בקרו באתר החדש שלנו
www.fisher-price.co.il
המקור שלך לצעצועים,
שלבי התפתחות ,רעיונות
משחקים ,עצות לכל גיל,
ועוד כל כך הרבה!

לשחק
עם תינוקך

בואו לבקר באתר שלנו ,אין ספק שתמצאו כי הוא מרתק ומועיל לכל הורה לילדים בכל הגילאים.
כל אחד יוכל למצוא בו את המתאים לילדו! בין אם אתם בבית או בעבודה ,הרשת מקרבת אותנו אלכם,
מתי שתצטרכו אותנו .כל שנדרש הוא קליק!
עכשיו תוכלו למצוא מוצרים שיתאימו לצרכי ילדיכם.
עצות שימושיות בנושאים רבים מאת צוות המומחים
שלנו ,החל מההיריון ועד שנות ההתפתחות הראשונות.
תוכלו לגשת לחדשות מסביב לעולם בנושאים הקשורים
למשפחה .רכשו תובנה לגבי תפקידכם החדש כהורים.
חפשו תשובות לשאלותיכם בכל שלב בדרך גידולו של
ילדכם ,החל מטיפול ברך הנולד ועד לבחירת בית הספר
הנכון.
קיפצו אל תוך עולם של פעילות! צרו ,בנו ,תיהנו! למדו
רעיונות חדשים בעניין שימור התעניינות ילדכם בתוך
הבית ומחוצה לו.

בעברית!
כשיו גם
ע

www.fisher-price.co.il

כל מה ש למתם עכשיו רק במר ק קליק!

כי האהבה לילדכם הינה אהבה ממב
ראשו וכ ו שתימשך במשך כל ימי ייכם.

מאמרים שימושיים
יפים למש ק
ורעיונות כמים
שמהם אפשר ללמוד את
יתרונות המש ק עבור תינוקך!

האושר שבלמידה

איכות שאפשר לסמוך עליה

יחד!

לשחק זה לחיות! זהו הפן החיובי והיצירתי של העולם .משחק הינו בעל חשיבות רבה
להתפתחות הפסיכו-רגשית הנכונה של האדם ,כבר מההתחלה! על התינוק להתנסות
בכל ...סקרנות ,גילוי ,שיתוף ,האכזבה שבטעייה ,שוב ושוב!

צעצועים דוברי עברית

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

אימג ינקסט

דמויות
)(R4320

רכבים
)(P5486
 3+שנים

 3+שנים

₪ 159.90

₪ 29.90

מסיבה זו יצרנו מדריך זה.
היות ואנו נמצאים יחד במסע הזה של חיים חדשים.

כולנו משחקים יחדיו!
ביחד ,נוכל לסייע לאהובינו הקטנטנים ...לפרוח!

אווירונים בשמיים
)(T5308

מרוץ בשמיים
)(W1516
 3+שנים

 3+שנים

₪ 199.90

₪ 79.90

בעמודים הבאים יתגלו בפניך מידע וטיפים
שימושיים אשר יקרבו בינינו אף יותר! התחלה
חדשה ומאושרת!

ספינת אוקיאנוס
((N0763

דינוזאור
)(W6016

 3+שנים

₪ 79.90

דינוזאור דה-לוקס
)(W6023

 3+שנים

₪ 179.90

מעבורת חלל
)(W8586
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 3+שנים

 3+שנים

₪ 349.90

₪ 399.90

תוכן עניינים
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ציוד לתינוקות

עוצב בעבור צרכיך וצרכי תינוקך

20

צעצועים עבור הרך הנולד

עבור תינוקות בגילאי  6-0חודשים
אשר מפתחים את חושיהם

34
צעצועים לתינוקות

עבור תינוקות בגילאי  12חודשים
המשיגים שליטה בגופם

46

54

עבור פעוטות בגילאי  36-6חודשים אשר לראשונה
צמאים לידע והינם מפתחים את תפיסתם

עבור ילדים מבוגרים יותר אשר מגלים ומחקים את
העולם סביבם

משחקי למידה

צעצועים עבור פעוטות והכנה לגני ילדים

המחירים לצרכן בקטלוג זה מעודכנים לשנת  2012בלבד .המוצרים נמכרים בנפרד ובכפוף להימצאותם במלאי.
המאמרים והעצות שבחוברת ניתנים כהצעות בלבד .אנו ממליצים להיוועץ ברופא הילדים.

מחבקים ילדים ...בכל העולם!
פישר-פרייס מייצרת מוצרים איכותיים ,חדשניים ובטוחים לשימוש,
כאלו אשר יינצרו בליבם של הקטנטנים!
תוך כדי משחק ,ילדים מגלים את העולם ואת הדרך להביע את עצמם,
כמו גם לפתח את הכישרונות ,בהם לבטח יעשו שימוש בהמשך חייהם.

התפתחות
תינוקך דרך
משחק!
משחק הינו הפעילות היחידה אשר מציעה לילד כל כך הרבה:
תיאום התנועה
התפתחות החושים
למידה
תקשורת
הפתעות נעימות רבות!
לא רק לשעשוע...
כאשר אנו מביטים בילדים הצעירים בונים מגדלי קוביות נפלאים,
אנו ממש תוהים מדוע הם מפרקים את המגדלים ,צוחקים ומתחילים
מחדש בהתלהבות גדולה! לא קל לנו להבין כי החוקרים הצעירים
בוחנים את שליטתם האישית בעולם שמסביבם .האסתטיקה או
התוצאה אינן משנות להם .התהליך ,ההרפתקה ,היצירתיות ,ה”מסע”,
ההתנסות  -הם הדברים החשובים להם באמת.
ככל שילדים משחקים יותר ,כך הם יגדלו להיות גמישים יותר
כמבוגרים .ככל שתינוק מתחיל לשחק בדרכים טובות יותר ,כך יהיה
עולמו יפה יותר בהמשך.

PlayLab.
מעבדת המשחקים של
במעבדה אנו מעצבים צעצועים אשר מכינים ומחנכים את הילדים
כבר בתחילת חייהם .אנו מקשיבים בתשומת לב מרבית לדברי ההורים
ולשאלותיהם ,ומתאימים את הרעיונות שלנו להשקפותיהם.
אנו מבלים זמן עם הילדים בסביבה עליזה ,אותה יצרנו במיוחד בהתאם
להעדפותיהם .אנו משקיפים על הדרך בה הילדים מגיבים ומשחקים
עם צעצועיהם ,בהתאם לגילם .לאחר כל מחקר חדש ,אנו מציגים
רעיון חדש אשר נבדק על ידי מהנדסי בטיחות ,מעצבים ומומחים
להתפתחות הילד ,בטרם המוצר מגיע למדפים.

כל דבר שאנו עושים,
אנו עושים בעקביות
ובאהבה ,וזאת במשך
יותר מ 80-שנה .ואנו
לא מפסיקים!
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להיות אמא!
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תפקיד חדש ומרגש!
להיות הורה הינו עניין של
אינסטינקט ,אהבה וטיפוח.
זהו גם עניין של ידע ומיומנויות .אימהות חדשות יודעות זאת היטב ,ולכן
על מנת להתקדם הן קוראות ספרים ,מחפשות באינטרנט ,מתייעצות
עם אימהות אחרות ומומחים ,מצליבות מידע ורעיונות! בדיוק כמוך.
תפקידך החדש כאמא כבר מעכשיו יכול להיות התפקיד הכי מופלא
שלך בחיים!
בימינו ,אימהות טריות מרחיבות את הידע שלהן בתחומי התפתחות
הילד והפסיכולוגיה המשפחתית .כך ,הן מעריכות מחדש את ערכיהן,
אמונותיהן ,ציפיותיהן ומטרותיהן ככל שהדבר נוגע לדרך בה יגדלו את
ילדיהן.
במילים אחרות ,הן מבקשות ללמוד להקשיב ,להציב גבולות ,להימנע
מהשוואות ולעודד את חינוך ילדיהן בעזרת מוצרים וצעצועים חדשניים
ואיכותיים ,אשר הינם מאוד שימושיים להתפתחותם.
זה כל כך מעודד כאשר ניתן לקבל עזרה כלשהי ,וזוהי הסיבה לכך
שאנו נמצאים כאן לצדך .על מנת לאפשר לך לבלות זמן איכות ויצירה
רב עם תינוקך ,להיקשר עימו ולהתחיל מערכת יחסים מופלאה לנצח!
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כיסא נדנדה ¢עולם החיות ¢מגיל לידה ועד לפעוטות
¢המקום הכי נפלא לתינוק
לרוגע וכיף מתמשכים°¢

מלווה את התפתחות התינוק לאורך
שנים רבות!
המקום המושלם להעסקת התינוק
בעוד לך ניתן החופש להתפנות
לעיסוקים בסביבה.
רב שימושי :טרמפולינה ונדנדה יציבה
לרך הנולד ולתינוק אשר הופכת לכיסא
נדנדה עבור הפעוט.
כולל מושב רטט.
שני מצבי הטיה ,חגורת בטיחות שלוש
נקודות (מורכבת מרצועה העוברת
באלכסון מן הכתף ,אל אזור המותן
ובסמוך לירכיים אל אזור המותן
השנייה) וריפוד הניתן לכביסה במכונה.
מוט צעצועים ניתן להסרה ,כולל
נעימת רוגע ,קולות ומוסיקה.
רגלית ננעלת לשינה או האכלה.
האושר שבלמידה,
עליה.
לסמוך
איכות שאפשר
()X3043

זמן איכות

החל מהשנה הראשונה!

ο ιανίε ύοιδιαπ ςόνε ήφορτανα νητσ ςονόρχ ςόκιτοιοπ Ο .αιελάφσα ιακ ηπάγα ιεχράπυ νατό άραχ αιµ νυονώλαγεµ άιδιαπ αΤ
ότυα ετενίαχυτεπ οτ ιτό ετεβάλατακ αν αιΓ .οπόρτ όκιτηθαπ εµ ιακ ςωπό όγρενε εµ ,ςασ ίδιαπ οτ εµ ησέχσ εσ ετεύεδοξ υοπ ςονόρχ
עובדיםονέµη
הוריםτσιραχ
ובטחוןυε ιανίε αν ιε.
באהבהνχίεδ ή
מוקפיםάκιτεθ ι
הםεάρδιτν
כאשרα ,ιε
היטבάλεγο
מתפתחיםµαχ ό
ילדיםρωµ οτ να
ετίεδ αθ
חשים .בלחץ ,וישנם רגעים בהם העניינים עלולים

אינם
הרוחςέµγιτσ ,
במצבαταµ
γάρπ α
התינוקλλά
אוικ ετεν
ההוריםάκ
בהםαν ίετσ
רגעיםαιερ
אוχ αθ υ
להצטבςרοπ,
אקטיביέµγιτσ νυοξρά
באופןπυ αθ ,η
מושקעιπ,הןνέµσε
להיותάτεκρα
יכולηδή ια
תינוקך νίε
עםαρέτηµ
האיכותην
זמןεµόζαγ
ρε αιΜ
ביותλרιεσύ.
המרומםνυο
באותוχράπυ ησωτπίρε
ההשקעהπ εθά
הצלחתκ εΣ .ησεθ
אתάιδ ήκα
לבחוןκ εσ
בכדיόρω
פאסיביµ οτ .
באופן ή ςίεσε
והןετσίε α
θ υοπ
בכל:ςמקרה ,קיימים לכך פתרונות רבים:
זמן איכות ,די בלראות אם תינוקך מחייך ,מגיב באופן חיובי
או מגלה רגשות אושר באופן כללי.

