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Fisher Price Oyun
Laboratuvarı’nda
bir gün
Güvenilen Kalite

Editörden

Editörden
Çocuklar her şeyimizdir. Çocukları doğdukları
andan itibaren seviyor ve bunu onlara gösteriyoruz.
Oyuncaklar ise, sürekli büyümekte olan sevimli
minik sevgililerimizle daha sık bir araya gelmek ve
onları daha iyi tanımak için en güzel fırsat! Çünkü
onların mutluluğu oyundur ve bizim görevimiz bu
oyunu doğru, eğlenceli ve yaratıcı bir biçimde onlara
sunmaktır.
Küçüklerin “istiyorum” sözle rine ve tercihlerine saygı
duyuyoruz ancak büyüklerin “gerekli” sözlerine de
saygılıyız. Yenilikler için çıtayı yükseltiyor, kaliteyi
arttırıyor, yüreğimizi güldürüyor, öğreniyor ve en neşeli
ve en zeki erkek ve kız çocuklarıyla birlikte büyüyoruz.
Daha çok öğrenmek için, Fisher-Price Türkçe web

sitesine giriyoruz. Oyunu her zaman ciddiye alıyoruz.
Çünkü ancak bu şekilde, çocuklarımızın karakterleri
biçimlenir, ilişkiler kurulur ve en önemlisi öz güven ve
bilgi çevresi oluşur. Devam eden sayfalarda, bebeğiniz
için en uygun donanımları, eğitim gereçlerini ve 6
yaşına kadar olan daha büyük çocuklar için hayran
olunan kahramanlar ve bambaşka dünyalara açılan,
bilgi ve hayal gücünü geliştiren oyunlar ile satın alma
rehberini bulacaksınız.
Kendinizi bırakın, gülün, oynayın, eğlenin. Bir
arkadaşınız olarak daima yanınızda
olacağız.

Fisher- Price en yakın arkadaşınızdır.
Ve 1930’ dan beri sizin için en iyisini üretmektedir.

İçindekiler
Duyu

06

0 ay+

Bebeğiniz ve siz, pek çok
yeni şey keşfedeceğiniz,
gelişim aşamalarından
oluşan bir yolculuğa
çıktınız. Fisher-Price olarak,
bebeğinizin duyusal,
fiziksel, zihinsel gelişim gibi
tüm gelişim aşamalarını
destekleyen ürünler
üretmekteyiz. Yenidoğandan
okul öncesi döneme
kadar olan tüm süreçte
çocuğunuzun daha keyif
alarak oyun oynaması için
yanınızdayız. Miniğinize
en uygun ürünü bulmak
için Fisher Price Gelişim
Aşamaları sembollerinden
yararlanabilirsiniz.

Duyu gel Duyu gelişimini destekler.
Bebeklerin görüntüleri, sesleri ve dokuları algılamaları için duyularını harekete geçirir. Düşünme
becerilerinin gelişimi için temel oluşturur.

Kavrama

20

6 ay+

Sebep&Sonuç arasındaki sihir.
Kavrama, tutma ve uzanma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Bebekler, kasları güçlendikçe,
etrafındaki nesnelere ellerini uzatmaktan, onları tutmaktan ve kavramaktan çok hoşlanırlar.

Hareket

24

9 ay+

Fiziksel gelişimi destekler.
Bebeğinizin kaba motor becerilerinin gelişmesi için oyunlar oynayın, emeklemesi, ayağa kalkması,
dengede durması ve oyuncakları çekip iterek yürümesi için onu cesaretlendirin.

İlk Yaş Eğitim

28

6-36 ay

Eğlenerek öğrenmesine yardımcı olur.
Harfler, rakamlar, şekiller, renkler... Size bebeğiniz oyun oynuyor gibi gelebilir ama o aslında
öğreniyor.

Okul Öncesi Eğitim
3 yaş +

34

Çocuğunuzu okula hazırlayın…
Çocuklar en kolay eğlenirken öğrenir. “Denersem yapabilirim” duygusunu yaratmak
çocuğunuzun kendine olan güveninin artmasına sebep olacaktır.

Keşfetme

38

12 ay+

Keşfetmek özgüven gelişimini destekler.
Çocuğunuz nesnelerin nasıl çalıştığını keşfettikçe hergün yeni birşey keşfetmek isteyecek
ve bu kendine olan güvenin artmasını sağlayacak.

Taklit Etme

44

18 ay+

Taklit etmek hayal gücünün gelişmesine yadımcı olur.
Minikler için dünya taklit ettikçe anlamlı gelmeye başlar. Ne görüyorlar, ne hayal ediyorlar,
ne oluyorlar....

Arkadaşlar –
Hayal Kahramanları

46

En sevdikleri hayal kahramanları ile iletişim kursunlar...
Sosyalleşmenin ve yeni arkadaşlarla tanışmanın vakti geldi. Çocuğunuzun kişisel
gelişimine yardımcı olur
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Fisher Price Oyun Laboratuvarı
Oyuncakları en iyi çocuklar değerlendirebilir
Fisher-Price’ın kurucuları en başından beri bunun
farkındaydı.
1930 yılından itibaren tüm yeni oyuncaklar Herman
Fisher ve çalışanlarının çocukları tarafından test
edilmeye başlandı. Çocuklarla yapılan bu takım
çalışması sonradan yeni ürün geliştirilmesinin en
önemli parçası haline geldi.

İnnovasyon ve Heyecan
50 yıl sonunda oyun araştırmaları konusunda öncü
kuruluş haline gelen bu araştırma merkezi, FisherPrice’ın da yeni oyuncakları geliştirilmesinde en
önemli rolü oynamaya başladı.

Nasıl dinliyor ve öğreniyoruz…
1961 de Fisher Price, yenidoğandan okul öncesi
döneme kadar olan süreçte, çocukların gelişimi
ve oyuncaklar ile oynama arasındaki ilişkiyi
gözlemleyen ve araştıran dünyadaki ilk oyun
araştırma merkezini kurdu.
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Oyun laboratuvarında; Oyun Laboratuvarı
Oturumları, Bebek Oturumları, Okul Çağına Gelen
Çocuk Oturumları, Evde Ürün Testleri, Anne Panel ve
Söyleşileri gibi ebeveynlerin ve çocukların katıldığı
bir çok farklı araştırma yapılmaktadır.

Laboratuvarda bir gün:
Fisher Price Oyun Laboratuvarı Direktörü Dr.
Alfano görevini , farklı yaş gruplarındaki erkek
ve kız çocuklarını oynarken izlemek olarak
tanımlıyor.
Günlük iş programında: Sabahları bebekler
ve çocuklar gruplar halinde oyun oynatılırken
öğleden sonraları anneler ile tartışma grupları
kuruluyor ve oyuncakların gelişime olan etkisi
ve eğitici değerleri konusunda bilgiler veriliyor.
Ve ekliyor;

“ 4 farklı oyun odamız var, hepsi de ayrı
ayrı gözlemleniyor ve çoğu zaman 4 oda da
dolu oluyor.”
Eğitim analistleri ve oyuncak tasarımcıları,
daha eğlenceli ve eğitici oyuncakları
tasarlayabilmek adına çocukların bağımsız
ve özgürce oyuncaklarla nasıl oynadıklarını
gözlemleyebiliyor, böylece hangi oyuncakları
sevdiklerini, oyuncakların nasıl kullanıldıklarını
ve üzerine tırmanılması için oyuncakların ne
kadar güçlü olması gerekteğini anlayabiliyorlar.
Anne panellerinde, anne grupları
oyuncaklarımızın nasıl geliştirildiğini görebiliyor
ve neyin onlar ve çocukları için işe yaradığını
veya yaramadığını bilmemize yardımcı
oluyorlar. Anneleri dikkatlice dinliyor ve onların
çocukları için ne istediğini ve oyuncaklarda
hangi özellikleri aradıklarını öğreniyoruz.
Annelerin hepsi birer uzman ve biz de onları
anlamak ve çocuklarının ihtiyaçlarını öğrenmek
için annelerin geri bildirimlerine büyük önem
gösteriyoruz.

