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Fisher-Price er verdens mest anerkjente
navn innen kvalitetsleker og har beriket
barndommen til mange generasjoner.
Fra sansestimulerende spedbarnsleker til
førskoleleker som setter fantasien i sving,
og barneutstyr som kombinerer sikkerhet,
komfort og anvendelighet. Fisher-Price
har produkter som hjelper foreldre med å
gi sine barn en best mulig start i livet.
www.fisher-price.no

Leke
Lek virker enkelt, og det er det også. Men lek er også en av de
viktigste og mest berikende aktivitetene for barnet ditt. Skjult i
hver lekeopplevelse ligger verdifull kunnskap, en mulighet for
barnet til å lære om verden rundt seg. Etter hvert som disse
opplevelsene blir flere og flere, utforsker, oppdager og utvikler
barnet nye ferdigheter og en lærelyst som vil vare livet ut.

Le
Du vil oppdage at dere begge ser frem til neste lekestund – som ofte er
de beste stundene på dagen. Helt fra det første smilet dere deler vil hver
eneste lille latter bidra til at barnet ditt nyter å være sammen med deg.
Samtidig som barnet koser seg og har det gøy, foregår utvikling og
læring ... like naturlig som latteren selv.

Vokse
Etter hvert som barnet ditt vokser, vokser også antallet
morsomme og spennende oppdagelser som skal gjøres.
Du vil finne det nyttig å fokusere på leker og aktiviteter som
stimulerer bestemte utviklingsområder. Det er fordi babyer
lærer i stadier – noen ferdigheter må beherskes før de neste
kan læres. Etter hvert som barnet vokser, baner hver ny
ferdighet vei for den neste milepælen. Mens barnet ditt bruker
ferdighetene sine og opparbeider verdifull selvtillit, kan
du nesten se hvordan fremskrittene skjer!

Så gjør mest mulig ut av de
dyrebare dagene og månedene
som ligger foran dere, idet dere
deler glede og læring mens dere
leker, ler og vokser – sammen!

leke. le. vokse.
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Innhold

”Baby on Board”
Gratis klistremerke til å feste på bakvinduet på bilen.
Baby on Board

Tenk deg å gi barnet ditt opplevelsen av en vakker regnskog…
Med frodige planter, livlige dyr, fredelige landskaper og til og med beroligende
bevegelser og lyd! Det er noen av elementene du vil finne i RainforestTM -serien vår,
som er designet for å roe og underholde barnet ditt på en helt spesiell måte.

6-11

Fordi du kjenner barnet ditt allerede før det blir født...
Disse unike produktene passer perfekt til ditt nyfødte barn! De roer og underholder
barnet på den best tenkelige måten. Babygear-produktene er utviklet for morsom lek
og har en fantastisk beroligende effekt på barnet.
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Den fascinerende effekten av vann både roer og underholder barnet
Vippestolene, huskene og lekene i Fisher-Price ® Ocean WondersTM -serien bringer selve
havet inn i barnets verden – den naturlig beroligende lyden av havets bølger, den
fascinerende effekten av vann i bevegelse og til og med opplevelsen av en morsom
dag på stranden! Produktene inneholder en masse morsomme detaljer som for
eksempel sprudlende bobler og svømmende fisk i Ocean Wonders Aquarium.
Derfor passer denne serien like godt til rolig lek som til å dysse barnet i søvn.

Så liten – men lærer allerede!
Helt fra barnet åpner øynene og betrakter verden, begynner den lille å lære. Hver
dag inneholder situasjoner der barnet lærer noe nytt. Med Lil’ Laugh & Learn TM lekene
kan du oppleve disse situasjonene sammen med barnet, som barnets første lærer.
Lekene har flott grafikk, tydelige bilder og fine sanger som introduserer barnet for språk.
Her handler det om gleden ved å lære!