להיות עצמך.
אין צורך לעטות על עצמך את גלימת
ה סופר-הורה בטרם הגעתך הביתה! כל
אשר תינוקך זקוק לו הינו ההורה .גם אין
צורך לבלות כל רגע עם התינוק בהעסקתו
בפעילויות תינוקיות  .כל שתינוקך צריך זה
ספונטניות ו פתיחות לקלוט את המסרים
שהוא מנסה להעביר לך .זמן איכות הינו
הזמן בו שניכם מבלים יחד ,בין אם באכילה,
חיבוק או רק שהייה יחד באותו חדר.
לשתף את התינוקך.
ניתן לקחת את תינוקך איתך בזמן החלפת
בגדי העבודה לבגדי בית .ניתן לכלול אותו
בשגרתך בדרכים שונות .הוא יכול לשחק

עם מעטפות בזמן קריאת הדואר .אפשר
לתת לו לרוקן את השקיות מהסופר או
בעת הכנת ארוחת הערב לשחק עם סירים
ומחבתות.
שיחה על אירועי היום .בכך ניתן להשיג
 2דברים:
יצירת קשר עם תינוקך.
הוא אוהב לשמוע אותך ,אפילו כאשר הוא
אינו מבין את המילים הנאמרות.
השיחה איתו הינה זמן מצוין להירגע!
להקדיש פחות תשומת לב לעבודות הבית.
אפשר לבשל מנות כפולות ולאחסן חלק
מהאוכל במקפיא ,כך שניתן יהיה לחמם
אותו בארוחה אחרת .ללבוש בגדים אשר

לא מצריכים גיהוץ ,ופשוט להירגע!
לכבות את כל מה שמסיט את תשומת
ליבך .בעת השכבת תינוקך לישון אפשר
פשוט לכבות את הטלוויזיה ,הרדיו ואפילו
את הטלפון שלך.
שני ההורים גם יחד.
יש לזכור בעת חיפוש זמן איכות כי עדיף
שתהיו כולכם יחד כמשפחה .לשחק או
לעשות אמבטיה לתינוקך ביחד .תמיד יש
לזכור כי זמן האיכות הינו זמן הבילוי עם
התינוק .כך תינוקך מקבל זמן איכות כפול!

עד  5שנים
כיסא רב שימו של שימוש!
שי
התפתחות ילדך במ המלווה את
שך
שנים רבות

לשחק לבד

או איתך:

כיסא נדנדה מגיל לידה ועד פעוטות
()W1457
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טרמפולינה קפל וסע
אהבה ממבט ראשון°
כמו טיול בפארק°

שעשוע לתינוקות ,נהדר לאימהות!
טרמפולינה ייחודית זו הינה קלה
לאחסון והודות למנגנון הקיפול שלה,
אפשר לקחת אותה לכל מקום בצורה
מושלמת!
ניתנת להקפצה עדינה.
מושב נוח ותומך.
צעצועים תלויים.
ריפוד מונע החלקת הרגליים ,כמו גם
הניתן לכביסה במכונה.
גגון צבעוני המספק גירוי ויזואלי בנוסף
להצללה כאשר המושב ממוקם מחוץ
לבית.
האושר שבלמידה,
איכות שאפשר לסמוך עליה.
() 9454

נירגע
בואו
ונלך לישון!
בשעות היום:
כאשר תינוקך עדיין ער ,כדאי לדבר בקול נמוך ,להשמיע מוסיקה
שקטה ולהסיט את הווילונות על מנת לאפשר אור יום ,אפילו
כאשר תינוקך נרדם .כך יתאפשר לך לעשות כרצונך ,מבלי ללכת
על קצות האצבעות!

בשעות הלילה:
ניתן להשאיר מנורת לילה דולקת בחדר של תינוקך .לחישה
תאפשר לתינוקך להרגיש את שלוות הלילה בבית.

נדנדות וטרמפולינות  -כל כך שימושיות!
לך ניתנת הרגשת ביטחון נפלאה.
מספקות שעשוע כמו גם רגיעה ,שלווה וחמימות.
מרגיעות את התינוק ברטט ותנועה.
הצעצועים ,מוסיקה ואורות המתלווים אליהן מציתים את הראייה ,השמיעה והמגע של התינוק.
המקום המושלם לתינוק לשבת לבדו ,להאכילו או להרדימו בנדנוד.

להתפתחות

החושים ולשינה:
טרמפולינת יער הגשם
()K2565

כה שמיימי!
ע
ם
ד
מו
יו
ת
טבע
מרהיבות!
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להצית
את התודעה
בכל מקום ,בבית או מחוצה לו ,כדאי לשחק משחקים
המעודדים מחשבה ומעניקים אושר!
בכדי לעזור לתינוק שלך להבין כי קיים עולם סביבו ,כמו גם
להצית את סקרנותו ,ניתן לגשת אליו בחיוך תוך כדי הנעת
הראש באיטיות מצד לצד.
בתחילה ,רצוי שלא לחשוף את תינוקך לגירויים חזקים מדי,
כמו אורות מסנוורים או רעשים חזקים.
בכדי לגרום לתינוקך להגיב ,ניתן להשתמש בקולות ,מילים

דרכים נוספות להרגיע
ולשעשע תינוק:
()T2535
נדנדה מפוארת עולם החיות
כוללת  6מהירויות נדנוד ,מוסיקה וקולות ,מציעה לתינוק
גיוון רב ביותר ,בעוד המובייל משעשע מלמעלה .עם סיבוב
המושב ,ניתן להרגיע את התינוק בעזרת  2דרכים שונות
של נדנוד :מצד לצד בסגנון עריסה ,או קדימה אחורה
כדוגמת נדנדה!
יתרונות לאם:
המקום המושלם להעסיק את תינוקך בעוד לך ניתן החופש
להתהלך בסביבה.
 2מצבי הטיה ,חגורת בטיחות  3נקודות וריפוד הניתן
לכביסה במכונה.
יתרונות לתינוק:
תנועה קצבית מרגיעה.
צעצועים משעשעים ומוסיקה ,המפתחים את חושי התינוק.
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או הבעות פנים מצחיקות .המטרה הינה ליצור בסיס
לתקשורת חמה ,הבנויה מאהבה ובטחון המהווים את יסודות
האינטליגנציה.
רצוי לבחור בצעצועים צבעוניים המושכים את תשומת הלב
של תינוקך.
בזמן טיולים בטבע או במגרש המשחקים ,כדאי להראות
לתינוקך פרחים ,ציפור מצייצת ,או פשוט לנשוב קלילות
בפניו ,בדיוק כמו הרוח.

בחיי!
האור
בואו נשחק!
האם ברצונך לעזור לראייה של תינוקך
להתפתח
ניתן לעשות זאת בעזרת פנס בחדר בו כל
האורות כבויים! ו ...הבה נתחיל:
יש לכבות את האורות ולהדליק מנורת לילה.
כשהתינוק בחיקך ,יש לשבת על כיסא או על
הרצפה.
עכשיו ,יש להדליק את הפנס ,להצביע על הקיר
ולומר :תסתכל על האור !
לאחר מכן יש להזיז את הפנס ברחבי החדר,
תוך כדי התמקדות בחפצים השונים .לא לשכוח

לומר את שמות החפצים .לדוגמא ,ניתן להגיד:
הנה הדובי של תינוקי !
יש להמשיך ולהזיז את הפנס תוך כדי
התמקדות בחפצים.
יש להפסיק את המשחק לאחר כ 10-דקות.
משחק זה ישפר את יכולות תינוקך הבאות:
התפתחות הראייה.
הבנת סיבה ותוצאה.
הבנת ממד העומק.
יכולת מעקב.
לתשומת ליבך! אין להצביע עם הפנס אל תוך עיני תינוקך.

דמו
מו יות נעות ,שי
רי
ם
ו
צ
לי
ל
ה
טבע
קרנים על נדנ
להנאה צדה ייחודית זו
רופה!

זמן חלומי:

נדנדת לראות את המוסיקה
()W9505
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משחקים

שאפשר לטעום

מאפייני הפעילות:
תאום ראייה–מגע ומגע–טעם!
מאפייני תקשורת:
התינוק לומד את שמות סוגי המאכלים ,לחלוק ולחכות
לתורו.
המדיום:
חטיפים מבושלים כדוגמת גזר  /קישואים  /תפוחי
אדמה  /אורז /בננות  /מלון וכיו ב.
המיקום:
משטח נקי ,ראוי לאכילה.

לתשומת ליבך! אין להציע מאכלים אשר עלולים לגרום לחנק,
כגון גזר טרי או ענבים שלמים .יש לרסק את האוכל או לחתוך
אותו לחתיכות מאוד קטנות.

בואו נשחק

לפני או אחרי האוכל

מסובבים ומשחקים צעצוע ואקום נצמד
()N2867

נצ
ל מד למשטחים
ש
טו
חי
ם.
מו
ש
שע
לם
שע תינוק היוש
או בכיסא ה ב בכיסא גבוה
גבהה!
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הבה נשחק!
יש להניח את חתיכות האוכל הרך על הצלחת שלו
והצלחת שלך .קודם עליך לטעום ולומר :וואו! איזו
בננה טעימה !
אחר כך יש לומר לתינוק כי עכשיו תורו לאכול חתיכת
בננה מצלחתו .כדאי להגיד משהו כדוגמת :עכשיו
תורך לאכול את הבננה שלך! יש להביט בו ולעזור לו
במידת הצורך .יש לעקוב אחרי הבעות פניו של תינוקך
בעודו מגלה טעמים חדשים ולהביט בו במבט שמח על
מנת לעודד אותו .לאחר מכן ניתן לתת לו פרס על ידי
משחק עימו!

המטבח
החינוכי
כדאי להעשיר את התפריט של תינוקך עם המרכיבים הנכונים ,שיעניקו
לו את הבסיס להתפתחותו התקינה.
מומלץ לתת לילד הרבה:
פירות וירקות.
עוף.
דגים.
לחם מלא ושמן זית.
מוצרי חלב.
ומים ,ברור!

לא לשכוח:
כדאי להפוך את ההאכלה לחוויה נעימה ,מבלי למהר .לכל ילד אישיות
משלו ,העדפות שונות ותאבונו עשוי להשתנות מעת לעת.

כדי ליהנות מארוחה בכל מקום:
טיפול בריא  -כיסא הגבהה יער הגשם () 5749
בעל רתמת  3נקודות על מנת להחזיק את ילדך
במושב בבטיחות .רצועות קדמיות ואחוריות מתכווננות
המאפשרות את חיבורו למעשה לכל כיסא שטוח .כולל
מגש צעצועים מלא בהנאה אשר מתחבר ישירות למגש
האוכל.
יתרונות לאם:
ניתן לקיפול ונשיאה בעזרת רצועת צד!
מגש ומושב הניתנים לניקוי בקלות,
ללא חריצים האוגרים פירורים.
ככל שילדך יתבגר ,ניתן יהיה להעריך
את הרתמה המתכווננת ,את המושב
בעל שלושת הגבהים וגב המושב הניתן
להסרה.
משעשע את התינוק בזמן הכנת
הארוחות ,או בזמן ישיבה במסעדה.
יתרונות לתינוק:
הצעצועים מספקים תעסוקה.
משלב האכלה ופעילויות מהנות במשך
היום.
ניתן לקחת לכל מקום.
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שירותים
לשעת חירום

מתי?