Fisher-Price Oyuncakları.
Oyun Laboratuvarı tarafından
onaylanmış
Fisher-Price Oyun laboratuvarında her oyuncak
titizlikle incelenir ve oyuncağın, oyun ile
gelişime katkı sağladığına emin olunur. Tüm
oyuncakların Oyun laboratuvarları tarafından
onaylanması için:
• Oynama isteği oluşturmalıdır.
• Esnek ve dayanıklı olmalıdır.
• Çocuğun gelişimine katkı sağlamalıdır.

5

Duyuları harekete geçmeye başlar
Yenidoğan bebeklerin duyuları tam anlamıyla gelişmemiştir ve bu duyuların
gelişmesi için yardımınız gereklidir. Siz farketmeseniz de, bebeğiniz etrafındaki
dünyayı sürekli görüntüler, kokular ve dokular ile anlamaya çalışır. Yenidoğan
bebeklerin görüş mesafesi 20cm ile kısıtlı olduğu için bebekler, renkleri ve hareketleri
ancak bu mesafede ayırt edebilmektedirler. Bu dönem bir dönence için en uygun
zamandır, bu sayede bebeğiniz dönencedeki hareketi izleyebilecek ve bundan büyük
keyif alacaktır. İlk haftalarda bebeğinizin duyularının gelişmesine yardımcı olmak
için koyu renkleri ve çeşitli sesleri tanıtmanızı tavsiye ederiz, bu deneyim ilerleyen
zamanlarda bebeğinizin düşünme becerilerinin gelişmesine temel oluşturacaktır
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K2565 Yağmur Ormanı
Anakucağı

Işıklar saçan, şelale sesi çıkaran ve hareket eden
oyuncakların olduğu ekran bebeğinizin eğlenceli
zamanlar geçirmesini sağlayacaktır. Anakucağında
3 farklı oyun modu vardır: 8 adet uzun ve kesintisiz
melodi, 6 adet kısa melodi ve bebeklerin keyif
alacağı yağmur ormanı ses efektleri. Ayrıca kolayca
çıkarılabilen 3 oyuncaklı bar ve sakinleştirici
titreşim özelliği sayesinde bebeğiniz konforlu bir
ortamda büyüyecektir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.

V4552 FP Luv U Zoo Anakucağı

Luv U Zoo anakucağı bebeğinizn oturup eğlenceli vakit
geçirecebileceği oyucaklar ile donatılmıştır. Oyuncak
barında zürafa, maymun, ayıcık ile yaprak şeklinde
çıngırak bulunur. Bebeğiniz yaprağı kendine doğru
çektiğinde 2 farklı şarkı ve ve 2 şirin hayvan sesi duyar
ve neşelenir. Oturma platformu bebeklerin rahatlığı
için özel dizayn edilmiştir ve bebeğinizi dört bir yandan
sarar. Sakinleştirici titreşim özelliği sayesinde miniğiniz
keyifli vakit geçirecektir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.
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M7344 İlk Arkadaşlar Anakucağı

Bebeğinize yumuşacık ve arkadaş dolu bir dünya
yaratabilirsiniz. Canlı renklerle bezenmiş anakucağının
koltuk kısmı yatak rahatlığında tasarlanmıştır ve
rahatlatıcı titreşim özelliğiyle bebeğiniz müthiş bir keyif
sürecektir. Çıkartılabilir oyuncak barında, bebeğinizi
oynamaktan zevk alacağı çıngıraklı 3 minik arkadaş
beklemektedir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.

H4789 3-in-1 Anakucağı

3-in-1 Anakucağı bebek koltuğundan yeni yürümeye
başlayan bebekler için sallanan sandalyeye dönüşen
uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Titreşim ve
sallanma özelliği yeni doğan bebeklerin rahatlamasına
yardım eder. Bebeğiniz büyüdüğünde koltuğu daha dik
konumunda sandalye olarak kullanılabilirsiniz. Eğlenceli
çiftlik karakterlerinden oluşan oyuncaklar takılıp
çıkarılabilir özelliktedir. Oyuncak barında çıkarılabilir 3
farklı oyuncak mevcuttur.
Taşıma Kapasitesi: Anakucağı için maksimum ağırlık
9kg, Sallanan Sandalye için maksimum ağırlık 18kg
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T2066 Sevimli Gezegen 2-in-1 Salıncak

2 in 1 Sevimli Gezegen Salıncak ile iki ayrı kullanım özelliği tek
bir üründe birleşiyor ve mekandan tasarruf edilmesini sağlıyor.
Salıncak olarak kullanırken, sabitleyici özelliği ile kolay ve güvenli
bir şekilde bebek koltuğuna dönüşür. Kolay taşınabilme özelliği
ile sayesinde siz annelere büyük rahatlık sağlar. Müzik ve titreşim
özellikleriyle bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olur.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.

T4145 Sevimli Gezegen Anakucağı
ve Sallanan Sandalye

Yenidoğan’dan yürümeye başlama yaşına kadar minikler için
olan bu portatif anakucağı, bebeğiniz ile birlikte büyüyecek
harika bir anakucağı ve bebek sandalyesi kombinasyonudur.
Bu anakucağında, bebeğiniz ister sallanır durumda,
isterse hareketsiz olarak yatabileceği gibi, titreşimleri ile
sakinleştirici bir ortamda oturmaktan da ayrı keyif alacaktır.
Yürüme çağına gelmiş minikler için kolayca sabit ya da
sallanan bir koltuk şeklini alır.
Taşıma Kapasitesi: Anakucağı için maksimum ağırlık 9kg,
Sallanan Sandalye için maksimum ağırlık 18kg

C5858 Katlanır Salıncak

Gerçek boyutlu bir salıncağın tüm özelliklerini
bu küçük boyutlardaki salıncakta bulacaksınız.
Ayrıca katlanabilir ve kolay taşınabilir. 8 farklı
rahatlatıcı sallanma hızı ve 5 neşeli şarkıya eşlik
eden göz kırpan ışıklar mevcuttur. Oyuncaklar
bebeğinizin görme, işitme ve dokunma
duyularını harekete geçirir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.
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K7198 Yağmur Ormanı
Jumperoo

Bebeğinizi tümüyle saran ve 360 derece
dönebilen koltuğu sayesinde bebeğiniz 5 farklı
oyuncak bölümüne ulaşabilecek ve
keyifle oynayacaktır. Bebeğiniz zıpladıkça
onu harekete duyarlı ışık ve ses efektleri
ödüllendirir. Jumperoo ile bebeğinizin motor
becerileri, dokunma duyusu, görsel ve işitsel
yetileri, el-göz koordinasyonu gelişir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg, maksimum
boy ölçüsü: 81 cm

R2482 Çok Fonksiyonlu
Salıncak

3 ayrı fonksiyonu kendinde toplayan salıncak;
hem salıncak, hem anakucağı, hem de sallanan
sandalye! 2 sallanma hızı, ses kontrollü 5 farklı
şarkı ve çıkartılabilen 2 yumuşak oyuncaklı
oyuncak barı mevcuttur.
Taşıma Kapasitesi: Salıncak ve anakucağı için
maksimum ağırlık 9 kg., sallanan sandalye için
maksimum ağırlık 18kg.
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H7184 Akvaryum Salıncak

Salıncak ve beşik bir arada!
Bu çok yönlü salıncak bebeğinizi iki farklı
yöne sallayarak rahatlatır; bir salıncak gibi öne
arkaya veya bir beşik gibi sağa sola. Dönence,
müzik, loş ışıklar ve huzur verici su sesi efektleri
de mevcuttur. Bebeğinizi eğlendirmek için 6
farklı hız, 8 değişik şarkı ve 3 okyanus efekti
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 9kg.

