įdomiau 
ir linksmiau!
• Nuo 3 m.

Rinkinys „Remonto darbai“ 
(BMK80) ~ 19,99 €
Krovininiai vagonėliai bei 
papildomi priedai, kurie padės 
suremontuoti sulūžusius bėgius. 
• Nuo 3 m.

Bėgių rinkinys 
(DFM55) ~ 13,99 €
• Nuo 3 m.

Papildomi priedai:

Rinkinys „Wellsworth“ stotis  
(CCP36) ~ 29,99 €
Traukinukas yra motorizuotas, tad jo vaikams 
nereikės stumdyti rankytėmis. 
• Nuo 3 m.

Pr
e-

sc
ho

ol
 T

oy
s Pre-school Toys

38 39



Pr
e-

sc
ho

ol
 T

oy
s

40