כאשר התינוק:
בן  18חודשים או יותר.
יבש במשך יותר משעתיים כמו גם במשך שנת הצהריים.
מסוגל להבין את הצורך ל פיפי או קקי .
מגיב לבקשות פשוטות כגון :תן לי את הכדור  ,הנח את הצעצוע בקופסא .
מסכים להתפשט לבד.
מצביע על אברי גוף שונים כאשר אומרים את שמם.

מה לעשות
על מנת שתינוקך
ילך ל מקום הנכון ,
בזמן הנכון:
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יש לומר לו שהוא כבר ילד גדול ,בדיוק כמוך ,וכי כדאי לו
לחקות אותך.
כדאי לתת לו סיר כמתנה ולאפשר לו להניח אותו בכל מקום
בבית בו יחפוץ.
לתת לו לשחק לבד עם הסיר שלו.
הזמן הטוב ביותר למשחק כזה הינו לפני שהוא הולך לישון או
מיד אחרי ארוחות.
יש לשבח אותו על הישגו ולהראות לו עד כמה אתה גאה!
אין להרפות את ידיו כאשר תאונות קטנות קורות ,כגון פספוס
הסיר או התזה על הבגד .הרי הוא פשוט לא הספיק בזמן!

סיר שרפרף מלכותי
¢הופך את הגמילה מחיתולים
לכיף °מתגמל בעבור
ההתקדמות והינו רב שימושי¢°

בעזרת סיר יפהפה זה תהליך הגמילה
מחיתולים של הנסיך או הנסיכה הקטנים
שלך יהפוך לחוויה!
מנגן מנגינות שונות על מנת לתגמל
את הילדים על התקדמותם בתהליך
הגמילה.
ניתן לשימוש גם על גבי אסלה רגילה.
הצרכים נשטפים בקלות לניקיון קל
ומהיר.
מושלם לעזור לפעוטך להגיע לכיור!
ניתן להשיג בכחול ובוורוד.
האושר שבלמידה,
איכות שאפשר לסמוך עליה.

()M4774

ציוד לתינוקות
כיסאות נדנדה לתינוק

טרמפולינות

טרמפולינת
ספארי
()W2201

לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג.

₪ 299.90

טרמפולינת
עולם החיות
()T1829

לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג.

₪ 349.90

טרמפולינה
קפל וסע
()W9454

לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג.

₪ 499.90

טרמפולינת
יער הגשם
()K2565

לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג.

₪ 499.90

כיסא נדנדה
מגיל לידה
ועד פעוטות
()W1457

כיסא נדנדה
עולם החיות
() 3043
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לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג לנדנדה,
משקל מקסימלי
עד  18ק ג
לכיסא נדנדה.

לגילאי 0+
חודשים ,משקל
מקסימלי עד
 9ק ג לנדנדה,
משקל מקסימלי
עד  18ק ג
לכיסא נדנדה.

₪ 449.90

₪ 499.90

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו יותר
מאושרים!

כיסאות הגבהה להאכלה

נדנדות

כיסא הגבהה
טיפול בריא
()G5920

נדנדת לראות
המוסיקה'
את המוסיקה
()W9505

חודשים ,0+
משקל מקסימלי
 9ק ג.

₪ 849.90

נדנדה מפוארת
עולם החיות
()T2535

חודשים ,0+
משקל מקסימלי
 9ק ג.

₪ 899.90

טיפול בריא
כיסא הגבהה
יער הגשם
() 5749

משקל מקסימלי
 20.5ק ג

משקל מקסימלי
 20.5ק ג

₪ 219.90

₪ 229.90

סירים

סיר שרפרף
הנסיכה
הוורודה
()P4323

₪ 189.90

סיר שרפרף
מלכותי
()M4774

₪ 189.90

סיר לילה
אלקטרוני
()N8940

₪ 269.90
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וואו! לראות!
לשמוע!

כבר החל מן השבוע הראשון ,הרך הנולד שלך מסוגל
להבחין באור מתוך החשיכה .החל מן החודש השני
תינוקך מסוגל להביט באובייקט ,במיוחד אם הינו אדום,
כחול או צהוב.
תינוקך אוהב להביט באור המתנועע ומאיר סביב
צורות עגולות .מוסיקה מרגיעה את התינוק ועוזרת לו
להתמקד במה שהוא מנסה לעשות .כמו כן ,מוסיקה
עוזרת לתינוקך לזהות קולות ולחקות אותם בקולו.
קולות ,מוסיקה וקולך מסייעים בפיתוח מהיר יותר של
שמיעתו.

מובייל ניתן להסרה המעניק
גירויים נפלאים:
(W9913
מובייל חיות  2ב9913) 1-

מס
ייע ביכולת
מ
ע
ק
ב
–
ר
ויוצ
אייה
ר שגרת לי
ל
ה
ע
ק
בי
ת!

הצמידו לכל גגון בטיולון
תן ל
ני שר "משחק על הדרך"!
ולאפ
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לדבר כמו

m.

מבוגר!

לילדך קיים הצורך הטבעי לתקשר עמך וניתן
לעודד את מאמציו אלו .דיבור “תינוקי” לא
ממש יעזור .התינוק רוצה לדבר בדיוק כפי
שהמבוגרים מדברים!

רצוי לתקשר עם תינוקך תוך כדי שימוש באוצר מילים עשיר .רצוי לדבר לאט
ובבירור .כדאי לעודד את הניסיונות המוקדמים לדבר ,אפילו אם אינם בעלי
משמעות (מאמצים אלו לרוב מתחילים בסביבות גיל  6חודשים).
תינוקות מגלים את המשמעות של המילים כאשר הם מבינים שאנו מגיבים
אליהן באופן חיובי ,לדוגמא “אמא”.
יש לשים לב לאוצר המילים של ילדך .פעוטות לרוב ממציאים מילים בעלות
מספר משמעויות .למשל ,ההברה “בה” יכולה להתפרש כ”אבא” או כ”בלון”,
וההברה “מה” יכולה להתפרש כ”אמא”“ ,מהר” או “מגש”!
כדאי לגרום לילדך לדבר על ידי שימוש בכל האמצעים .לדוגמה ,ניתן לומר
“איך עושה חתול מיאו”!
כמו כן ,ניתן לקרוא לאברי הגוף בשמם כאשר מלבישים את התינוק.
ניתן לספור את הפירות בעת טיול בסופרמרקט.
כאשר תינוקך גדל ,ניתן לדבר אליו באופן בוגר .למשל ,לא כדאי להשתמש
במילה “פזים” כפי שתינוקך נהג לומר “תפוזים”.
רצוי לתקן את טעויות תינוקך בדרך חיובית .אם תינוקך אומר “תול” במקום
“חתול” ,כדאי לחזור על המילה הנכונה .יש לומר“ :נכון! זהו חתול”!

החברה הכי נעימה בעולם:
מובייל חלומות של פרפרים ((C0108

מרגיע ומלהיב את התינוק עם יות רכות אשר
רוקדות מוסיקה קלאסית שירי ערש וצלליות
תקרה רכות.
היתרונות לאם:
יוצר את אווירת ההרגעה המושלמת!
כאשר התינוק גדל ,ניתן להסירו ולהשתמש בו כמנורת
לילה מסתובבת לחדר!
כולל שלט.
היתרונות לתינוק:
התנועה המעגלית של הצעצועים והצלליות המוקרנות
עוזרות לתינוק להתרכז ,כמו גם לפתח את קשר
הראייה-חשיבה.
המוסיקה מרגיעה אותו ועוזרת לו להירדם.
התינוק יכול לקבל שגרת לילה מיוחדת.
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נומי!
נומי!
לשינה יש חשיבות קריטית לפיתוח
הרגלי שינה מוקדם ככל הניתן .שגרת
לילה מועילה גם להורים  -הרי גם הם
צריכים זמן לעצמם!
הרך הנולד אינו מסוגל להבחין בין יום
ללילה .על ההורה לעזור לתינוק להבין
את חלוקת הפעילויות והמטלות הרגילות
אשר מתקיימות לאורך  24שעות
היממה.

אימוני ראייה והתבוננות,
כל לילה:

מקרן נייד פינגווין ( )W9893ומקרן נייד כוכב ((P5600

עם מוסיקה קלאסית ,שירי ערש ,קולות טבע
שקטים ומופעי אורות נוף המספקים גירויים.
היתרונות לאם:
אלו מארחים חברה לתינוקך ,אפילו כאשר הוא אינו
נישא על הידיים.
ניתן לקחת אותו לכל מקום!
היתרונות לתינוק:
מספק לתינוקך חוויה ה”מציתה” את כל החושים!
מעודד התמקדות ,מיומנויות מעקב ראייה ,ועוזר
להתמקד טוב יותר בפנים ולהכיר אותם.
מרגיע ועוזר לתינוק להירדם.

22

ערכת השינה
הראשונה

m.

כדאי לתת לתינוקך אובייקט “מעבר”.
אובייקט זה – בין אם זה דובון ,חיה רכה,
שמיכי וכיו”ב – משמש כרשת בטחון והינו
בעל תכונות הרגעה .ההורה יכול להחזיק
את האובייקט בצמוד למשך זמן מה ,כך
שהאובייקט יריח כמוהו .דבר זה יעזור
לחוש הריח של התינוקת “להיזכר” ולקשר
את האובייקט עם הימצאותו של ההורה.
לתינוקות יש חוש ריח מאוד חד וכאשר הם
מתעוררים בפחד ,במיוחד במשך הלילה,
הריח של ההורים לידם יכול להיות מאוד
מרגיע ולעזור להם לחזור לישון.
ללמוד להבחין בין שינה לבין נמנום.
תינוקות מסוגלים לעבור משלב אחד
לשני בקלות רבה .על ההורים להכיר את
הסימנים של כל אחד מן השלבים הללו,
ולקחת את תינוקם בעודו מנמנם למיטתו
או עריסתו לשם שינה.

להבחין בין יום ללילה.
למרות שהתינוקות ילמדו לישון בלילה ,רוב
התינוקות מבלבלים בהבחנה בין יום ללילה.
ניתן לקשר את הלילה עם אמבטיה ,שירי
ערש או מוסיקה שקטה ואורות מעומעמים.
על ארוחות ערב להיות שונות מהארוחות
במשך היום.
יש להאכיל את ארוחות הערב ב”מצב
שקט” ,לפני שהתינוק מתעורר לגמרי.
בלילה רצוי שהאור יהיה מעומעם וכדאי
שההורה יימנע מלדבר עם התינוק .בשעות
היום רצוי שההיפך המוחלט יתקיים.
רצוי לעודד את התינוק להירדם לבד,
בעודו גדל.
בהתחלה ,התינוקות נרדמים בידי ההורה,
בעודם מואכלים או מנוענעים .בהדרגה ,על
התינוק ללמוד להירדם לבדו.

מובייל “פעילות חברתית”((V4436
חבריו החיות וכוכבים רכים
מסתובבים ומתנדנדים על
המובייל שמעליו ,מבעוד התינוק
נרגע למשמע המוסיקה!
היתרונות לאם:
החברה המושלמת לתינוקך.
שימוש ארוך טווח :כאשר התינוק גדל ,קל להסיר
את החלק של המובייל ולהשאיר את הפעלולון
מחובר לעריסה!
היתרונות לתינוק:
מעצב את שגרת הלילה.
מעניק תחושת בטחון ובטיחות בזמן השינה.
מסייע לתינוק להבין “סיבה ותוצאה”.
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תנועה

ההתחלה של הכל!