Salıncaklar
Yenidoğan bebekler doğdukları andan
itibaren siz ebeveynleri sürekli meşgul
ederler, bu zamanlarda bir salıncak hayatınızı
kurtarabilir. Salıncaklar, bebeğinizin
eğlenmesi ve rahatlaması için harika

Anakucakları
Fisher-Price’ın rahat anakucakları ve bebek
koltukları titreşim ve sallama özellikleriyle
bebeğinizin rahatmasına yardımcı olur.
Üzerinde bulunan oyuncaklar ve

bir yoldur. Fisher-Price’ın çoğu salıncağı
portatiftir ve kolayca katlanıp istenilen yere
taşınabilir. Salıncakların üzerinde bulunan
oyuncaklar, dönenceler, ışıklar ve sesler
bebeğinizi bir yandan eğlendirirken, diğer
yandan da duyularının gelişmesine yardımcı
olur.

çaldıkları melodiler bebeğinizi eğlendirir.
Böylece siz de bebeğinizi Fisher-Price’ın
güvenli anakucak ve koltuklarına emanet
edebilir, ve diğer yandan günlük işlerinizi
halledebilirsiniz.
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Dönenceler
Dönenceler güzel görünmelerinin dışında bir
çok fayda sağlar. Bebeğinizi sakinleştirir, görme
ve işitme duyularının gelişmesine yardımcı
olur. Nesneleri izlemek ve onlara fokuslanmak
bebeğinizin görme ve gözle takip yeteneğini
geliştirirken, dönenceden çıkan sesler de,
bebeğinizin duyma yeteneğinin gelişmesine
yardımcı olur. Sürekli tekrar eden rahatlatıcı
görüntüler ve melodiler bebeğinizin uyumasına
yardımcı olur.

Kolayca
dönüşür

V4436 Sevimli Hayvancıklar
Dönence
Müzik kutusu

Bebek büyüdüğünde gece
lambası olarak kullanılabilir.

C0108 Kelebekli Rüyalar
Dönence
L0527 Yağmur Ormanı
Dönence

Fisher-Price’ın uzaktan kumandalı ve projektörlü dönenceleri
sayesinde bebeğinizin bulunduğu oda bir anda uyuması
için harika bir ortama dönüşür. Tavana yansıyan görüntüler,
başının üzerinde dönen sevimli karakterler ile çalan ninniler
ve melodiler bebeğinizi rahatlatır ve uykuya hazırlar. Uzaktan
kumanda ise bebeğinizi rahatsız etmeden dönenceyi yeniden
başlatmanızı veya kapamanızı sağlar.
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Müzik Kutuları
İlk günden itibaren bebeğinizin işitme
duyusu hızla gelişir, melodiler çalmak ve
doğadaki sesleri dinletmek bebeğinizin
işitme duyularının gelişimine katkıda
bulunurken aynı zamanda onu rahatlatır
ve yatıştırır. Müzik ve ışığı ortak şekilde
barındıran oyuncaklar ise daha fazla
duyunun gelişimini destekler, ışıklar
bebeklerin göz takip gelişimine yardımcı
olur.

Bu mini dönence
her yerde

R9681 Sevimli Gezegen Mini
Dönence

T0216 Sevimli
Gezegen 2-in-1
Dönence

2 farklı ışık gösterisi
& 18 dk süren
melodiler.

Kolayca
taşınabilir.

Pilsiz, kurmalı şekilde çalışan
bu dönence, beşik ve bebek
arabasında dilediğiniz gibi
kullanılabilmesi için özel olarak
tasarlanmıştır.

T6338 Zoo Babies Projektör
W2783 Melodili
Kaplumbağa Gece Lambası:
Kolayca
taşınabilen,
park yataklara
takılabilen
melodili gece
lambası.

2 farklı ışık gösterisi
& 12dk süren klasik
ninniler veya
okyanus sesleri

P5600 Deniz Yıldızı
Projektör:
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Yeni doğmuş ve üzeri bebekler için “LiL’Laugh & Learn” eğitici oyuncaklar serisi.
LiL’Laugh & Learn ile bebeğiniz ilk ninnilerini, ilk şarkılarını dinleyecek ve ilk kelimelerini
öğrenecek. Ayrıca ilk çizgilerini, şekillerini görecek, ilk renklerini ve kelimelerini
tanıyacak ve etrafındaki dünya ile ilk temasını kuracak.

R1246 Mutlu Düşler Dönence

Bebeğinizin mutlu düşler görmesi için odasına yumuşak yansımalar ve dinlendirici müzik getiren yepyeni
dönence ile bebeğiniz mışıl mışıl uykuya dalacak. Bebeğiniz Bach, Beethoven, Mozart klasikleri veya Türkçe bir
ninni dinlerken, yumuşak dostlar bebeğinizin başı üstünde dönecekler. Uzaktan kumandası sayesinde bebeğinizi
uyandırmadan dönenceyi çalıştırabilirsiniz.
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R1248 Eğitici Uyku Arkadaşı Köpekçik

Bebeğiniz dişlenebilir kemiği çektiğinde müzik harekete geçer ve
Köpekçik Türkçe bir şarkı söyler, üç eğlenceli müzik ve iki de ses
efekti çalar.

R1247 Eğitici Aktivite Kitabı

Her sayfada bebeğin dokunma duyusunu geliştirecek farklı dokular
ve çeşitli sürprizler bulunmaktadır. Bebeğiniz bu eğlenceli sayfalarda
gezinirken sayıları ve değişik nesneleri de öğrenir.
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Dişlikler Çıngıraklar

T8380 Timsah Dişlik M4385 Elma Dişlik G6680 Okyanus Dişlik
3 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri

R9676 Sevimli Gezegen M4041 Puppy Dişlik
0 ay ve üzeri
Yumuşacık Arkadaşlar

Bebekler üçüncü aylarında
nesneleri sıkmaya ve onları
kavramaya başlarlar. Bu sırada
kendi başlarına bir şeyler
yapabildiklerini öğrenirler.
Çıngırağı salla, ve sesi duy,
tekrar dene... ve sebep ile sonuç
arasındaki sihiri anlamaya başla.
Bu zamanlarda, parlak renkler ve
ışıklar bebeğinizin en kolay ayırt
edebildiği renklerdir. Bebeğinize
görüntüleri, sesleri ve dokuları
tanıttığınızda onun duyularının
gelişimine destek olursunuz.
Bunun yanısıra ona tecrübelerle
dolu anılar hazırlamanız yaratıcı
düşünceyi besler

N2863 Sevimli Dostlar
Çıngırak

0 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri

V6964 Bilezik Dişlik

V6958 Çanta Dişlik

3 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri

V6962 Kız Dişlik Hediye Seti
3 ay ve üzeri

H9457 Çıngıraklı Farecik

G6648 Müzikli
Araba Dişlik

V6965 Anahtar Dişlik

0 ay ve üzeri

0 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri
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Aktivite oyuncakları
Birçok sürpriz ile dolu Fisher Price
aktivite oyuncakları, etraflarındaki
dünya hakkında bilgi sahip olmak
isteyen bebekler için keşfedilmeyi
bekliyor. Her bir ses, doku ya da
dönen bir oyuncak bebeğinize
elleriyle, gözleriyle ve kulaklarıyla
yeni şeyleri keşfetme olanağı sunar
ve onu cesaretlendirir.

