Mata interaktywna Gigant 100x150 cm - Zabawa na łące

cena: 167 zł
symbol: TL1205200030R
wiek: 0+
kolor: wielokolorowy
wymiary (cm): szer. 150 x wys. 3 x dł/gł. 100
waga produktu po rozpakowaniu: 0.95kg
waga z opakowaniem: 1.35kg
EAN: 7290108861082

Mata interaktywna Gigant - Zabawa na łące to jedna z największych mat firmy Tiny Love.
Duży rozmiar zapewnia komfort i bezpieczeństwo.
Ta kolorowa, mięciutka przestrzeń oferuje miejsce do motorycznych i sensorycznych doświadczeń dziecka leżącego na pleckach, brzuszku lub turlającego się.
Stymulowanie różnych zmysłów pozwala na ćwiczenie koordynacji, równowagi i postawy oraz uczy niemowlę kontroli ruchów swojego ciała.
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Ekstra duży obszar do rozwoju dziecka który go zaciekawi i zachęci do rozwoju ruchów całego ciała
Regulowane, wolnostojące lusterko angażujące dziecko i pomagające wydłużyć czas na brzuszku.
Łatwa do złożenia i przenoszenia z dużą ilością aktywizujących elementów. Do zastosowania zarówno w domu jak i na zewnątrz.
Mata z kolekcji Zabawa na łące! Zachęca do rozwoju dziecka poprzez inspirujące momenty zaskoczenia.

Mata posiada:
●
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stojące bezpieczne lusterko, które zachęca do zabawy na brzuszku (czas dla brzuszka)
zróżnicowaną strukturę, która zachęca do dotykania i odkrywania
angażujący element a ku-ku w drzewku
szeleszcząca korona drzewa
szeleszczący ogon liska
łatwy do chwycenia gryzaczek marchewka
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3 delikatne, satynowe wstążeczki
materiałowe liście buraczka
materiałowa, delikatna chmurka
szeleszcząca sztruksowa kieszonka a ku-ku
kółeczko umożliwiające dopięcie dodatkowej zabawki
guzik umożliwiający zapięcie złożonej maty i uchwyt dla łatwego przenoszenia
możliwość prania w pralce

Mata może być używana jako miejsce do przewijania maluszka lub jako kolorowy kocyk do zabawy w domu i na podwórku.

1. Szeleszczący element drzewka z możliwością zabawy w a ku-ku.
2. Zabawne miękkie tekstury.
3. Lusterko dla przedłużenia czasu na brzuszku.
4. Dodatkowe kółeczko do zamocowania ulubionej zabawki.
5. Guziczek oraz pętelka umożliwiające spięcie maty po złożeniu.
6. Szeleszczący ogon liska.
7. Gryzak w kształcie marchewki - łatwy do uchwycenia.
8. Sztruksowa kieszonka do zabawy w a ku-ku.
9. Satynowe wstążeczki.

Wskazówki rozwojowe:
1-2 miesiące
Połóż się obok dziecka, przytulaj, go, baw się z nim. Ciesz się możliwością poznawania się z dzieckiem.

2-4 miesiące
Zachęcaj dziecko do leżenia na brzuszku, połóż dziecko tak, by znalazło się przed jakimś elementem maty bądź obrazkiem. Wskaż na element i powiedz "To jest
lisek!" Zaszeleszcz ogonkiem by zwrócić uwagę dziecka, umieść przed dzieckiem lusterko i zachęć by się w nie wpatrywało.

5+ miesięcy
Kiedy dziecko siedzi, pozwól mu cieszyć się przytulnym miejscem do zabawy i odkrywania różnych elementów maty.
Użyj malunków zwierząt w celu opowiadania zabawnych historii. Ta zabawa zaangażuje dziecko do rozwijania słownictwa.

Poniżej znajdziesz kluczowe elementy rozwoju, które Twoje dziecko może rozwijać za pomocą tej zabawki:
Ruchy całego ciała
Duży obszar do zabawy pozwala dziecku na rozciąganie swojego ciała, eksperymentowanie z ruchem oraz turlaniem się, wydłużaniem czasu na brzuszku czy
siedzeniem ciesząc się wieloma aktywizującymi elementami maty.
Zmysły
Kolorowy design oraz wyraźnie zdefiniowane ilustracje, grzechoczące i szeleszczące elementy oraz różne faktury stymulują zmysły dziecka.
Wyobraźnia i kreatywność
Urocze rysunki na macie oraz jej różne aktywizujące elementy otwierają świat wyobraźni i zachęcają do rozwijania wrodzonej kreatywności u dziecka.

Czy wiesz, że?
Od czwartego miesiąca życia dzieci zaczyna fascynować znikanie i pojawianie się przedmiotów, dlatego w tym okresie doskonałym sposobem zabawy są dla nich
różne wariacje gry "A ku-ku".