ההתפתחות המוטורית של התינוק .התפתחות המוטוריקה של התינוק הינה ההמשך
לפעילותו המוטורית ,כבר מאז היה ברחם אימו! תיאום התנועות וחוזק השרירים
גוברים מדי יום.
בגיל  3חודשים:
התינוקת מרימה את ראשה וחזה כאשר
היא שוכבת על בטנה.
התינוקת מותחת את רגליה ובועטת כאשר
היא שוכבת על גבה.
התינוקת מותחת את אצבעות ידיה.
התינוקת מביאה את ידיה לפיה.
התינוקת “חובטת” בחפצים תלויים.
התינוקת תופסת חפצים בידיה.

בגיל  6חודשים:
התינוק מתהפך משכיבה על החזה לשכיבה
על הגב ,ולהיפך.
התינוק יושב בעזרת תמיכה.
התינוק מסוגל לשאת את משקלו העצמי על רגליו.
התינוק מנסה להגיע לחפצים.
התינוק נוגע בחפצים.
התינוק מעביר חפצים מידו האחת לשנייה.

להתפתחות המוטורית
של התינוק:
אוניברסיטת אקווריום בועטים וזוחלים ((P5331
ארוך וו ! האוניברסי ה גדלה עם התינוק
משלב התפת ותי א ד לבא!
עם דוגמאות המספקות גירויים ופעילויות
מהנות ל בו לתפוס ולבעו  .הופך לא ור
מש קי ילה!
היתרונות לאם:
מחזק את היכולות המוטוריות כאשר התינוק
מתמתח ובועט!
מתקפל בכדי לאפשר ניידות גבוהה.
היתרונות לתינוק:
מעשיר את חוש הראייה ואת החיפושים הוויזואליים.
מפתח את קשר התחושה–תנועה.
התינוק מתאמן בכל שלב התפתחותי על ידי משחק
על הגב ,בטן וישיבה.
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האוניברסיטה מעניקה משהו
שהינו הרבה מעבר למשחק!

m.

אוניברסיטאות ושמיכות פעלול
מעניקות לתינוקות את ההזדמנות ל:
לשחרר את יכולותיהם המוטוריות
ולפתח אותן הלאה.
לנסות לתפוס חפצים בעודם
שוכבים על הגב.
להימתח ולבעוט.
להרים את ראשם וכתפיהם כאשר
הינם שוכבים על הבטן.
תאום בין הגוף והתודעה כאשר
הינם מגיבים לגירויים הוויזואליים
סביבם.
לאמן את התודעה על ידי הבנת
סיבה ותוצאה.

לאימון תנועה יומי:
“החיות הן חברים”
אוניברסיטה מוסיקלית ((L7347

מ
ני תגמל את התינוק על
סיו
ולב נותיו להגיע ,לתפוס
עו
ט
בעזרת מוסיקה!
את התנועה ,משפר את
מעשיר קה ומאתגר את היכולות
המוטורי ביות .משפר את הראייה.
הקוגניטי
למשחק שני שלבים.
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צעצועי תינוקות לגילאי  6-0ודשים
מוביילים לעריסה :להרגיע ,לבדר ולפתח את החושים.

"מובייל חלומות
של פרפרים"
)(C0108
מובייל מוסיקלי
)(M5606

 0+חודשים

₪149.90

מובייל מוסיקלי נייד
)(W9913

 0+חודשים

₪189.90

מובייל “פעילות
חברתית"  2ב1-
)(V4436

 0+חודשים

₪ 279.90

מובייל מקרן  2ב1-
)(N8849

 0+חודשים

 0+חודשים

₪ 299.90

₪ 399.90

מרגיעים:
להרגיע ,לבדר ולפתח את החושים.

מקרן נייד פינגווין
)(W9893

מקרן נייד כוכב
)(P5600

 0+חודשים

 0+חודשים

₪ 149.90

₪ 179.90

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

אוניברסיטאות ושמיכות :התפתחות מוטורית

שמיכת פעלולון
משחקי תגלית
)(M5605

 0+חודשים

““החיות הן חברים"
אוניברסיטה
מוסיקלית
)(L7347

 0+חודשים

₪ 229
229.90

מזרון ג מבו
)(W9899

 0+חודשים

₪ 279.90

""אוניברסיטת
אקווריום בועטים
וזוחלים"
)(P5331

 0+חודשים

₪ 149.90

₪ 279.90

אוניברסיטה מוסיקלית
 1-2-3מסדרת
 0+חודשים
יער הגשם
)(L1664

אוניברסיטה
מוסיקלית “גן חיות
שלי"
אהוב שלי
)(V4435

 0+חודשים

"אוניברסיטת פסנתר
ומשחקים"
בועטים ומשחקים
 0+חודשים
)(W2621

אוניברסיטה דה-לוקס
“מנגינות ואורות”
מסדרת “יער הגשם
הגשם"  0+חודשים
)(K4562
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₪ 299.90

₪ 299.90

₪ 399.90

₪ 499.90

וואו!
השן הראשונה
של התינוק!

אין סיבה לדאוג באם השן הראשונה
להציע סיפוק רב יותר כאשר התינוק
מציקה או גורמת לתינוקך לחלות .רצוי לועס אותן או משפשף את חניכיו עימן.
לנחם את ילדך באהבה ולעזור
אפשרות נוספת הינה לשפשף ברכות
לו להרגיש הקלה.
את חניכיו של תינוקך .בכך ניתן לתת
הקלה זמנית.
ניתן לתת לתינוק צעצועים או טבעות קיימות משחות מיוחדות משככות
לבקיעת השיניים בהן התינוק יוכל
כאבים ,אותן ניתן למרוח על החניכיים,
לנגוס כאשר החניכיים שלו כואבות.
אולם החיסרון הינו כי כמות הרוק
הטבעות היעילות ביותר עשויות
המוגברת בפיו של תינוקך יוריד את
מחומרים חזקים היות ואלו יכולות
המשחה בתוך דקות ספורות.

להקלה תוך עיסוק:
נשכן תנין ((T8380

מע
אידי וצב לא
ח
י
ז
ה
אלי
קלה.
לחניכיו
ש
ל
ה
תינוק.
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משחק עם
רעשן מסייע:

m.

להגביר את מיומנויות הריכוז.
לחזק את הספונטניות.
להרחיב את יכולת ההתבוננות.
להגיב לפעילות סביבם.

רעשנים עם
צבעים מלאי חיים:
מושכים את העין.
“מעירים” את השמיעה והמגע.
מבדרים.
מסייעים להם להתאמן בתנועות יד.

לאימוני

פעולה–תגובה:
נשכן מפתחות מוסיקלי
)(K7188

הגוד
ל המוש
ל
ם
ל
י
דיו
של
מלא התינוק!
ה
פתעות!
רעשן חיות ((N2863
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הגיע הזמן
לשאוף אוויר!

כאשר מזג האוויר מאפשר זאת ,התינוק שלך יבין את העולם סביבו טוב יותר! במיוחד
בעזרתך .כמו כן ,האמת היא שגם לך האוויר בחוץ יעשה טוב!
הרבה הורים טריים לא מרגישים בנוח עם שלב זה ...כלומר לצאת החוצה לבד עם
תינוקם ,ללא עזרה כלשהי .אולם הדבר קל יותר ממה שנדמה לך.
כל אשר צריך הוא לשמור על הסדר ואין צורך למהר!

יש להלביש את תינוקך באופן ההולם את תנאי מזג
האוויר ,ולפני היציאה מהבית יש לוודא כי בתיק ישנם:

חיתולים.
בגדים להחלפה.
מגבונים לחים וקרם לחיתולים.
מגבת קטנה ומשטח החלפה קטן מתקפל.
אבקת חלב ומים חמים בתרמוס (אם תינוקך איננו יונק) או ביסקוויטים וכיו”ב ,תלוי בגילו של התינוק.
שמיכה ,מוצצים ומספר צעצועים.
יש לוודא כי היציאות הראשונות החוצה תהיינה קצרות יחסית ,בכדי שתינוקך
לא יתעייף יתר על המידה או יתחיל להתלונן!

תעשו חיים!
רצוי לדאוג לשעשע את התינוק באו ו
או ב יולו
היתרונות לאם:
התינוק עסוק בזמן הטיול.
נצמד לטיולון ביציבות.
היתרונות לתינוק:
מפתח את התיאום בין החושים והתנועות.
הצבעים השמחים משעשעים את התינוק ומשפרים
את הראייה.
חבר נפלא לטיולים.
הרעשים משעשעים אותו.
מסייע לתינוק לתאם בין המגע לשאר חושיו.
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פעלולון לעגלה עולם החיות
)(R968
מובייל צבעוני עם קולות.
מתחבר בקלות לטיולון ומציע
 5חברות-חיות מחייכות
לטלטל ולהקפיץ!

את זה חייבים לראות!

בואו נתחיל!

בואו נשחק!
מאפייני הפעילות:
פיתוח הראייה ,תנועות ראש ,חיזוק שרירי
הצוואר והכתף.
האביזרים :צעצוע לתינוקות או חפץ צבעוני.
המקום :בחוץ על שמיכה או על הרצפה בבית.

יש להזיז לאט את הצעצוע מצד לצד ,בעוד תינוקך
שוכב על הגב .עיניו וראשו של התינוק ינסו לעקוב אחר
הצעצוע בעודו זז .כדאי להחזיק את החפץ בתנועה
במרחק של מספר סנטימטרים מפניו של התינוק ,כך
שיקל עליו להתמקד בו .לאחר מכן ,באיטיות רבה ,יש
להרחיקו ולהחביא אותו מתחת לשמיכה כך שתינוקך
ישתמש בראייתו כדי למצוא אותו.

פעלולון קרנף ((T9238
קרנף רך זה יושב בעדינות בחיקו
של התינוק ,עם דפים אותם ניתן
להעביר ,טקסטורות בהן ניתן
לגעת ,רעשן ,מראה ועוד! אפילו יש
ידית לכיף על הדרך!

פעלולי ג ירף לטיולון ((X5828
באחת מהרגליים של הג ירף הרך טמון
פעמון ובשנייה טמון רעשן לקולות
אינטראקטיביים מהנים .כמו כן ,הוא
מגיע עם שתי טבעות הקשה ונשכן
צפרדע.
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m.

צעצועי תינוקות לגילאי  6-0ודשים
רעשנים :מספקים תעסוקה

נשכנים :מרגיעי חניכיים

נשכן תנין
)(Τ8380

 3+חודשים

₪ 19.90

מפתח לאוטו
)(X2911

 0+חודשים

מרגיע חניכיים
דה-לוקס
)(H9451

 3+חודשים

₪ 24.90

טבעת פעילות
)(K7191

 3+חודשים

₪ 29.90

₪ 29.90

רעשנים :מספקים תעסוקה

נשכן טבעת
)(C1507

 0+חודשים

₪ 24.90

רעשן הקוף המחייך
)(W5804

 3+חודשים

₪ 34.90

נשכן טבעת
)(P7867

 3+חודשים

₪ 24.90

רעשן משקולת
) (N2863מקובעת

 0+חודשים

₪ 34.90

רעשן משקולת
“פלאי האוקיאנוס"
)(G6680

 3+חודשים

₪ 24.90

רעשן טבעת אריה
)(W5803

 3+חודשים

₪ 34.90

אווירון
)(X2910

 0+חודשים

₪ 24.90

שרשרת חרוזים
) (N2862לעגלה

 3+חודשים

₪ 49.90

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו יותר
מאושרים!