G6674 Muzikli
Arkadaşlar Dişlik

K7189 Müzikli
Cep Telefonu

0 ay ve üzeri

0 ay ve üzeri

Henüz özgürce hareket etmeseler
bile taşınabilir oyuncaklar ,nereye
giderlerse gitsinler bebeğinizin
ilgilenmesi ve oynaması için büyük
avantaj sunar.

M4042 Mini Çiftlik Dişlik
0 ay ve üzeri

T9238 Sevimli Rino N2862 İlk Arkadaşım
0 ay ve üzeri
Boncuklar
0 ay ve üzeri

K7188 Muzikli
Anahtar Dişlik

V6961 Testere Dişlik
3 ay ve üzeri

V6960 Çekiç Dişlik

0 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri

V6963 Erkek
Dişlik Hediye Seti
3 ay ve üzeri

M4060 Mini Çiftlik Kitap

K9861 İlk Telefonum

3 ay ve üzeri

3 ay ve üzeri
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emeklemek için
tünel modu

3 Farklı oyun modu
yüz üstü
sırt üstü

P5331 Okyanus Harikaları
Jimnastik Merkezi
Okyanus Harikaları Jimnastik Merkezi,
bebeğinize üç ayrı oyun modeli sunar

Ses çıkartan farklı
dokularda oyuncaklar

L1664 Yağmur Ormanı
Jimnastik Merkezi

Okyanus Harikaları Jimnastik Merkezi,
bebeğinize üç ayrı oyun modeli sunar
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Oyun Halıları & Jimnastik Merkezleri
Bebeğiniz için öğrenmenin ilk kaynaklarından biri duyulardır. Oyun halıları ve jimnastik
merkezleri bebeğinizin görsel ve duyu becerilerinin gelişmesine büyük katkıda bulunurlar.
Tekme atmaya, etrafındaki nesneleri kavramaya ve asılı oyuncaklara vurmaya teşvik etmek
onların motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur, yere yatarak oyuncaklarla oynaması
ise sebep sonuç arasındaki ilişkiyi kavramasını destekler. Bugünlerde kollar ve ayaklar sürekli
hareket halindedir, tekme atıp, oyuncaklara vurmaya çalışıp onları sıkarlar, hatta ufak ufak
emekleme denemeleri bile yaparlar. Fisher Price’ın rengarenk farklı dokularda ve değişik
aktivitelerin yapılabileceği Jimnastik Merkezleri bebeğinizin birçok ihtiyacını karşılar ve
gelişimini destekler; bebeğinizin hareket kabiliyetinin, duyularının ve zeka becerilerinin
gelişimine yardım eder.

2 Farklı oyun modu
Yer değiştirebilen
oyuncaklar

V4435 Luv U Zoo Jimnastik
Merkezi
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Kavramaya başlar
Sebep&Sonuç arasındaki sihir... İlk haftalarda bebeğinizin hareketleri
refleks ile gerçekleşmektedir. Mesela parmağınızın ucuyla bebeğinizin
avucuna dokunduğunuzda bebeğiniz refleks ile parmaklarını sıkar. Zaman
ilerledikçe bebeğiniz bilinçli olarak hareket etmeye başlar ve çevresinde olup
bitenler hakkında bir mantık oluşturur. 6 ay sonra bebeğiniz güç kazanıp,
kaslarını kontrol etmeye başlayınca emeklemeye ve etrafındaki nesnelerle
oynamaya başlar. Oyuncaklara uzanır, onları kavrar ve sebep&sonuç
arasındaki sihiri keşfeder... “Ben yaptım!”
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Sıralama Oyuncakları
Sıralanan
halkalar
Sallanan
baza

Bebeklerin ilk yılındaki en büyük
sınavlarından biri el ve göz koordinasyonunun
gelişmesidir. Sıralama oyuncakları bebeklerin
görme ve dokunma becerilerinin gelişmesine
yardımcı olur.

71050 Renkli Halkalar

K7166
Numaralı
Kaplar

Farklı yüzeyli
halkalar
N1070 Vak Vak
Halkalar

Bebeklerin kendilerini
tanımasına yardımcı
olan Oyuncaklar

İç içe saklanabilen
renkli kaplar
Işıklar ve müzik

Bebeği emeklemeye
teşvik eder

Bebeğiniz, artık sizi ve tanıdık yüzleri
hatırlamaya başlar. Aynalı oyuncaklar
sadece eğlenmelerini sağlamakla
kalmaz, aynı zamanda yüzünü
tanımasına yardımcı olur.
R8639 Müzikli
Salyangoz Salyangoz hareket ettikçe
çark döner
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71922 Şarkı
Söyleyen Müzikli
Salyangoz
sesler
&
ışıklar

Şekil Yerleştirme Oyuncakları
Şekil yerleştirme oyuncakları, bebeklerin problem
çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olan en temel
oyuncaklardır. Bu sayede bebeklerin el becerileri gelişirken,
sebep-sonuç arasındaki ilişki de “şekillenmeye” başlar.
Ayrıca özgüvenini güçlendirerek bebekleri daha karmaşık
zorlukları çözmeye teşvik eder.

Blokları içinde
saklar
K7167 Renkli
Bloklar

Mama Koltukları
Mama koltukları, bebeğinize hem yemek
yedirebileceğiniz hem de yemek hazırlarken onu
eğlendirebileceğiniz harika bir yerlerdir.
Çıkartılabilen oyuncak
barı
Bulaşık makinesinde
V4560 Luv U Zoo
yıkanabilen tepsi
Mama Koltuğu
V4559
Kaplumbağa
Mama Koltuğu
Sandalyeye güvenle
bağlanan kemerler

Kolay Taşıma Askısı

M5749
Yağmur Ormanı
Mama Koltuğu

Banyo Oyuncakları
Banyo zamanları, bebeğinizin kendi başına birşeyleri
Civciv ve su
gerçekleştirebileceğini anlayacağı ilk anlardan biridir. Her içinde hareket
eder
ne kadar ortalık dağılacak olsa da suyla oynamak onlara
sonsuz öğrenme olanakları sunar.
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75676
Banyocu
Civciv

Etki & Tepki Oyuncakları

R7139
Neşeli Sesli Ev & Tren

Eğlenceli ödüllerle bebeğinizin etkilerine cevap
veren oyuncaklar, onu bu aktiviteyi defalarca
yapması için teşvik eder. Bebeğiniz tüm bu aktiviteler
sırasında sebep sonuç arasındaki ilişkiyi öğrenir.