16-17
NY

18-20

Alle produktene i serien har klare mønstre i svart og hvitt og etter hvert som barnet vokser,
fargerike bilder som følger barnets utvikling. De svarte og hvite mønstrene brukes i de aller
første månedene når barnet ennå ikke kan skille mellom farger. Miracles & MilestonesTM lekene passer perfekt til å stimulere barnets utviklingsevner gjennom de første viktige
månedene. De omfatter funksjoner som du kan tilpasse slik at de kan brukes på ethvert
stadium i barnets utvikling. Og de er designet på grunnlag av omfattende forskning,
inkludert innspill fra ledende eksperter på spedbarnsutvikling, slik at de er helt riktige for
barnet ditt. Vippestolen og husken i Sensory Selection-serien hjelper barnet med å nå nye
milepæler med mange forskjellige opplevelser for syns-, hørsels- og berøringssansene.

Oppdag gleden ved ekte og enkel lek i naturlige omgivelser med livlige farger, myke stoffer
og mange smilende venner fra dyreverdenen. Perfekt når du vil si “Velkommen, lille venn!”

leke. le. vokse.

En vippestol er et trygt sted for barnet å hvile, leke og få mat helt fra fødselen av og fram til det kan
sitte selv. En vippe- eller spedbarnsstol er et godt sted for barnet å være når du trenger en liten stund
med armene fri for å legge vekk vasketøy eller gjøre noe annet som krever to hender. Slike stoler er
også praktiske når du mater barnet eller det er tid for en liten blund.
En stol som vipper i takt med barnets egne bevegelser er ikke bare med på å roe barnet, men bidrar
også til å utvikle barnets fysiske ferdigheter. På grunn av vippestolenes kompakte design og
størrelse, er det enkelt å ta dem med fra rom til rom – til og med inn på badet! Det er nesten som en
tur i bilen... De rytmiske bevegelsene og den jevne duren i en bil kan roe selv det mest urolige barnet.
Men det er ikke særlig praktisk å måtte kjøre en tur hver gang barnet ditt er urolig. Det er derfor alle
våre vippe- og spedbarnsstoler har en vibreringsfunksjon som roer barnet på samme måte som en
tur i bilen.

Husker
Gynging er en fantastisk måte å roe og underholde barnet på helt fra fødselen av. Fordi barn liker
variasjon, bør du se etter en huske med flere hastigheter eller bevegelser. Praktisk design med åpen
topp gjør at det er lett å løfte barnet ut og inn av husken. Lekebøyler og uroer, lys, lyder og musikk
underholder barnet samtidig som de bidrar til å fremme barnets utvikling. Enkel transport er helt
avgjørende. Da vi spurte en gruppe mødre hva som er viktigst når det gjelder husker, sa de “lag en
jeg kan ta med meg”. Og det er akkurat det vi har gjort! Våre bærbare huskestativer omfatter alle
funksjonene til en huske i full størrelse, i en kompakt design som gjør at du enkelt kan ta dem med
deg fra rom til rom, på besøk til bestemor eller akkurat der du vil!

Kjekt å vite

Vi har brukt de nyeste forskningsresultatene fra eksperter på
spedbarnsutvikling og skapt en vippestol, en huske og en serie med leker
som passer perfekt til barnet ditt!

Vennlig, varm og full av lek og moro... Det er slik du vil
at verden skal være for barnet ditt.

Vippestoler

21

Stimuler ditt nyfødte barns visuelle ferdigheter med klare, enkle mønstre og friske kontrastfarger.
Barnet ditt reagerer på og lytter til stemmen din, så det er viktig at du peker på leker og beskriver
dem. Leker som er morsomme å se på og har mange ulike stoffer å ta på i tillegg til flere forskjellige
aktiviteter, oppmuntrer barnets vilje til å utforske og stimulerer tenkeevnen på et tidlig stadium. Det er
svært viktig at barnet får ligge på magen og leke, både for å utvikle styrke i nakke og armer, og for å
få et nytt perspektiv på omverdenen. Gjennom lek får barnet frem sitt fulle potensial. Selv de aller
minste er i stand til å utforske verden gjennom lek. Skjult i hver opplevelse ligger verdifull kunnskap
som bidrar til barnets vekst og utvikling. Gi barnet spennende ting å se på og leke med. Se barnet
ditt vokse og trives etter hvert som det utforsker, oppdager og utvikler nye ferdigheter – og en
lærelyst som vil vare livet ut.