צעצועים רכים לטיולון :כיף בטיחותי על הדרך
מפתחות מוסיקליים
)(74123

 3+חודשים

₪ 69.90

ערכת מתנה רכבים
)(X2923

 3+חודשים

₪ 79.90

“חיות רכות ומרגיעות"
)(R9676

"ספר רך"
)(M4060

 0+חודשים

 0+חודשים

₪ 49.90

₪ 59.90

רעשנים מוסיקליים :מבדרים

נשכן מפתחות
)(G6648

 0+חודשים

₪ 34.90

טלפון נייד מוסיקלי
)(K7189

 3+חודשים

₪ 39.90

נשכן מפתחות
) (K7188מוסיקלי

 0+חודשים

₪ 49.90

"פעלולי ג'ירף לטיולון"
)(X5828

 0+חודשים

₪ 59.90

“ספר חברי גן החיות"
 0+חודשים
)(T9239

₪ 59.90

"חבריי חוליות
ופעמונים"
)(R9681

 0+חודשים

₪ 74.90

צעצועים עם ואקום :תעסוקה בארוחות

“מסובבים ומשחקים"
צעצוע ואקום נצמד
)(N2867

 6+חודשים

₪ 44.90

קוביית פעילות
“קוקו אריה"
)(X5831
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 0+חודשים

₪ 74.90

בוא נזוז כבר!
מאפייני פעילות :מתיחות ,זחילה במיקומי ידיים וברכיים נכונים.
מאפייני התקשורת :קולות והכרת שמות.
אובייקטים :צעצועים או חפצים אחרים שמעניינים את התינוק.
מקום :בתוך הבית ,על הרצפה.

בואו נתחיל לזוז!

יש להניח צעצוע או חפץ אחר ליד תינוקך .ברגע שהוא מנסה להגיע אליו ,יש
להרחיק אותו במעט .כאשר הוא מנסה להגיע אליו ,יש להזיזו שוב ועם חיוך
להגיד לו משהו נחמד .לדוגמה ניתן לומר“ :אני הולך .אני הולך לאמא! בוא
ותתפוס אותי ,יהיה לך כיף!“...
על ידי הרחקת החפץ במעט בכל פעם ,תינוקך יתחיל לזחול במטרה לגעת
בו .אם הוא דוחף את גופו עם הידיים ,ניתן לכופף בעדינות את ברכיו מתחת
לבטנו ,ולהכינו לתנוחת זחילה .כמו כן ,רצוי לנסות חפץ אחר בכל יום,
להרחיק אותו מהתינוק ,וכך תינוקך ימשיך להתעניין בתרגיל.

לעודד

זחילה:

עם
א קולות וח
ר
ו
ז
י
ם
קופצי
לו יהיו
דרך נהדרת ל ם ,רכבים
ע
ודד את
זחילתו!

מגוון רכבי פופקורן ((M5661
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m.
m.

לשבת לעמוד

קדימה!

תינוקך יתחיל לזחול ,ברגע שהוא ילמד לשבת
בעצמו .דבר זה מתרחש בסביבות גילאי 7-6
חודשים .בהדרגה ,תוך כחודשיים ,תינוקך יהיה
מסוגל לשנות תנוחות ובסביבות גיל  9או 10
חודשים ,הוא יגלה כי הוא יכול לזוז ,על ידי דחיפת
ברכיו.
קודם כל לזחול! בדרך זו תינוקך ילמד לשמור
על שיווי המשקל ,על ידיו וברכיו ,והוא יתרגל את
שריריו על מנת להתחיל ללכת .כאשר הוא יתחיל
להסתובב בבית בעצמו ,יש לוודא כי בבית סודר כל
הנדרש על מנת לשמור על בטיחות התינוק.

לתנועות הזחילה
הראשונות:

מעודד זחילה ((R8639
עם מראה ,מוסיקה וחילזון מצחיק!

היתרונות לתינוק:
מתרגל זחילה.
משעשע בעת חיזוק השרירים.
מפתח את מיומנויותיו הוויזואליות והמוטוריות
של התינוק.
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שלום לכן,

ידיים קטנות!

תרגילים לפיתוח מיומנויות מוטוריקה עדינה.

ביכולתך ,כבר מגיל צעיר מאוד ,להתחיל לעזור לתינוקך לפתח את מיומנויות
המוטוריקה העדינה שלו כמו גם את תיאום המוטוריקה הוויזואלית ,בעזרת
הפעילויות הבאות:
לתת לתינוקך להחזיק כוס מים ולרוקן אותה אל תוך כוס אחרת.
לדפדף בספר ,דף אחרי דף.
להכניס  5-3קוביות צורה אל תוך קובייה בעלת פתחים בצורות
המתאימות.
להכניס מטבעות בחריץ קופה.
לכפתר ולפתוח כפתורים.
להדביק מדבקות במקום מסוים.
לפתוח עטיפה.
פעילויות דומות אחרות העולות בדעתך.

לפיתוח קשר
עין-יד ,זיהוי
והתאמת צורות:

התאם צורה קלאסי ((K7167
עשר קוביות ב 5-צורות שונות ,על התינוק להתאים
את הקובייה לפתחים המתאימים.
אריה מו יקלי חובטים ונהנים
היתרונות לתינוק(P8792( :
מאמן את התודעה והידיים למיומנויות מוטוריקה עדינה.
משפר את מיומנויות פתרון בעיות.
מפתח מיומנויות וויזואליות ומוטוריות.
לומד להתרכז בפעילות.
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כדורים למעלה ודוחס
הוא מעמיס את ה
אה מהצלילים הכיפיים,
אותם ,תוך כדי הנ
האורות
ופעולת הקיפול!

m.

על קוביות...

וילדים!
קוביות קטנות בצורות שונות
עוזרות לתינוקות לתרגל את:

תחושת המרחב.
קשר יד–עין.
יכולת ריכוז.
מיומנויות פתרון בעיות פשוטות.
בעזרת הקוביות ,התינוקות לומדים:
צורות.
צבעים.
גדלים.

לריכוז כיפי:
חילזון צורות אלקטרוני ((71922

והופך את
שזז
חילזון מוסיקלי של ממש!
מידה לכיף
הל
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כן! אתה

בדרך הנכונה!

משחקים קלאסיים המעודדים פתרון בעיות:
צעצועים וקוביות בצורות שונות (משחקי התאמה).
ערמת טבעות.
צעצועי הרכבה או פאזלים פשוטים.

ההתנסות הינה חלק אינטגרלי ממהות המשחק
והינה אחד מן השלבים החשובים ביותר שעל
ילדים לעבור בעצמם על מנת להבין כיצד להגיע
לפתרונות.

צעצועי הרכבה או פאזלים יצירתיים ,אשר הינם
פשוטים ,מסייעים באופן ניכר לדרך חשיבה מתמטית.
הדבר כל כך נכון! ניתן להביט בפעוט בעודו מרכיב
פאזל או חפצים שונים .קורה דבר מאוד מעניין!

עזרה בלימוד פתרון
בעיות סיבה/תוצאה:
מגדל טבעות מנגן ((C7483

ניתן ממש לראות כיצד הילד יהפוך את החתיכות
ויסדר אותן כך שימצא מספר אלטרנטיבות .אחר כך,
כאשר הוא מסנן את האלטרנטיבות הבלתי אפשריות,
הפתרון יימצא!
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או
רות ר
ו
ק
ד
י
ם
על מנת ל ומוסי
ק
ה
מ
ע
להמשיך ב ודד את תינ תנגנת
משימת ה וקך
טבעות! ערמת

m.

ידיים
תנועות
אשר מתפתחות דרך משחק,

עוזרות לתינוק לפתח בו זמנית
את המיומנויות הבאות:
שליטה ויזואלית וקואורדינציה.
הבנת משמעויות בסיסיות.

לדוגמה ,ילד אשר מנסה להערים
חפץ קטן יותר על גבי חפץ גדול יותר
יכול להבין את המשמעות של “גדול“
ו“קטן“ .אותו הדבר קורה ל“למטה“
ו“למעלה“ “,יחד“ ו“לבד“ וכיו“ב ,תלוי
במשחק.

עשר כוסות צב
ע
ונ
יו
ת
ש
א
פ
ש
ר
לתפוס ,לה
ערים או להניח!
מגדל כדורים וספרות ((W4472

עשרה חרוזים
צבעוניים לחבר
ולפרק!

זחל “תפיסה ונעילה" )(W9834
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צעד אחר צעד!
“אמא ואבא ,בואו נשחק במשחק ההליכה“!
ילדים הולכים כדי לחקור את סביבתם ,ולא רק על
מנת להגיע למקום מסוים .מסיבה זו עליך לתת
להם ...אוכל להליכה! ניתן להציב משימות מחקר
ולהדריך את ילדך.

רצוי לחזור על תרגיל זה כל יום ,למשך  10דקות .בכל פעם יש להניח לילדך ללכת
מרחק גדול יותר.

בואו נתחיל!
מתחילים את ה“חימום“! יש לתת לילד
להישען על משהו יציב :שולחן ,ספה ,צעצוע
תומך עמידה.
לאחר מכן יש לגרוב על רגלי תינוקך גרביים
מונעות החלקה ולהניח לו ללכת יחפו – אם
מזג האוויר מאפשר זאת – ולהתחיל להסתובב
בבית.
אמא מחזיקה את התינוק בידיים ,ועוזרת לו
ללכת.
אבא מתחבא מאחורי הדלת או רהיט כלשהו
וקורא לתינוקו לבוא אליו.
כאשר התינוק מגיע ,אבא מתחבא במקום
אחר .הפעם מעט יותר קרוב לתינוק.
אחר כך הוא מתחבא במקום עוד יותר קרוב.
לבסוף ,כאשר הוא במרחק של כמטר
מהתינוקת ,כאשר ידיו פרושות ,אמא עוזבת כך
שהתינוק הולך לבדו אל זרועותיו של אביה.
בדרך זו ,בסופו של דבר הילד מגלה את אשר
חיפש ,מרגיש בטוח שמישהו החזיק אותו
ובאותו זמן הוא תרגל את שריריו.
בסוף ,בדיוק כמו בהתחלה ,יש לתת לילדך
לעמוד לבד!
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לעמוד ולחשוב!
הבנתו של התינוק מתרחבת כאשר הוא:
מבין את תפקידם של הדברים.
מסוגל להסתובב ,אפילו עם תמיכה.
רוצה לחקור צעצועים בעיניו וידיו.
מבין כי הפעמון מצלצל ועל איזה כפתור יש ללחוץ
על מנת שזה יקרה.
יכול לחקות ולחזור על תנועותיך.
מסובב ,דוחף ,הופך ,לוחץ בעזרת האצבעות ו....
משלב ,משלב ,משלב!

מה שבאמת עוזר :צעצועים בעלי פעילויות רבות הדורשים את השימוש בכל החושים.
צעצועים התומכים בעמידה המגבירים את שיווי המשקל ואת הביטחון העצמי.