P8792 Melodili Aslan
Fırlama
eğlencesi

N2867 Sevimli
Dostlar

V2759 Neşeli Böcekler

P2738 Müzikli
otobüs

M5661 Poppity
Araçlar
L2175 Renkli
Dostlar
N8160 Press&Go Araçlar

Sıralama ve Yapı Oyuncakları
Bebekler bir kez nesneleri elden ele taşımaya
başlayınca onları sıralama ve üst üste koyma
başarısından daha çok keyif alırlar. Farklı
seçenekler sunan oyuncaklar, bebeklerin
dikkattini çeker ve problem çözmeye
cesaretlendirir.

Işıklar &
Sesler

P7528 Neşeli
Bloklar Tren
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Hareket Etmeye Başlar
Fiziksel becerileri gelişiyor... Bir yılda neler neler değişiyor. 12 ay sonunda
bebeğiniz yardıma muhtaç bir yenidoğandan, benzersiz kişiliğe sahip hareketli bir
bebeğe dönüşür. 1 yıl sonunda çoğu bebek, vücudunu kontrol etmeyi öğrenir ve
aktif şekilde hareket etmeye başlar. Etrafından alacağı destek ile ayakta durabilir,
mobilyalar etrafında dolaşabilir hatta ilk ufak adımlarını atabilir. Bebeğinizin kaba
motor becerilerinin gelişmesi için oyunlar oynayın, oyuncakları çekip iterek yürümesi
için onu cesaretlendirin.
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Ayakta durmaya ve Dolaşmaya Teşvik
Eden Oyuncaklar
Çocuğunuz başarıyla tamamladığı gelişim aşamalarından gurur
duyarken koordinasyon ve hareket kabiliyetinin gelişmesiyle
özgürce bundan keyif alarak büyümeye devam ediyor.
Çocuğunuzun çaba harcamasını sağlayan oyuncaklar sadece
onun fiziksel gelişimini zenginleştirmekle kalmaz bununla beraber
minik yüzüne de kocaman bir gülümsemeyi beraberinde getirir!
Masalar ve yürüteçler gibi aktivite oyuncakları, oynaması kolay
ve eğlencelidir. Üzerinde bulunan birbirinden ilginç aktivitelerle
ufaklığı sürekli meşgul eder ve eğlendirir. Aynı zamanda güven
duygularının gelişmesini ve ayakta durma ya da dolaşma
aşamalarında güç kazanmasına da yardımcı olur.

R7871 Müzikli
ve Sesli Aktivite
Masası

dayanıklı

Aktivite Merkezi

Oturarak
Oyun
Bir çok
aktivite

Müziklerle
Ödüllendirme
V3254 2-in1
Neşeli Yürüteç
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Fiziksel Gelişim ve
Koordinasyonu Destekleyen
Oyuncaklar

2 farklı oyun modu

yürüteç ve
bisiklet

Yürüteçler, denge ve koordinasyon yeteneği
gelişen minikler için harika egzersiz oyuncaklarıdır.
Üzerine çıkmak, onları ileri geri sürüklemek gibi
aktiviteler bebeklerin bacak kaslarını ve kaba motor
becerilerini güçlendirir. Bir yerden başka bir yere
özgürce gitmenin en güzel yolu...

eğlenceli
sesler

L4511 Aslan
Kral Yürüteç

T6075 Yunus
Yürüteç

ilerlemeye teşvik eden
melodiler ve sesler
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N4540 Müzikli Pony

ilerlemeye
teşvik eden
melodiler ve
sesler

Ayağa kalkmaya
teşvik eder
K8844 Zürafa ile
Eğlence
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Öğrenmeye Başlar
Eğlenerek öğrenecek o kadar çok şey var ki... Minikler en kolay oyun ile
öğrenirler. Aylar geçtikçe çocuğunuzun olaylara yaklaşımlarında değişimler fark
edeceksiniz. Mesela battaniye ile üstünün örtülü olmasına rağmen ayıcığın orada
olduğunu anlayacaktır, veya parmağınız ile işaret ettiğiniz nesnelerin renklerini
ayırt etmeye başlayacaktır. Miniğiniz ile birlikte oynarak, harfleri, rakamları,
renkleri ve temel şekilleri öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.
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P9700 Eğitici Çiftlik Arkadaşları
Öğretilenler: Hayvanlar, hayvan sesleri,
sayılar, şekiller, renkler
Güneşli Eğitici Kitapçık ve Balonlu Eğitici
Kitapçık seçenekleriyle ayrı ayrı satılır.

“A”

Erken Öğrenmeyi ve Dil
Gelişimini Teşvik Eden
Oyuncaklar

“A,B,C”

Eğlenceli ve zevkli yollarla öğrenmek çocuğunuzun
eğitim sürecine daha fazla ilgi duymasını ve dahil
olmasını sağlar.
İlk sesler, kelimeler, cümleler ve hikayeler dil
gelişiminin temel taşlarıdır. Seslerle kelimeleri
birleştiren, kelimelerle cümleleri oluşturan ve
cümlelerle hikayeyi tamamlayan oyuncaklar
bebeklerin dil gelişimine yardımcı olurlar.

“üçgen”

“Bir”

“Haydi say, haydi say”
N6854 Eğitici Arkadaşlar
Öğretilenler: Sayılar, Şekiller, Harfler, Sebep-Sonuç
Kaplumbağa ve Salyangoz seçenekleriyle, ayrı ayrı satılır

“Araba gider
tekerlekle”

“Sarı ev”
N3836 FP L&L Eğitici Anahtarlar
Öğretilenler: Temel Kelimeler, Renkler,
Dokular, Şarkılar
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V8522 Eğitici Köpekçiğin Kitabı
Öğretilenler: Hayvanlar, Hayvan Sesleri,
Şekiller, Renkler, Zıt Anlamlılar, İngilizce
Kelimeler

V8724 Eğitici Futbol Topu
Öğretilenler: Sayılar, Renkler, Sportmenlik,
Gerçekçi futbol sesleri

W3925 Eğitici Kitapçıklar
Öğretilenler: Selamlamalar, Zıtlıklar, İngilizce
Kelimeler, Hayvanlar

N3835 Eğitici Masalcı Tırtıl
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Temel Kelimeler,
Şarkılar

“Kırmızı balık gölde
kıvrıla kıvrıla yüzüyor”
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M1669 Eğitici Köpekçik
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar,
Vücudun Bölümleri, Renkler,
Şarkılar

W6096 Eğitici Eğlenceli Tren
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Temel
Kelimeler, Şarkılar, Zıtlıklar, Hayvanlar

kırmızı, sarı, mavi....

“Afiyet olsun”

Bir, one
“Mor üçgen”
Hızlı, fast

“Ce eee!”

N6860

Eğitici Aktivite Masası

Öğretilenler: Alfabe, Sayılar,
Renkler, Şekiller, Temel Kelimeler,
Zıtlıklar, Hareketler, Dokular,
Davranışlar

T5129 FP L&L Eğitici Piyano
Öğretilenler: Sayılar, Renkler,
Tempo ve Ses Perdeleri, Müzik
Notları, Zıtlıklar, Temel İngilizce
Kelimeler
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Büyüklerin Kullandığı
Nesnelere Benzer Oyuncaklar
Bebekler büyüdükçe etrafında olup bitenlerle daha
fazla ilgilenmeye başlarlar ve büyüklerin kullandıkları
nesnelere ilgileri artar. Büyüklerin kullandıkları
nesnelere benzeyen oyuncaklar, çocukların bu
merakının giderilmesine yardımcı olur. Fisher-Price’ın
Laugh&Learn serisindeki oyuncaklar, çocukların
güvenle oynamaları sağlarken, onları eğlenerek
keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik eder.