NY
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Rainforest Open Top
Take Along Swing

Rainforest Bouncer
Denne interaktive vippestolen har et
magisk fossefall og kan spille av 6
sanger i tillegg til ulike regnskoglyder.
Den har en funksjon for avslappende
vibrering, volumkontroll og tekstiler
som kan vaskes i maskin.

Denne praktiske husken med
åpen topp har alle funksjonene
til en huske i full størrelse i en
bærbar, kompakt utforming. Den
kan spille klassisk musikk i tillegg
til regnskoglyder. Den koselige
uroen med 2 plysjdyr og 8
hastigheter kan lett svinges bort.

K2565

M6710

Rainforest Cradle Swing
Her kan barnet gynges fra side til side
eller frem og tilbake i 6 hastigheter med 12
beroligende regnskoglyder å velge mellom.
Det følger med en motorisert uro med 3 myke
plysjdyr og en maskinvaskbar pute i et 2-trinns
liggesele.- Maskinvaskbar pute i et 2-trinns
liggesete. Kan slås sammen når den ikke
er i bruk.

K6077

Rainforest Jumperoo
Når barnet hopper eller beveger seg,
er belønningen lys, lyder og musikk.
Det følger med 4 ekstra leker. Høyden
kan justeres ved hjelp av stropper, og
stativet kan slås sammen når det ikke
er i bruk.

K7198

leke. le. vokse.
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Rainforest Bath Tub

NY

Kan brukes i 3 alderstrinn: nyfødt, spedbarn og
småbarn. Når det er badetid, ligger den nyfødte trygt i
en myk hengekøye. Det er myke puter langs den øvre
kanten av karet, slik at foreldrene får 4 behagelige
hvilepunkter for armer og håndledd. Karet leveres med
3 regnskogleker.

M5656

NY

Rainforest Peek-a-boo leaves
musical mobile
Store blader beveger seg opp og ned for å underholde
barnet, og 3 regnskogfigurer dreier rundt. Du kan velge
mellom å spille 3 forskjellige klassiske komposisjoner
eller regnskoglyder. Det er enkelt å starte uroen med
fjernkontrollen som følger med. Kan gjøres om til en
spilledåse med nattlampe som kan festes til sengen.

K3799

Rainforest High Chair

Suction Cup Spinner

Setetrekket kan tørkes av med en våt klut, og
seteryggen kan legges tilbake i 3 posisjoner.
Matebrettet kan settes i oppvaskmaskin,
hjulene kan låses og høyden på stolen kan
justeres i 7 ulike innstillinger. Kan slås
sammen når den ikke er i bruk.

3 søte figurer snurrer rundt og rundt
når karusellen aktiveres ved hjelp av
barnets bevegelser. Enkel å feste på
de fleste overflater.

L2175

L0541

NY

Rainforest Booster Seat
Dette barnesetet har tre
høydeinnstillinger, et lekebrett som
kan fjernes ved måltider og som kan
vaskes i vaskemaskin, en seterygg
som enkelt kan fjernes, slik at eldre
barn kan bruke setet samt en
trepunkts sikkerhetssele, stropper
til å feste setet til en stol og en
skulderstropp, slik at setet er
enkelt å bære med seg.

M5749

Melodies & Lights Deluxe Gym
Musikk, lys og naturlyder i tillegg til en
masse aktiviteter og forskjellige
overflater, stimulerer barnets naturlige
utvikling. Det behagelige teppet har
mange forskjellige ringer slik at det er
mulig å feste leker både oppe og nede. Små
regnskogfigurer finnes over alt. Lekebøylene
over barnet er spennende å utforske, og kan
tas ned for lek når barnet ligger på magen.