לעמידה ,שיווי משקל
והצעדים הראשונים:
שולחן פעילות אלקטרוני  -כדור ((R7871
השול האידיאלי אשר יאפשר להם לעמוד על
רגליהם באופ יציב ולתרגל את כישוריהם .עם
פעילויות וקולות מוסיקה ואורות מהבהבים
אשר עוצבו במיו ד בכדי להתאים לגילאים
המתגמלים ומלמדים פעולה ותגובה”.
היתרונות לאם:
תומך ומעסיק את התינוק.
בטיחותי ויציב.
היתרונות לתינוק:
שומר על שיווי משקל ומרגיש בטוח.
מעודד את יחס הגורם והתוצאה.
דמויות וחפצים מסייעים לתינוק לגלות את העולם
שמסביבו.
מביע את עצמו בחופשיות.
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m.

הדרך אל

האושר!
רגע מרגש עבורך.
רגע חשוב עבור תינוקך ,היות ועכשיו
הוא יוכל לחקור את הסובב אותו,
בעצמו.
הוא ירצה לנסות את הכל ...כך שיש
לתת לכך תשומת לב ראויה.
לאחר ניסיונותיו הראשונים ,אין להניח
לתינוק להפסיק מלכת ליותר מידי זמן.
הוא עלול לפספס הזדמנויות הליכה.
כדאי לצאת ל“הליכות“ תכופות בבית
או בבתים אחרים.
רצוי שלא להיבהל כאשר הוא נופל.
בדרך כלל תינוקות מתחילים לבכות
כאשר הם נופלים בגלל שהם חשים
בפחדיך.
יש לבחור בנעליים מיוחדות .על
אלו להיות רכות ,גמישות ולהתאים
לתינוקך היטב.
רוב ההורים מעדיפים לתת ל“חוקר“
הקטן שלהם ליהנות מצעדיו
הראשונים יחף ,אבל זה בעיקר תלוי
במזג האוויר.

הרגע בו תינוק מתחיל ללכת ללא תמיכה נחשב להיות אבן דרך.
לא רק בשביל התפתחותו המוטורית ,אם כי גם בעבור אישיותו!
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הישען עלי!
הליכון עוזר לתינוקך:

הליכון אידיאלי הינו בעל:

לקבל תמיכה.
לשמור על שיווי משקל בבטחה.
להתחיל ללכת עם בטחון עצמי.

עיצוב עמיד.
ידיות יציבות וקלות לאחיזה.
בסיס תמיכה רחב.
גלגלים רחבים.
צעצועים או פעילויות המשמרים
את התעניינותו של התינוק.
מוסיקה או קולות לעידוד התינוק.

m.

להתקדמות תומכת,
מעודדת ומתגמלת:
הליכון פעילות מוסיקלית ((K9875
תמיכה יציבה לצעדיו הראשונים של התינוק!
היתרונות לאם:
בעל בסיס רחב וידיות קלות לאחיזה למען
הבטיחות.
מסייע בשיווי המשקל ,קואורדינציה וכישורי
מוטוריקה גסה בעוד התינוק לומד ללכת!
מספק  2שלבי משחק.
היתרונות לתינוק:
משעשע עם הרבה מוסיקה ופעילויות מהנות!
מציע הליכות מהנות עם תגמולים מרגשים!
מעניק תחושת בטחון עצמי!
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צעצועים לפעו ות בני  6+ודשים
רכבים :זחילה

מגוון רכבי
פופקורן
)(M5661

 6+חודשים

₪ 39.90

מעודד זחילה
)(R8639

 3+חודשים

₪ 139.90

פאזל פעילות
החיות
)(W3110

זחל קופץ
)(W3151

 12+חודשים

 6+חודשים

₪ 79.90

₪ 99.90

צעצועי פעילות :קואורדינציה בתנועה
חיפושיות פעילות
רוקדות
)(V2759

הטלפון הידידותי
הנפתח
)(K9861

 6+חודשים

₪ 49.90

זחל “תפיסה
ונעילה"
)(W9834

 6+חודשים

₪ 59.90

כדור פעמון
)(W3116

 3+חודשים

₪ 49.90

קולות פעילות צ'ו-צ'ו
)(R7139

 6+חודשים

₪ 69.90

אריה מוסיקלי
חובטים ונהנים
)(P8792

 6+חודשים

 6+חודשים

₪ 109.90

₪ 149.90

צעצועי מיון צורות :מיומנויות מוטוריקה עדינה

חילזון צורות
אלקטרוני
)(71922

 6+חודשים

₪ 129.90

התאם צורה קלאסי
)(K7167

 6+חודשים

₪ 69.90

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

0הליכונים ,מרכבים ושולחנות:
ראשונים.
שיווי משקל ,תעסוקה ,צעדים ראשונים
פיל מיון צורות
)(W3113

 6+חודשים

₪ 69.90

צב מיון צורות
)(N1072

 6+חודשים

₪ 89.90

קוביות פעילות
)(74121

 6+חודשים

₪ 99.90

אסוף וסובב
)(W9860

הליכון פעילות
מוסיקלית
)(K9875

צעצועים נערמים :קוארדינציה עין–יד

הליכון טיולון
)(M9523

מגדל טבעות
)(71050

 6+חודשים

₪ 49.90

מגדל כדורים
וספרות
)(W4472

 6+חודשים

₪ 69.90

מגדל חיות
)(W3114

 9+חודשים

₪ 59.90

מגדל טבעות
מנגן
)(C7483

 6+חודשים

₪ 129.90

הליכון פעילות
מוסיקלית
)(V3254

שולחן פעילות
אלקטרוני  -כדור
)(R7871

פוני מוסיקלי
)(N4540
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 12+חודשים

 6+חודשים

 9+חודשים

 6+חודשים

 9+חודשים

 12+חודשים

₪ 149.90

₪ 199.90

₪ 199.90

₪ 229.90

₪ 199.90

₪ 259.90

תראו מי שמדבר עכשיו!
לא ניתן לתאר את האושר אותו חווים ההורים כאשר תינוקם אומר את מילותיו הראשונות!
הדרך לאבולוציה לשונית נפתחה .אולם יש לזכור כי בטרם הוא יאמר "אמא" ו"אבא" הוא
חייב לעבור את שלב המלמולים.

קולות כגון:

מלמולים:
ההליך בו התינוק מייצר קולות אקראיים חסרי פשר.
יכולת לשונית מובנית אשר הינה משותפת לתינוקות
בכל רחבי העולם.
זוהי תוצאה של השינויים האבולוציוניים באברים
הווקלים שמובילה להיווצרות מיתרי הקול ,ומחברת בין
התקשורת הטרום לשונית והדיבור.

ניתן:

"אוווווווווווו" "אהההההה",
לאחר מכן ....בהבהההה"" ,גוגווווו",
מאוחר קצת יותר ....קאקא"" ,דוידוי"" ,בובו"
ואחר כך...
“אמא"" ,אבא"" ,סבא"" ,סבתא" וכיו"ב .ועכשיו הוא ממש
מבין שלמילים הללו ישנה משמעות והוא לומד לקשר אותן עם
אנשים או חפצים.
על מנת להגיע להתפתחות לשונית נאותה ,על תינוקך לעבור
שלב זה ,בכדי להתנסות עם קולות ,להבין את השימוש הקסום
בהם ,ולאחר מכן להיות מסוגל ליצור מילים!

לדבר עם תינוקך לעיתים קרובות.
להקשיב למה שיש לו לומר ,גם אם לא ניתן להבין את הכל.
להשמיע שירי ילדים.
להשתמש בצעצועים מדברים.
להקריא לתינוק ספרי תינוקות לפני שהוא נרדם.

ללמוד את הגוף בקלות:
הכלבלב הנבון ((R3435
תיהנו מכל רגע של למידה עם בר מוד ה!
מ מי את התינוק ללמוד את האל בית
בעברית צבעים איך לספור ועוד ...והכל ,על ידי
שירה ריקוד ומש ק!
היתרונות לתינוק:
עוזר לתינוק ללמוד על חלקי הגוף!
עורך היכרות עם אותיות ומספרים.
רוקד לצלילי שירים חינוכיים.
מפגין את אהבתו על ידי חיבוקים ומרגיש בטחון.
לומד את משמעותה של חברות.
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צעצועים חינוכיים

m.

צעצועים דוברי עברית

מעודדים את הילדים לחקות את אשר הם שומעים.
מפתחים את אוצר המילים שלהם.
מוסיפים את יחסי הסיבה/תוצאה ,היות ומילים וקולות יוצאים עם כל מגע.
עוזרים להבין את הקשר בין דמויות ומילים.
משיגים את הידע הראשוני שלהם (חיות ,צבעים ,צורות ועוד) על ידי משחק אפקטיבי ומוכר.
ניתן לחזור על “כיתת לימוד” זו כמה פעמים שהם רוצים.
הם מתאמים את חשיבתם ומשקיעים זמן בהתמקדות.

ללמידה

כיפית:

שולחן פעילות דו לשוני עברית/אנגלית ((W1235

ה לימודית!
ע פינות מלאות בהנא נטראקטיבי
רב
אי
עם א ד ישנו מרכז לימודים ספור ,מילים
בכל אח ת ,מספרים ,ללמוד ל יות ,שירים,
ת ,הפכים ,ח
עם אותיו
אשונות ,צבעים ,צורו ם ועוד ועוד!
ר
גינות ,צלילי
מנ
לימו
וב ד דו לשו
ני
ב
ע
ב
רית
אנגלית!
צלילים ועו מנגינות,
ד ועוד!
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משחק

הצליל הנסתר!

יש לקחת צעצוע שמשמיע מוסיקה או מנגן שירים ולהחביא אותו מתחת לכרית ,בעודו מנגן.
עתה ,יש לבקש מתינוקך לאתר את הצליל.
כאשר הוא הולך לקראת הצליל ,רצוי לעודד אותו למצוא אותו.
כאשר הוא מגיע ,יש להרים את הכרית ולומר“ :זה הגיע מכאן!"
יש לחזור על המשחק עם מוסיקה או שיר ,והפעם לתת לתינוק להרים את הכרית.

שירי פעילות:

המוסיקה:
משפרת את המיומנות העתידית של התינוק
לחשוב באופן יצירתי ולהבין את גודל המרחב.
מפתח תשומת לב לקולות וריכוז בכלל.
מרחיב ומשפר את ההיגיון והחשיבה המתמטית.

התינוק יכול לקחת
את שירי הגן לכל מקום:
 CDדובר עברית ((N3834

לדים ושמות של
רי י
עם קולות ,שי בעות מחליקות,
ט
חיות בעברית! ואורות מרצדים
עילויות עמוסות
פ
המוסיפים לכיף!
עוזר
בעב ללמד מספ
רי
ם,
ה
פ
כי
רית.
ם ועוד,
גסה מפתח מיומ
נו
ת
מו
טו
רי
קה
בעוד התינוק
זחיל מתרגל את
תו.
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מעודדים את התינוק להשתמש בידיו ורגליו
(היות ופעמים רבות ישנם ריקודים) ולשפר את
המיומנות המוטורית.
עוזרים לקשר בין מקצבים ספציפיים לתנועות
ומילים.

קח ותן!

m.

גלגל את הכדור ,שחק!