M1670 Eğitici Telefon
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Renkler,
Selamlamalar

"Hey hey kedi
keman..."

"Sabah öğlen
akşam sayı
sayalım"

bir,iki,üç.....

V8735 Eğitici Akıllı Telefon
T5134 Eğitici Müzik Çalar
"A, B, C, Ç, ...."

Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Renkler,
Selamlamalar

Öğretilenler: Alfabe, Sayılar,
Renkler, Selamlamalar Zıtlıklar,
Hava durumu

“Tikiti tikiti tak”
“Fare”
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N3837 Eğitici CD Çalar

V8728 Eğitici Dizüstü Bilgisayar

Öğretilenler: Çocuk Şarkıları, Hayvan İsimleri,
Hayvan Sesleri

Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Renkler, Şekiller,
Zıtlıklar, Temel İngilizce Kelimeler

Taklit Oyununa Teşvik Eden Oyuncaklar
Taklit etme düşüncesi bebeğinizin zihninde oluşmaya başlayan en temel duygulardan biridir.
Bebeğiniz sizi birşeylerle uğraşırken görür, nasıl mimikler yaptığınızı inceler ve ne yaptığınıza bakar.
Taklit oyunu oyuncakları veya gerçek yaşamda kullanılan nesnelere benzeyen oyuncaklar, taklit
oyununa teşvik eder ve hayalgücünün gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca dil gelişimini destekler ve
bazı şeyleri kendi kendine başardığını gördükçe, kendisine olan güveninin artmasına yardımcı olur.
P9699 Eğitici Çay Takımı
Öğretilenler: Sayılar, Şekiller, Zıtlıklar,
Davranışlar, Selamlamalar

T5128 Eğitici Saat
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Zıtlıklar,
Selamlamalar, Günün Zamanları

P9698 Eğitici Dostlar Telefon
Öğretilenler: Sayılar, Hayvanlar, Hayvan
Sesleri, Temel Kelimeler
“kurabiye kavanozumda şekiller...”

M1671Eğitici Kurabiye Kavanozu
Öğretilenler: Sayılar, Şekiller, Sıralama,
Sebep-Sonuç
“Işıklar kapalı “

“Haydi kitap okuyalım”

“Şimdi otur öykü
dinlemeye...”

“kare”

“İki kuş görüyorum.
Bir, İki...”

“Sandalyeden kalktın”

R8630 Eğitici Sandalye
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Renkler, Zıtlıklar,
Şekiller, Masallar, Selamlamalar

T5133 Eğitici Alet Çantası
Öğretilenler: Alfabe, Sayılar, Renkler, Şekiller
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Okula Hazırlanır
Eğlenerek öğrenmesine yardımcı olur
Çocuğunuzu okula hazırlayın… Çocuklar en kolay eğlenirken öğrenir. “Denersem
yapabilirim” duygusunu yaratmak çocuğunuzun kendine olan güveninin
artmasına sebep olacaktır.
Okul öncesi dönemde, çocuğunuzun çeşitli oyunlarla harf ve rakam gibi
kavramları tanımasına yardımcı olabilir, ayrıca yapım setleri gibi oyuncaklarla
çocuğunuzun konsantrasyon becerilerinin ve kendine olan güveninin gelişmesine
destek olabilirsiniz.
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Okul Öncesi
Eğitim
3 yaş +

N8785 Eğitici Cep Telefonu
Fun 2 Learn Eğitici Cep Telefonu’nun üç farklı modu
bulunmaktadır: 1- Sayıları öğreniyorum modu çocuğunuzun
önemli telefon numaralarını öğrenmesini ve bu numaraları
pekiştirmesini sağlar. 2- Oyunlarla öğreniyorum modunda
çocuğunuz harfleri müzik eşliğinde öğrenir. 3- Arama
modunda ise çocuğunuz kendisine yakın olan arkadaşlarını
arayabilir. Telefonun çocuğunuzun seçebileceği farklı zil
sesleri ve oynayabileceği bir kamerası bulunmaktadır.

Okul Öncesi
Eğitim
3 yaş +

Öğretilenler: Telefon Numaraları • Acil Çağrı Numaraları •
Alfabe • Sayılar • Sosyal Beceriler

N8787 Eğitici Bilgisayar
Fun 2 Learn Eğitici Bilgisayar okul öncesi çocuğunuzun büyük-küçük harfleri öğrenmesi, harfleri tanıması ve
sıralı bir şekilde öğrenmesi gibi eğitim ile ilgili temel becerilerini geliştirmesini sağlar. Büyük-küçük harfler,
çeşitli oyunlar ve müzikler olmak üzere üç farklı moda sahiptir. Aydınlatmalı yeşil LCD ekran sayesinde
çocuğunuz bu bilgisayarla oynarken gerçekten çok eğlenecek ve öğrenecek.
Öğretilenler: Alfabe • Sayılar • Temel Kelimeler • Yazı Yazma • “Mouse” Kullanma Becerileri
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N8786 Eğitim Merkezi
Okul Öncesi
Eğitim
3 yaş +

Okula başlama 2-5 yaşındaki çocuklar için bambaşka
ve bilinmez bir dünyaya adım atmak gibidir. Fun
2 Learn serisinden Eğitim Merkezi, çocuğunuzun
oynamaktan çok büyük zevk alacağı bir okul ortamı
yaratır. Konuşmalar, sesler, müzik, ışıklar ve komik
karakterlerle öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Saat
karakteri ve ışıklı ekranı ile harfleri, sayıları, şekilleri
ve hava durumunu öğretir. Çocuğunuz ışıklı ekranı
izleyerek harflerin nasıl yazıldığını veya şekillerin
nasıl çizildiğini öğrenir. Müzik zamanı geldiğinde
ise masanın kapağı kalkar ve altındaki piyano ile
çocuğunuz neşeli müzikler, ses efektleri ve ritimler
yapabilir. Çalan şarkılara
ve yanıp sönen ışıkların
ritimlerine uyarak interaktif
oyunlar oynayabilir. Eğitim
Merkezinin yanında ve
altında rafları mevcuttur.
Öğretilenler: Büyük ve
Küçük Harfler • Sayılar
• Sayı Sayma • Şekiller •
Yazma • Çizme • Müzik
Aletleri
• Talimatları İzleme
R8146 Eğitici Çiftçi
Eğitici oyuncakların en eğlencelisi!
Eğitici Çiftçi çiftlik temasında
tasarlanmıştır ve çocuğunuza 16
değişik hayvanı ve onların seslerini
öğretir. Çocuğunuz oku herhangi
bir hayvana getirip kolu çektiğinde
Eğitici Çiftçi hayvanın ismini söyler
ve seçili olan hayvanın sesini çalar.
Ayrıca çocuğunuzun öğrenmesini
kolaylaştırmak ve öğrenmeyi daha
eğlenceli bir hale getirmek için test
modu ve 2 neşeli şarkısı vardır.
Öğretilenler: Hayvan İsimleri • Hayvan
Sesleri • Tanıma • Neşeli Şarkılar • Hafıza
Becerileri
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Okul Öncesi
Eğitim
3 yaş +