K4562

leke. le. vokse.
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Rainforest Roller Piano
Barnet kan rulle på fem fargerike
hjul som lager musikk ved at de
slår på fem tangenter. Rundt
hjulene og tangentene er det
bilder fra regnskogen.

1-2-3 Musical
Rainforest Gym
En myk aktivitetsgym som
kan brukes på 3 forskjellige
måter: på ryggen, på magen
eller sittende ved siden av.
Det ekstra myke teppet, de
morsomme, myke lekene og
en tittei-overraskelse gjør at
barnet virkelig trives.

M2601

Giraffe Rain Stick

L1664

Monkey & Bananas

Rangle med en fargerik
sjiraff.

Rangle med en søt apekatt
og bananer.

L0514

L0513

Rainforest Chime Ball
På innsiden av ringleballen er
det 3 regnskogvenner. Ballen
lager en ringlelyd når
den rulles rundt.

NY

NY

M2603

NY

Giraffe Ring Stacker

Rainforest Mobile
Denne uroen med fjernkontroll
sender ut ulike mønstre som
beveger seg rundt i hele rommet.
Du kan velge blant 5 lyder mens
myke regnskogdyr danser rundt
over barnesengen.

Giraffstabletårnet har tre
stableringer: en grønn alligator, en
tiger og en sebra. Alle ringene har
en bjelle og er laget av forskjellige
stoffer.

M2602

Nest ‘n Play animals
NY
Tre esker i 3 størrelser, som kan
legges oppi hverandre: stor elefant
med knitrende ører, mellomstor løve med
en myk manke og en liten sebra. Inneholder
også en morsom pipende ape!

M5607

L0527

leke. le. vokse.
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Fun to Learn Potty

Rocking Baby Bouncer

Med denne potten får barnet opplevelsen av å gå
på et ekte toalett. Barnet lærer gjennom erfaring og
oppmuntres ved hjelp av morsomme belønninger.
Utformingen av potten gjør barnet kjent med funksjonene
til et ekte toalett, og omfatter et håndtak til å “skylle ned”
med, en “toalettrull” og et ordentlig sete med lokk som
også kan benyttes på et vanlig toalett.

NY

En vippestol med en fjærende vugge-/gyngebevegelse
og en spennende, ny lekebøyle som gjør det lett å
sette barnet ut og inn. Den har 2 utskiftbare leker som
kan festes til 4 forskjellige punkter på lekebøylen.
Vippestolen har et dypt og behagelig sete, beroligende
vibrering og 3 musikkmoduser.

K6076

M5660

Royal Stepstool Potty
Småbarn belønnes med 3 musikksnutter når
de setter seg ned og når det skjer noe. Potten
ser ut som en trone og består av en underdel,
en avtagbar bøtte som lett kan vaskes, og et
lokk som kan lukkes, slik at barnet kan stå på
potten. Når du lukker lokket, kan barnet for
eksempel stå på potten for å rekke opp til
vasken og vaske hendene.

M4774

NY
NY
Easy-on Comfort Carrier
Bæreselen har et separat barnesete
som tas på som en bleie og enkelt
festes til selene som foreldrene har
på seg. Dermed er det svært enkelt å
få barnet inn og ut av bæreselen uten
hjelp av andre. Selene har en unik
design som plasserer vekten på
hoftene, slik at foreldrene unngår
rygg- og skulderplager. Bæreselen
har også myke skulderstropper, et
luftesystem slik at barnet skal ha det
komfortabelt, to måter barnet kan
titte ut fra, og en praktisk lomme med
glidelås.