כדורים רכים הינם צעצועים נפלאים לילדים קטנים.
על כן ,רצוי לשחק משחקי כדור עם ילדך ,והוא יאהב אותך אפילו יותר! הנה מספר עצות:
שבו האחד מול השני בפישוק רגליים.
יש לגלגל את הכדור לעבר ילדך ולבקש אותו כי יגלגל אותו אליך חזרה בין רגליך.
עכשיו תורך.
כדאי לתגמל את הילד בעבור ניסיון מוצלח.
ניתן לומר לו“ :בוא ננסה שוב" אם הוא יוצא מן הגבולות.
כאשר נראה שילדך מוכן ,ניתן לזרוק את הכדור קצת יותר לגובה ולתת לו לתפוס אותו.
זהו משחק כיפי המסייע בתיאום תנועות הידיים.
שיהיה לכם משחק נפלא!

לשחקנים קטנים...

שלומדים:

כדורגל מזמר דובר עברית ()X2556

התינוקות יגלו את המספרים צבעים
והפכים בעוד הינם לומדים מהו מש ק
קבוצתי ומהי משמעות כל א ד בתורו",
ו את בע רת כדורגל דובר עברית ה!
היתרונות לתינוק:
מעודד למידה על ידי משחק.
מתאם בין תנועות.
עוקב ובועט בכדור בעודו עומד או זוחל.
בונה בטחון עצמי.
מלמד משחק קבוצתי ולהמתין לתורו.
עשוי מחומר רך.
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לשחק

עם מילים!

כדאי לעודד שינון פשוט .במשך מאות שנים ,ילדים אהבו שירים פשוטים ושירי ילדים .יש לעזור להם לזכור בעל פה חלק מאלו
האהובים עליהם .כמו כן ,ניתן לעזור להם ללמוד את שמותיהם ואת שמותיהם של אחרים במשפחה הקרובה והרחוקה יותר.
רצוי למצוא את הזמן "לשבת לדבר" עם תינוקך מדי יום .רצוי למצוא מספר דקות רק בכדי "לדבר" .רצוי להניח את התינוק כך
שפניך יהיו קרובים לשלו ולפטפט על כל מה שעובר לך בראש .יש להקפיד לתת לו את ההזדמנות "לענות".
יש לקשר בין המילים לפעולות .רצוי להשתמש בתנועות ידיים תוך כדי השיחה עם ילדך ולקשר בין הפעולות למילים שלך.
"מיד אתן לך ביסקוויט מתוך הארון" (יש להצביע על הארון בזמן ההליכה).
חשוב לזכור את הפעלים ,שרירי השפה .קל לחשוב שאם ילדך ילמד מספיק שמות עצם ,הוא ידע מספיק מילים .אולם ,מורכבות
השפה דורשת את השימוש בפעלים .במשפט "אנחנו הולכים לטיול עכשיו" ,רצוי להדגיש את המילה "הולכים" לא פחות מאשר
את המילה "טיול".
חשוב להקשיב לילדך .יש להגיב לכל תפוקת קול שלו .אין אפשרות להגיב אם אין הקשבה .ילדים לא ידברו אם אף אחד לא
מקשיב להם ,בפרט אם ההורה אינו מקשיב!

ללמוד
לטעום:
אדון דיבורון ((K6393
צנצנת עוגיות שמדברת עברית!  5צורות
של עוגיות עם מספרים שירי לימוד
ותגמול כיפי עם כל הצל ה!
היתרונות לתינוק:
לומדת לזהות ולברור בין צורות.
מתמקדת ומתאמת את תנועותיה.
משפרת את יכולת השמיעה שלה.
נהנית עם המוסיקה.
מעוצב במיוחד עבור ידיה הקטנות.
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הלו הלו!

m.

גלגל את הכדור ,שחק!

מתחילים בישיבה על הרצפה יחד עם התינוק.
עכשיו ,כשהטלפון שלך אצלך ,הוא מקבל טלפון צעצוע.
דמיינו כי הטלפון מצלצל ,ותינוקך מקבל ממך שיחה ,סתם כדי לפטפט!
יש לדבר איתו ולהמתין לתשובתו.
אפשר לספר לו את שעבר עליך היום ,כאילו שאתם חברים ומדברים
ממקומות מרוחקים.
רצוי להשתמש ב”אוצר מילים טלפוני” כמו“ :הלו  ,מה שלומך "“ ,היה כיף
לדבר איתך"“ ,נדבר מאוחר יותר" וכיו"ב.

משחקי תפקידים מעניקים לילדך את ההזדמנות להביע רגשות!

למשחקי תפקידים...

לבד או ביחד:
פלאפון דובר עברית ((X2557

עם הרבה שירים בעברית שנית לשיר
בי ד מוסיקה קולות ומשפ ים!
 9מקשים קלים להקשה ומוארים
מתגמלים את התינוק עם מילים קולות
וקבלות פנים.
היתרונות לתינוק:
לומד לבטא את עצמו!
יש לו את הטלפון הקטן שלו.
מרגיש כמו מבוגר!
מתרגל יחסי סיבה/תוצאה.
מפתח מיומנות שיחה ,ומשחקי תפקידים.
מגלה את האותיות ,מספרים ,צורות,
צבעים והפכים.
נהנה עם המוסיקה.
מעוצב במיוחד עבור ידיו הקטנות.
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שיעורים באהבה!
לשבת ללמוד!
חשוב לגרות התפתחות קוגניטיבית מוקדם יחסית על ידי מתן הזדמנויות רבות
למשחקי למידה.
החלק הראשון שמתפתח במוח הינו החלק השולט בחושים ובתנועה.
החלק של המוח אשר מעבד את התנועה מעורב גם בלמידה .לתנועה וללמידה
יש אינטראקציה תמידית.
במקרה יצא כי הסוג הראשון של משחקים שפעוטות משחקים נקרא “משחקי
תרגילים" .דבר זה מתרחש בשלב המוטורי-חושי של ההתפתחות ,אשר כולל
פעולות אשר חוזרות על עצמן בכדי להסתגל ולהבין ,להפנים את הסיבה
והתוצאה ,ולוודא מיומנות חדשה אשר נרכשה.

אינט כולל שני מצ
בי
ם
ש
ל
לי
מודים
ראק
על ידי הק טיביים :התינו
ק
מ
ק
ב
ל
ת
שה ע
גובות
או פתיחת הכי ל המקשים,
ג
ל
גו
ל
ה
ע
כ
בר
סוי
לגלות אותיו
ספירה ,צורות ,צבעים ת ,מספרים,
ועוד!
שירים לשיר ביחד ,צלילים
מבדרים ופתגמים מתגמלים!

לשונית
למידה דו בעברית!
אנגלית ו
ב
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מ שב נייד לתינוק בדיוק בגודל שלו
לאפ-טופ דובר עברית דו לשוני ((W0491

צעצועים דוברי עברית

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על
ידי סימון הפריטים המועדפים עליך ,כך
שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

צעצועים לימודיים לילדים בגילאי  36-6חודשים

אדון דיבורון
)(K6393

הצב המתגלגל
)(M4921

 6+חודשים

₪ 109.90

פלאפון
דובר עברית
)(X2557

 6+חודשים

₪ 99.90

CD
דובר עברית
)(N3834

 6+חודשים

₪ 129.90

כדורגל מזמר
דובר עברית
)(X2556

 6+חודשים

₪ 149.90

שעון לימודי עברית
)(V2235

 6+חודשים

₪ 139.90

"ספסל כלים
לימודי" – עברית
)(H8156

לאפ-טופ
דובר עברית
דו לשוני
)(W0491

הכלבלב הנבון
)(R3435

שולחן פעילות
דו לשוני
עברית/אנגלית
)(W1235
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 6+חודשים

 6+חודשים

 6+חודשים

 6+חודשים

 6+חודשים

₪ 159.90

₪ 189.90

₪ 179.90

₪ 199.90

₪ 399.90

ליצור הפעלות
ילדים המשחקים בסיפורי נהיגה מפתחים מיומנויות שפה ותקשורת
טובות יותר .גם בנים וגם בנות נהנים לשחק עם כלי רכב קטנים ,ושחקנים
קטנים מפיחים רוח חיים במשחק!

הוראות
אפשר להכין את המבנים שלך בעזרת קופסאות קרטון ,צבעים ונייר .רצוי לתת לילדך
להחליט איזה סוג של מבנים הוא רוצה להכין וכדאי לתת לו לעזור לקשט אותם.
נסו ליצור עיר עם הצעצועים שבידכם .יחד עם המבנים שיצרתם ,ניתן להוסיף מכוניות
צעצוע ,חיות ,דמויות וכיו”ב .חשוב להקים את העיר הזו במקום בו לא יהיה צורך
לפנות אותה מידי יום ,ולילדך תהיה האפשרות להמשיך לבנות ולהרחיב אותה.
יש להנהיג את הילד בין סצנות של משחקי תפקידים .אחד התפקידים יהיה שלך ,ועל
הילד להצטרף.
צאו לטיול בכפר ודברו על האנשים שגרים שם .רצוי לתאר את השמות וצבעי החיות,
המכוניות ואביזרים נוספים .חשוב לעודד את הילד לספר סיפורים אודות האנשים.
רצוי לעשות שימוש בכל הפריטים ככלי לימוד .רצוי להראות לילדך איך לספור ואיך
לברור .דברו על השמות והצבעים של החלקים השונים.
חשוב לעודד את ילדך למצוא סיפורים חדשים משל עצמו!

לסיפורי הנהיגה
הראשונים שלהם:
אוטובוס בית ספר – אנשים קטנים ()J0894
אווירון – אנשים קטנים ()J0895

עם אורות מהבהבים וקולות מבדרים! הדמויות
מתנועעות ומקפצות כאשר הילדים מסובבים את
הגלגלים.
היתרון לאם:
עמיד ובטיחותי.
בנוי היטב עם צורות מעוגלות המותאמות בגודלן לאחיזה
בידיים קטנות.
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היתרון לילדים:
מעניקים לפעוטות טווח למשחקי דמיון!
מאפשרים להם ליצור את הסיפורים והמרקעים של עצמם.
ביכולתם ליצור מחדש סצנות ולקשר את התפקידים,
תוך כדי פרשנות החיים האמיתיים במשחק.
ניתן לקחת אותם לכל מקום.

לשחק

m.

עם ילדי!

זוהי הדרך הטובה ביותר ליצור קשר ,לאורך כל הדרך! חשוב כי ההורים,
עכשיו כאשר ילדיהם מבקשים לחקות אותם ,יציעו להם רגעים מלאים
בחוויות חיוביות כך שיוכלו להשתמש בהם בחייהם ,כאשר הם משחקים
לבד או עם ילדים אחרים .אלו רעיונות פשוטים שלא מצריכים הכנות
רבות ואינם דורשים זמן או הוצאות.
ניתן ליצור סיפורים דמיוניים ,בעזרת משפט פתיחה פשוט.
יש באפשרותך לשחק בעל חנות ,או לקוח!
ניתן להתחפש לרופא ,או כבאי וכו'.
ניתן להראות לילדך מפה ,לשאול אותו לאן הוא רוצה ללכת ולמה.
ציירו אחד על השני!
תצטלמו כאשר אתם עושים פרצופים מצחיקים.
שניכם יכולים להחביא משהו ולחפש אותו תוך כדי מתן הוראות.
תוכלו לאסוף בגדים ישנים ולתרום אותם לנזקקים.
תוכלו לשטוף יחד את המכונית ,האופניים או הכלב.
האכילו אחד את השני כשעיניכם עצומות!
צחקו ,תנו דרור לדמיונכם ותאלתרו!