T0359 Smart Fit
Smart Fit, çocuğunuzu bir yandan eğitirken, diğer yandan da fiziksel gelişimini sağlayan, televizyona takılıp
oynanan oyun minderidir. Çocuğunuz toplamda 10 öğrenme faaliyeti, oyun ve yarışlar ile oynarken yürüyecek,
koşacak, zıplayacak ve ayaklarını kullanabilecek. Smart Fit harfleri, sayıları, şekilleri, renkleri ve daha fazlasını
değişik oyunlarla öğretir. Çocuğunuz, ekrandaki arkadaşları Leo veya Libby ile karşılıklı iletişim kurabilirler.
Çocuğunuz, ekranda olup bitenleri kendisi kontrol edebilir, ne kadar hızlı koşarsa, ekrandaki karakterler de o
kadar hızlı hareket eder.
Öğretilenler: Harf Bulma - Sayılar ve Sayma – Toplama ve Çıkarma –
Heceleme – Şekiller ve Desenler – Renkler – Müzikli Keşif – Motor Beceriler
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Keşfetmeye Başlıyor
Hergün yeni bir keşif...
Çocuğunuz nesnelerin nasıl çalıştığını keşfettikçe hergün yeni birşey keşfetmek
isteyecek ve bu kendine olan güvenin artmasını sağlayacak.
Hergün yeni bir keşif... Çocuğunuz bağımsız bir şekilde büyüdükçe, yeni fırsatları
ve dünyasını daha da heyecanlandıracak yeni şeyleri keşfedecek. Miniğinizin yeni
deneyimlerle merak duygusunun gelişmesine yardımcı olun. Karar vermesine ve
kendine olan güveninin artmasına teşvik edin.
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Little People Araçlar
Sürücü koltuğuna geçip kontrolü ele almalarını sağlayan araçlar. Çocuklar gerçek yaşamda
çevresindeki nesnelere benzeyen oyuncaklarla ilk kez oynamaya başladıklarında, etraflarındaki
dünyayı taklit etmeye başlarlar, bu onların çevresine olan duyarlılıklarının gelişmesine yardımcı
olur. Çocuklar biraz daha büyüdüğünde, daha yaşamadıkları deneyimlerle ilgili olan oyuncaklarla
oynamaları, onların hayal gücünün gelişmesine yardımcı olur.

Kolay
taşınabilir
J0895 Uçak

Eğlenceli ses ve
melodiler

J0894 Okul
Otobüsü

J0889 Orta
Araçlar
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L4789
Yardım
Araçları

C4412
Araçlar

N5997
Damperli
Kamyon

B3254 Promo Figürler

N0716 Roberto
ve Yarış Arabası
Taşıyıcısı
V3380 Kitap ve
Figür
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Little People Oyun Setleri
Temalı oyun setleri, çevresindeki büyük dünyayı miniğinizin güvenle oynaması için ufaltıyor
ve onlara karar alma, kontrolü ele alma, hayalgücünü kullanma şansı veriyor ve kendine olan
güveninin artmasına destek oluyor.
“Çiftliğe yolculuk etmek” gibi yeni deneyimler, çocuğunuzun keşfetme isteğine cevap veriyor ve
hayal gücünün gelişmesine teşvik ediyor. Çocuklar oyun setlerinde yer alan eğlenceli aktiviteler
ile oynadıklarında, kontrolün onlarda olduğu kendilerine özel bir alan yaratıyorlar. Bu alanlar genç
zihinleri yaratıcı düşünceye ve yeni keşiflere hazırlıyor.

R6931 Garaj Oyun
Seti

R6929 Çiftlik Oyun
Seti
Renkli ışıklar

Eğlenceli ses ve
melodiler

B7553 Müzikli
Lunapark
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P3331 İtfaiye
İstasyonu

Eğlenceli ses ve
melodiler

L2345 Eddie ve
İnşaat Alanı
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V4996 Little People Eğitici Bakkal
Bu bakkal İngilizce ve Türkçe’yi eğlenerek öğrenmek için harika bir yer!
Çocuğunuz artık alışveriş yapmayı çok sevecek; çünkü bu bakkalda öğrenilecek
ve yapılacak o kadar çok şey var ki! En sevdiği ürünleri satın alırken sayıları,
kelimeleri ve daha fazlasını Türkçe ve İngilizce öğrenecek, alşverişi bittiğinde
eğlence uçağına binerek keyifli vakit geçirecek.

White
Beyaz

Milk
Süt

One,
two,
three!
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Taklit Etmeye Başlar
Taklit etmek hayal gücünün gelişmesine yadımcı olur.... Minikler için dünya taklit ettikçe
anlamlı gelmeye başlar. Ne görüyorlar, ne hayal ediyorlar, ne oluyorlar....
Taklit etmek hayal gücünün gelişmesine yadımcı olur. 18 ay sonunda çocuklar etraflarında
gördüklerini taklit etmeye bayılırlar. Taklit oyunu ile, el-göz koordinasyonu gibi temel
beceriler gelişir. Ayrıca bağımsız bir şekilde arkadaşları ile oynamak başkalarının
duygularını anlamasını ve diğer sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesini sağlar.
İlk zamanlar oyunlar, yemek yapma, araba kullanma, alışveriş yapma gibi genel
deneyimlerden oluşur, zaman ilerledikçe bu oyunlar daha yaratıcı hale dönüşür.
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Oyuncak Telefon
Kelimeleri ve ifadeleri taklit etmek çocukların etraflarındaki dünyayı
kavramalarına yardımcı olur. Telefon oyuncakları konuşmaya teşvik eder, aynı
zamanda karşılıklı konuşma biçimini anlamasına yardımcı olur ve iletişim
becerilerini geliştirir. Aynı zamanda çok da eğlencelidir..

K6081 Minik
Piyano

77816 Geveze
Telefon

H9447 Minik
Snoopy

Tuvaletler
Tuvalet eğitimi sizin ve çocuğunuz için eğlencenin ve öğrenmenin
biraraya geldiği ayrı bir aşamadır.

Klozete adapte
edilebilir

N8940 Eğlenceli
Tuvalet
Başarısı için onu
ödüllendirir

Gerçek tuvalete
benzer

Temizlemesi
kolay

M4774 Kraliyet
Tuvalet
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Kız Oyuncakları
Minik kızlar tatlıdır, tatlı dillidir, tatlı bakarlar, tatlı şarkı söylerler. Ayrıca keşifler, yeni bilgiler
ve Dora’nın aksesuarları da onların hoşlarına gider! Fisher-Price’in her isteğe yönelik daima
bir sürprizi vardır. Doğrudan minik kızların kalbine hitap eden heyecan verici, gerçeğe tıpatıp
benzeyen bebekler gibi...
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Bunlar benim
gözlerim

R8845 Benim Sevgili Bebeğim Türkçe Konuşuyor
Çocuğunuz, Benim Sevgili Bebeğim’in ellerini vücudunun çeşitli bölümlerine
götürdüğünde Benim Sevgili Bebeğim, o bölümün adını Türkçe ve İngilizce
olarak söyler. Ayrıca birçok kelime ve terimle çocuğunuzu eğlendirirken
öğretir. “Bunlar benim gözlerim anneciğim”, “Seni duyamıyorum”, “Göbeğimi
gıdıkla anneciğim”, “A, B, C, D,.......lalala” gibi cümle ve şarkılarla çocuğunuzun
en eğitici ve sevimli arkadaşı olacaktır.
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Ünlü televizyon dizisinin sevgili kahramanı!
Nereye gitse onu izliyorlar. Ne sorulsa cevap veriyor. Türkçe ve İngilizce
konuşuyor, çocukları eğitiyor. Şimdi Fisher-Price onu daha yakına getiriyor.
Siz de Dora’nın inanılmaz dünyasını keşfedin!