Step 1
Step 2

Step 3

Step 4

M5653

leke. le. vokse.
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Linkadoos Infant to Toddler Rocker
En spedbarnsstol som enkelt kan gjøres om til en stol
eller gyngestol for større barn. Stolen har beroligende
vibrering og seteryggen kan justeres i to posisjoner.
Lekebøylen kan enkelt fjernes når det er tid for mat
eller hvile.

H4789

Smart Stage 3 in 1 Swing
Med denne husken får du hele tre
produkter i ett! Den kan fungere som
en huske i full størrelse med åpen
topp, en spedbarnsstol og en
gyngestol for småbarn. Den har 2
beroligende hastigheter, 5 sanger
med volumkontroll og en lekebøyle
med 2 myke, avtakbare leker. Etter
hvert som barnet vokser, kan stolen
gjøres om til en gyngestol som tåler
barn på opptil 18 kg.

J7811

Newborn to Toddler rocker
Denne spedbarnsstolen har 2 innstillinger og kan gjøres
om til en gyngestol for litt eldre barn. Den kan
høydejusteres, slik at den vokser sammen med barnet.
Innholder en bøyle med aktivitetsleker samt avslappende
vibrering for å berolige barnet. Enkel å ta med seg.

L0539

leke. le. vokse.
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Aquarium Take Along Swing
Denne bærbare husken har alle
funksjonene til en huske i full størrelse.
Den kan spille klassisk musikk og
vannlyder, og barnet kan selv aktivere
lysene. Husken har 8 hastigheter og er
enkel å slå sammen når den ikke er i bruk.

Dumbell
Rattles asst.

NY

Musical Fishbowl

NY

De 3 fiskene har rangler og
sterke farger. Når fiskene plasseres
i gullfiskbollen, vugger den sakte
med lys, lyder og musikk.

G6680

H7180

M3195

Ocean Wonders
Aquarium Cradle Swing
Gynger barnet fra side til side
eller frem og tilbake i 6
hastigheter. Husken har 8
sanger og 3 beroligende lyd- og
synsinntrykk av vann – i tillegg til
andre sjarmerende lyder og lys.
Maskinvaskbar pute i et 2-trinns
liggesete.

Projection Mobile with RC
Denne uroen med fjernkontroll sender ut
lys som beveger seg rundt i hele rommet.
Du kan velge blant 5 avspillingsalternativer.

H7184

Soothe & Glow
Seahorse

NY

Når barnet klemmer på sjøhesten,
lyser magen forsiktig opp og den
spiller sjølyder og musikk i flere
minutter. Etter en stund avtar og
slutter den, slik at barnet ikke blir
forstyrret. Perfekt størrelse for
klemming.

M5664

G9157

Ocean Wonders
Portable Mobile

NY

Enkel å feste til sportsvogn
eller bilsete. De 3
sjøvennene henger fra
en myk stoffblekksprut.
Når barnet trekker
ned krabben, spilles
det en melodi.-

G6655

leke. le. vokse.
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NY

Farm Musical
Mini-mobile

NY

Fra den myke låven henger det
en gul kylling, en blå hest og en
rosa gris. Trekk i hesten for å
høre musikk eller lydeffekter.

M4042

NY

Musical Pull Down Puppy
Den myke valpen i plysjstoff spiller én
sang, 3 melodier og har to lydeffekter.
Trekk i beinet som kan bites i, for å
aktivere musikken. Når barnet slår på
ballen høres en svak bjellelyd.

NY

Sing Along Activity Book

Kick n’ Feel Farm Friends
Denne leken har musikk, lyder, melodier,
dyrenavn, lydeffekter og mange forskjellige
overflater som barnet kan utforske! Barnet kan
aktivere musikken ved å sparke eller trykke på
gårdsdyrene.

M8347

Mange overflater å utforske og klaffer
som skjuler overraskelser for barnet. En
ranglevalp er festet til boken og følger
med når sidene vendes. Trykk på knappen
for å aktivere sanger og melodier.