כדי שיוכלו להמציא
את סיפוריהם:
מוסך הכולל
מ
כו
נ
יו
ת
מ
ג
הני
נטיות
תנות לצירוף
או
ל
שי
מו
ש
נפרד
לנסיעו
ת הלוך ושוב!
מעלית אשר מפעילה
כולל
כמו כן בהבים ,קולות מכוניות,
אורות מה
דלק ומשאבת אוויר!
משאבת
מוסך אלקטרוני – אנשים קטנים ()L1343

55

הצחוק

חשוב לילדים!

הצחוק משחרר אנדורפינים ,הורמוני "ההרגשה הטובה" אשר משפרים
את מצב רוחם .כולם יותר מאושרים כאשר האנשים סביבם מאושרים
יותר! כאשר אתם צוחקים עם ילדיכם הנכם יוצרים רגעים מיוחדים.
כאשר הם יגדלו ,הזמנים הטובים ייזכרו בקלות רבה ,תודות לדפוס
שמותיר הצחוק במוח!

הצחוק משחרר לחץ.

הצחוק יוצר אווירת אמון .השפעות הצחוק נותרות הרבה אחרי שרגעי הצחוק
עצמם נגמרו .האינטראקציה החיובית מגדילה את האמון אותו אנשים חשים
האחד ביחס לשני.

מחקרים מראים כי הילד הממוצע צוחק יותר מ 300-פעמים ביום ,בעוד המבוגר
הממוצע צוחק רק  15פעמים!
בואו נתחייב לצחוק יותר באינטראקציות שלנו עם ילדינו.

לצחוק בקול רם:
“רכבי המועדון של מיקי" ()T6291

"הקראוון של מיקי" ()R9041
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שחזרו סיפו
רי
ם
כי
פ
יי
ם
בעזרת
קראוון מק
סי
ם
ז
ה
ה
נ
פ
תח
לבית בובות!

אילו רק היו

m.

מתעוררים

לחיים!

כאשר ילדים מבינים כי דמיונם נהיה יותר “ברור" ,הם מחפשים את
הגיבורים האהובים עליהם ,כדי לבלות איתם.
הם ממציאים סיפורים ,הם מתוחים ,הם מרגישים אושר ובאמצעות
הגיבורים האלו הם רומזים לנו על אופיים שלהם ורגשותיהם.
במשך מאות שנים ,גיבורי הילדים חולקים מספר מאפיינים ותכונות:
הם מסיטים את ההיגיון שבדברים ,הם נוגדים את מגבלות החלל והזמן,
הם מוצאים את הדרך לעמוד מול ישויות ודברים שהינם חזקים מהם,
והם מייצגים את ה"טוב" .אלו הם הקריטריונים הקולקטיביים הקשורים
למיקומו של הילד במשפחה ובעולם .הם מביעים את חולשותיהם ,תלותם
והצורך שלהם להרגיש חזקים ,עצמאים ומבוגרים.
הקריטריונים האישיים תלויים במצבו הרגשי של הילד ,הקשיים העומדים
מולו ,יחסיו עם בני המשפחה ,מיקומו בין ילדים אחרים בקבוצת הגיל שלו.

ליצירת הסיפורים
הכיפיים שלהם:
מועדון "עולמו של מיקי" ()P9997

7
אזורי משח
ק:
מו
ס
ך
,
מ
טב
אזור צפייה ,חדר לחברי ח ,חדר שינה,
מיק
י ,סלון וכדור
פורח.
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1,2,3
אינטראקציה
סדרות הטלוויזיה האינטראקטיביות לילדי הגן מסייעות לילדים
ללמוד כל כך הרבה דברים!
צבעים ,מספרים וצורות.
לפתור חידות ופאזלים בדרך.
לשיר ,לענות ולהגיב.
לחשוב מהר.
ליהנות מלראות אותם עם חברים.
להתמקד באובייקטים מסוימים.
לזוז ולרקוד.
לחקור!

החברים האהובים עליכם
מסדרות הטלוויזיה!

סיפורי “תומס הקטר וחברים"
אותם הוא יכול “להחיות":
אוסף של רכבות
ממונעות!

או ללחוץ
אותן
ניתן לדחוף ולראות
תג
על המ תקדמות!
אותן מ
חברים גדולים (()T3030
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מדוע ילדים

m.

אוהבים לשחק עם

רכבות?

ילדים ,בעיקר בנים ,אוהבים רכבות צעצוע ויבלו
אינספור שעות במשחק איתן ,כי:
הן מעסיקות אותם באופן קונסטרוקטיבי.
הם נהנים לראות את הרכבות מסתובבות שוב ושוב!
הם חווים טיולים דמיוניים משל עצמם!
הם מרגישים חופשיים ,מהירים וחזקים!

לילד קטן ,נסיעה ברכבת הינה קסומה!

לתת לדמיון

“להמריא":
על הפסים
הקטר נוסע
על המתג
תומס רותך ללחוץ
ובאפש עצור אותו!
ול

בית הבובות “יומו העסוק
של תומס" ()R9488
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צעצועים דוברי עברית
צעצועי כיף ויצירה

צעצועים לגני הילדים

"רכבי המובילים
הקטנים"
))J0889

 5-1שנים

דחפור ורכב
העמסה – אנשים
קטנים
))N5997

 5-2שנים

₪ 139.90

אווירון – אנשים
קטנים
))J0895

 5-1שנים

₪ 159.90

אוטובוס בית ספר
אנשים קטנים
))J0894

 5-1שנים

₪ 159.90

מוסך אלקטרוני
אנשים קטנים
))L1343

 1-5שנים

₪ 349.90

₪ 119.90

מגדל כוסות
))75601

 5-1שנים

₪ 29.90

מצלמת תלת מימד
()74332

 3+שנים

₪ 39.90

טלפון קלאסי
))77816

סנופי הכלב
))H9447

צב הך פטיש
))B0336

סט רופא
))L6556

 1+שנים

 1+שנים

 1.5+שנים

 3+שנים

₪ 49.90

₪ 69.90

₪ 89.90

₪ 99.90

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

קסילופון מנגן
))K6081

 2+שנים

₪ 109.90

ערכת כלי עבודה
אלקטרונית
))R9698

 2+שנים

₪ 139.90

לוח ציור מחיק
))M5670

 3+שנים

₪ 159.90

הקמפינג של מיקי
))R9744

רכב כבאים
"להציל את היום”
))W8398

 2+שנים

 2+שנים

₪ 119.90

₪ 129.90

₪ 99.90
בית הבובות
דה-לוקס
של מיקי
))P9998

מועדון החברים של מיקי

דמויות "המועדון של
מיקי"
))T2286

 2+שנים

₪ 19.90

"רכבי המועדון
של מיקי"
))T6291

 2+שנים

₪ 49.90

בתי בובות
"המועדון של מיקי
המועדון
מיקי"
))R9057

 2+שנים

₪ 79.90

הקראוון של מיקי
))R9041

מועדון "עולמו
מיקי"
של מיקי
))P9997
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 2+שנים

 2+שנים

 2+שנים

₪ 199.90

₪ 199.90

₪ 249.90

צעצועים לגני הילדים
דורה

"דורה ובוץ
באמבטיה"
))K8971

 3+שנים

₪ 89.90

בית בובות
"מיני דורה”
))H4458

 3+שנים

₪ 109.90

חברים גדולים
))T3030

בית הבובות “יומו
העסוק של תומס
תומס"
))R9488

 3+שנים

 3+שנים

₪ 99.90

₪ 179.90

תומס הקטר וחברים

קטרי מרוץ תומס
))R9493

 1.5+שנים

₪ 44.90

רכבי בנייה תומס
))T0204

 3+שנים

₪ 49.90

“לדחוף ולנסוע תומס"
))T1468

 1.5+שנים

₪ 89.90

אקדחי מים
))R9035

 1.5+שנים

₪ 99.90

בית בובות
פרסי/קולין
))R9489

ערכת “הסלע
הדוהר" תומס
))V6752

מסלעת ההר הכחול
))X5346

 3+שנים

 3+שנים

 3+שנים

₪ 199.90

₪ 249.90

₪ 499.90

יחד!

לשחק זה לחיות! זהו הפן החיובי והיצירתי של העולם .משחק הינו בעל חשיבות רבה
להתפתחות הפסיכו-רגשית הנכונה של האדם ,כבר מההתחלה! על התינוק להתנסות
בכל ...סקרנות ,גילוי ,שיתוף ,האכזבה שבטעייה ,שוב ושוב!

צעצועים דוברי עברית

המועדפים שלך!
ניתן ליצור את הרשימה שלך ,פשוט על ידי סימון הפריטים
המועדפים עליך ,כך שהחיים שלך עם תינוקך יהיו אפילו עוד
יותר מאושרים!

אימג ינקסט

דמויות
)(R4320

רכבים
)(P5486
 3+שנים

 3+שנים

₪ 159.90

₪ 29.90

מסיבה זו יצרנו מדריך זה.
היות ואנו נמצאים יחד במסע הזה של חיים חדשים.

כולנו משחקים יחדיו!
ביחד ,נוכל לסייע לאהובינו הקטנטנים ...לפרוח!

אווירונים בשמיים
)(T5308

מרוץ בשמיים
)(W1516
 3+שנים

 3+שנים

₪ 199.90

₪ 79.90

בעמודים הבאים יתגלו בפניך מידע וטיפים
שימושיים אשר יקרבו בינינו אף יותר! התחלה
חדשה ומאושרת!

ספינת אוקיאנוס
((N0763

דינוזאור
)(W6016

 3+שנים

₪ 79.90

דינוזאור דה-לוקס
)(W6023

 3+שנים

₪ 179.90

מעבורת חלל
)(W8586

2

 3+שנים

 3+שנים

₪ 349.90

₪ 399.90

בקרו באתר החדש שלנו
www.fisher-price.co.il
המקור שלך לצעצועים,
שלבי התפתחות ,רעיונות
משחקים ,עצות לכל גיל,
ועוד כל כך הרבה!

לשחק
עם תינוקך

בואו לבקר באתר שלנו ,אין ספק שתמצאו כי הוא מרתק ומועיל לכל הורה לילדים בכל הגילאים.
כל אחד יוכל למצוא בו את המתאים לילדו! בין אם אתם בבית או בעבודה ,הרשת מקרבת אותנו אלכם,
מתי שתצטרכו אותנו .כל שנדרש הוא קליק!
עכשיו תוכלו למצוא מוצרים שיתאימו לצרכי ילדיכם.
עצות שימושיות בנושאים רבים מאת צוות המומחים
שלנו ,החל מההיריון ועד שנות ההתפתחות הראשונות.
תוכלו לגשת לחדשות מסביב לעולם בנושאים הקשורים
למשפחה .רכשו תובנה לגבי תפקידכם החדש כהורים.
חפשו תשובות לשאלותיכם בכל שלב בדרך גידולו של
ילדכם ,החל מטיפול ברך הנולד ועד לבחירת בית הספר
הנכון.
קיפצו אל תוך עולם של פעילות! צרו ,בנו ,תיהנו! למדו
רעיונות חדשים בעניין שימור התעניינות ילדכם בתוך
הבית ומחוצה לו.

בעברית!
כשיו גם
ע

www.fisher-price.co.il

כל מה ש למתם עכשיו רק במר ק קליק!

כי האהבה לילדכם הינה אהבה ממב
ראשו וכ ו שתימשך במשך כל ימי ייכם.

מאמרים שימושיים
יפים למש ק
ורעיונות כמים
שמהם אפשר ללמוד את
יתרונות המש ק עבור תינוקך!

האושר שבלמידה

איכות שאפשר לסמוך עליה