Yam, yam, yam!

Çok şey
taşıyorum...

Çanta, çanta...”

R8142 Dora’nın Konuşan Çantası
Dora’nın Konuşan Çantası macerayı seven çocuklar için harika bir oyun arkadaşı! Çantanın ağız kısmına hafifçe
basıldığı zaman eğlenceli cümleler ve Türkçe şarkı çalar. Ayrıca içinde “sihirli” dürbün, video kamera, pusula ve
harita gibi Dora’nın maceralarında kullandığı aksesuarlar muvcuttur.

48

W2271 CARS 2 Shake’n Go Araçlar
Araçların hızı ve gücü artık minik ellerin
arasında hemde yep yeni Cars 2 karakterleri
ile. Çocuğunuz Cars2 filmindeki favori
karakterlerini bu havalı araçlarda bulacak.
Her karakter araç kendisine özgü motor
sesi çıkarır. Maceraya atılmak için gereken:
aracı sallamak ve gözden kayboluşunu
izlemek. Her araç ayrı ayrı satılır.

N7786 Shake ’n Go Mack Tır ve McQueen
Cars filminin sevilen karakterlerinden oluşan bu sette Mack
Tır&treyleri ve Şimşek Mcqueen mevcuttur. Mack tır ve treyleri
geçici olarak birbirine bağlıdır. Treyler üstü açılarak yarış pistine
dönüştürülür. Yarış pistinin başında yarışı başlatacak fırlatıcı
düğmesi mevcuttur. Şimşek Mcqueen’in yollara çıkması için sallayıp
bırakmak yeterlidir

C6986 View Master Klasik Filmler

74332 View Master Makine

View Master Makinelerin vazgeçilmez filmleri! 7
farklı View Master film seçenekleriyle çocuğunuz
hoş vakitler geçirecek. Sinderalla, Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Toy Story 2,
Diego, Dora, Wonder Pets seçenekleriyle, ayrı ayrı
satılır.

Çocukların hayal dünyasına yolculuğu başlıyor!
Panaromik, renkli ve 3 boyutlu izlenebilen filmleri
sayesinde çocuğunuz hayal kahramanlarının
dünyasına yolculuğa çıkacak. Makinenin
yanındaki minik kol yardımıyla manuel olarak
resim kareleri değişir ve başka bir macera başlar.
View master filmler ile kullanılır. Mavi ve kırmızı
renk seçenekleriyle, ayrı ayrı satılır.
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T2286 Tekli Figürler
Mickey, Donald, Goofy, Pluto, Minnie, Daisy seçenekleri ile ayrı ayrı satılır.

T6291 Araç ve Tekli Figür
Mickey ve Çekici, Mickey ve Aracı, Minnie ve
Aracı, Goofy ve Aracı seçenekleriyle ayrı ayrı
satılır.

R9062 Figürler
Mickey&Pluto, Goofy&Donald,
Kampçı Donald& Goofy
seçenekleriyle ayrı ayrı satılır.
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R9059 Mickey
Oyun Seti

R9058 Minnie
Oyun Seti

P9997
Mickey’nin Evi
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T0929 Mıknatıslı Tren
Thomas & Friends serisinin kolleksiyon
yapılabilen bir çok farklı seçenekten
oluşan oyuncakları. Her tren ve
vagon mıknatısı sayesinde bir birine
bağlanabilir.

T3030 Motorlu Tren ve Vagon
Thomas & Friends serisinin motorlu
araçları. Bu motorlu araçlar, hem oyun
setlerinde hem de farklı zeminlerde
oynanabilir. Her tren arkasında farklı
bir vagon ile birlikte satılır. Vagonlar
birbirlerine bağlanabilir.

R9243 Vagon ve Raylar
Motorlu trenlerinize eklenebilir 3’lü vagonlar. Her sette,
farklı temalardan oluşan 3 adet vagon bulunur. Taş ocağı
seti, Maden seti, kaya seti ve kargo seti olmak üzere farklı
seçenekler mevcuttur.

Thomas and Friends ürünleri Kasım ayından itibaren stoklara girecektir.
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R9488 Başlangıç Oyun Seti
Minik makinistler bu oyun setinde keyifli
vakitler geçirirler. Set içerisinde; Motorlu
Thomas Lokomotifi, istasyon ve 8 parça
kıvrımlı ray ve 1’er adet düz ray yolu
bulunur.

R8949 Percy/Colin Oyun Seti
Percy’nin posta treni setinde Lokomotif
Percy, postaneye mektupları taşır. Posta
istasyonundan mektupları yükler. Colin Oyun
setinde, Lokomotif Colin, limandan yükleri
alır ve taşır.

R9485 Sallanan Köprü Oyun Seti
Thomas, sallanan köprüden geçerken, yukarı
ve aşağı, sağa ve sola doğru savrulurak
ilerler, bu sırada köprünün yan tarafları yıkılır.
Thomas, sallanan köprü ve raylardan oluşur.

Thomas and Friends ürünleri Kasım ayından itibaren stoklara girecektir.
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R9634 Dağda Macera Büyük Oyun Seti
Motorlu tren ile, ani dönüşler, tırmanışlar, ağaçlar arasından
geçişler yapın veya raylar kaydırıldığında, asılı köprüden aşağı
doğru kayın. İstasyonda kütükleri boşaltıp, kesilen kütükleri
tekrar yükleyip maceraya devam edin. Motorlu Thomas, yük
vagonu, kesilen kütükler, ağaç gövdesinden tünel, askılı köprü
ve raylardan oluşur.

Thomas and Friends ürünleri Kasım ayından itibaren stoklara girecektir.
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T8375 Singamajigs
Çocuklara ve hala içindeki çocukla yaşayanlara. Her Sing-a-ma-jigs solistin 3 farklı modu bulunur. Konuşurlar,
kendi şarkılarını söylerler veya diğer Sing-a-ma-jigs arkadaşları ile birlikte uyum içinde şarkı söylerler. Konuşma
modunda kendi dillerini kullanırlar. Şarkı modunda ise şarkının temposunu ayarlayabilirsiniz. Harmoni
modunda daima en uygun ses tonunu diğer arkadaşı ile birlekte söyler.
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Fisher-Price Türkçe web
sitesini çok seveceksiniz.
İnternet ile şimdi daha
yakınınızdayız. İşinizde veya
evinizde, nerede olursanız olun,
bize ihtiyacınız olduğu anda
yanınızda olacağız. Hem de tek

Fisher-Price dünyasına
hoşgeldiniz! Çocuk, oyuncak
ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz
her türlü bilgi ve ilginç
öneriler...
Hayal ettiğiniz dünya tek bir
klik ile yanınızda!

İlk
görüşte
aşk!
Love at
first...site!

www.fisher-price.com.tr

www.fisher-price.com.tr
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