M8346

NY

Apple Teether
Med et håndtak som er lett å gripe.
Barnet kan bite i begge bladene på
eplet, og det har også en rangle.

M8348

M4385

NY

NY

Puppy Dumbell Rattle
Valpen har myke ører og poter, og
røret har en speilbakgrunn med
tallene 1, 2 og 3 samt tre store kuler.

M4041

Soft Books
Hver side i boken viser et
gårdsdyr, og noen gjemmer seg
som overraskelser for barnet. En
myk ku blir med fra side til side
når du leser for barnet.

M4060

NY

Vehicle Asst.
Barna får høre lyder som brom-brom og
voff-voff i tillegg til en sang når de ruller
kjøretøyet framover.

M3186

leke. le. vokse.
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Tilgjengelig fra April 2008

Musical
Cell Phone
K7189

2 in 1 Playful Puppy Gym

Activity Ring

Aktivitetsgymen har 2 lekemoduser: barnet kan ligge på
ryggen og slå på lekene eller sitte og leke. Når barnet
slår på en av de tre lekene, spiller valpen musikk og
melodier. Den myke matten har former, tall, gjenstander
og ord som barnet kan utforske og lære av.

Y

K7191

N

Animal Friends Musical Gym

M8344

To lekemoduser: Barnet kan ligge på ryggen og slå på
lekene når de henger fra buen, eller ligge på magen og
leke med lekene når de er festet på den oppbrettede
enden av teppet. De tre hengende lekene er 1 elefantspeil,
1 musikkpingvin og 1 løve med ringer.

L7347

Musical
Teether Keys
K7188

Sensory Selections bouncer
Sweet Dreams Mobile
Uroen lyser opp på taket,
samtidig som 3 lekedyr og
stjerner roterer over sengen.
Den spiller klassisk musikk og
voggesanger, og leveres med
fjernkontroll. Når barnet blir
eldre, kan enheten med den
sovende valpen brukes som
en beroligende nattlampe
med musikk.

Denne vippestolen har en motorisert uro og kan
spille av 10 sanger i tillegg til andre morsomme
lyder. Den har en funksjon for avslappende
vibrering, volumkontroll og tekstiler som kan
vaskes i maskin

J6987

M8345

leke. le. vokse.
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NY

NY

Friendly Firsts
Take Along Swing

Friendly Firsts Bouncer

Denne fargesterke husken
gjør at foreldrene enkelt kan
løfte barnet inn og ut. Stoffet
kan vaskes i maskin, husken
har 5 hastigheter og den kan
brettes sammen, slik at den
er enkel å bære med
håndtakene!

Fargerik vippestol med et behagelig, polstret
sete og morsomme leker på den avtagbare
lekebøylen. Har også vibrering for å berolige
barnet.

M7344

M7929

Musical Mobile

NY

Denne opptrekkbare uroen har et
enkel overheng, tre plysjkosedyr
og to myke sommerfugler. Den
spiller Brahms’ voggesang.

M5606

Friendly Firsts High Chair
Denne fargerike barnestolen kan høydejusteres,
og setet kan festes i 3 posisjoner. Brettet kan
vaskes i oppvaskmaskin, og setet kan tørkes
av og vaskes i vaskemaskin. Kan enkelt slås
sammen når den ikke er i bruk.

N1524

NY
NY

2 in 1 Musical Turtle Gym
Denne artige skilpaddegymen har tre
høyder: én til lagring, én for å slå på
lekene og én for å ligge på magen og
leke. Inneholder 3 dyrevenner og har
musikk og lydeffekter.

M3185

leke. le. vokse.
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Opplev FisherPrice-verdenen på

www.ﬁsher-price.no
• Ideer til lek og forslag til leketøy for hvert stadium i ditt barns utvikling.
• Ekspertråd for barnets første leveår.
• Verdifulle tips om daglig stell og omsorg, om alt fra hvordan du kan roe et
gråtende barn til hva som er lurt å huske på når du skal reise med barn.

