Gimnastyka/mata edukacyjna z pałąkami Magiczna Kraina czarno-biała

cena: 309 zł
symbol: TL1205906830R 06/22
wiek: 0-1roku
wymiary (cm): szer. 88 x wys. 45 x dł/gł. 78
waga produktu po rozpakowaniu: 1.155kg
waga z opakowaniem: 1.8kg
EAN: 7290108861808

Marka Tiny Love stworzyła stylową matę do zabawy, która podsyci
u Twojego dziecka wrodzoną zdolność do odkrywania.
Wspieraj rozwój swojego dziecka w dobrym stylu!
Najlepsza mata edukacyjna dla noworodków
Noworodki potrafią rozróżniać jedynie skrajne kontrasty, dlatego czarno-biała grafika tak dobrze na nie wpływa, ponieważ jest dużo łatwiejsza do wykrycia i wspiera rozwój
wzroku i mózgu
Jedyna taka mata edukacyjna, która została stworzona z myślą o rozwoju noworodków:
●
●

●

●

●

Biało-czarne kolory od pierwszego dnia będą stymulować wzrok dziecka
Duże oczy & uśmiechnięte twarze w kontrastujących kolorach dużo bardziej przykuwają uwagę dziecka i ułatwiają mu skupianie się na danym obiekcie. Twarze, a
w szczególności okolice oczu dostarczają ważnych informacji społecznych i emocjonalnych
Miękka książeczka z wyraźnymi grafikami zachęca dziecko do podnoszenia główki czym przyczynia się do przedłużania czasu na brzuszku & rozwoju ruchów
całego ciała. Wartość dodana to wspólna zabawa, którą mogą cieszyć się rodzice i dzieci
Regulowane pałąki & pierścienie na zawieszki dla regulacji sensorycznej; przesuwany łącznik pałąków sprawia, że od tej pory możesz dostosować ich ułożenie do
potrzeb rozwojowych swojego dziecka. Twój maluszek będzie mógł leżeć na brzuszku, mieć zabawki zawsze blisko rączek, a nawet bawić się na macie z Tobą!
Filcowa karuzelka dla stymulacji sensorycznej stóp - noworodki przejmują kontrolę nad nogami zanim opanują umiejętności sięgania i chwytania dłońmi. Czucie
filcowej karuzelki podczas kopania nóżkami stymuluje stopy i buduje percepcję przestrzenną dziecka

●

●
●
●

Zawieszki dla rozwoju ruchów precyzyjnych - noworodek do ok. 3 miesiąca życia nie ma rozwiniętych umiejętności chwytania, możesz jednak położyć zawieszkę
obok maluszka aby pobudzić jego zmysły i wspomóc rozwój ruchów precyzyjnych
Dzięki muzycznej zabawce maluszek rozwinie zdolności poznawcze
Mata zapewnia stymulację zmysłów poprzez grającą zawieszkę
Stanowi część czarno-białej kolekcji Magiczna Kraina

Rozwój nigdy nie wyglądał tak stylowo!

Elementy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zabawka muzyczna z 3 melodiami
Zawieszka dzwoneczki - Borsuk
Urocza grzechotka Lisek
Miękka książeczka, którą można zabrać ze sobą wszędzie
Błyszczące satynowe wstążeczki
Gryzak w kształcie gwiazdki
Zabawna pluszowa chmura
Szeleszczące drzewko zachęcające do zabawy w a ku-ku
Możliwość prania w pralce
Lustro do przedłużenia czasu na brzuszku
Czarno-biała stymulująca zawieszka
Regulowane pałąki zapewniają możliwość dostosowania ich do potrzeb rozwojowych dziecka.

Od 0 do 6 miesięcy RUCHY PRECYZYJNE I ZMYSŁY

Kontrastujące czarno-białe kolory, tekstury i dźwięki maty pobudzą zmysły dziecka już od pierwszych dni. Pozwól dziecku wyciągnąć rękę, uderzyć w dzwoneczki
i cieszyć się dźwiękiem jakie wydały, niech spojrzy na wyraźne geometryczne kształty czarno-białej zawieszki

Od 0 do 6 miesięcy RUCHY CAŁEGO CIAŁA – czas na brzuszku
Przesuń regulowane pałąki niżej i pozwól maluchowi odkrywać kształty widoczne na miękkiej czarno-białej książeczce lub podziwiać własne odbicie w lusterku.

Od 6+ miesięcy KOJARZENIE – przyczyna i skutek
Z upływem czasu dziecko będzie korzystać z maty w bardziej wyrafinowany sposób, bawiąc się elektronicznym jeżykiem, aby włączyć światło i muzykę, ciesząc się
zabawą w a ku-ku itp.

Od 0+ miesięcy ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY
Ustaw pałąki do pozycji otwartej. W ten sposób możesz rozwijać waszą więź poprzez zabawę. Jednocześnie zachęcaj do rozwoju. Pokaż dziecku różne czynności,
porozmawiaj o postaciach w prostych zdaniach ("Oto Jeżyk Marie!") lub po prostu ciesz się bliskim kontaktem z maleństwem.

Każdy produkt marki Tiny Love stworzony jest z myślą o Siedmiu Elementach Rozwoju dziecka, wskazując rodzicom najlepszą drogę do tego, by ich maluch
rozwijał się prawidłowo.
Ten produkt rozwija następujące elementy:
●

●
●

●

●

Ruchy całego ciała - duży obszar do zabawy pozwala dziecku na rozciąganie swojego ciała, eksperymentowanie z ruchem oraz turlaniem się podczas gdy
czarno-biała książeczka i inne elementy pomagają wydłużyć czas na brzuszku.
Ruchy precyzyjne - podczas leżenia zarówno na pleckach jak i brzuszku dziecko ćwiczy ruchy precyzyjne i rozwija kontrolę nad ruchami swych dłoni.
Zmysły – czarno-biała mata zapewnia idealną stymulację wzroku małych dzieci. Bogactwo tekstur, dźwięków i różnorodnych elementów zapewnia stymulację
zmysłu słuchu i dotyku.
Kojarzenie - gimnastyka dla bobasa z pałąkami rośnie razem z dzieckiem i wspiera rozwój poznawczy dziecka. Pozwala zrozumieć ideę działania związku
przyczynowo-skutkowego a wraz z rozwojem dziecka pomaga rozwijać się i uczyć za pomocą bardziej zaawansowanych funkcji maty.
Rozwój emocjonalny i społeczny – wyjątkowa mata z pałąkami zapewnia wyciszającą, komfortową przestrzeń dziecku i pozwala skoncentrować się na
bodźcach zewnętrznych

●

Język i komunikowanie się – rodzice rozmawiając i wskazując na różne elementy maty wspomagają rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych
maluszka.

Tryby użytkowania:
Leżenie
Podczas leżenia na brzuszku dziecko będzie cieszyć się zwisającymi nad głową zawieszkami. Chcąc je złapać dziecko będzie rozwijać umiejętności motoryczne.
Czas na brzuszku
Miękka czarno-biała książka i inne funkcje pomogą wydłużyć czas dziecka na brzuszku, a tym samym rozwijać jego umiejętności motoryczne
Siedzenie i zabawa
W pozycji siedzącej dziecko może kontynuować odkrywanie zabawek maty i cieszyć się ich bardziej zaawansowanymi funkcjami.
Przełączanie trybów
Wystarczy nacisnąć, aby przesunąć pałąki i zmienić tryb.

