Zabawka interaktywna/Karuzela Czas dla Brzuszka Zabawa na łące

cena: 120 pln
symbol: TL1306006830 N8/19
wiek: 0+
kolor: biały/niebieski
wymiary (cm): szer. 18.8 x wys. 13.3 x dł/gł. 9.6
waga produktu po rozpakowaniu: 0.15kg
waga z opakowaniem: 0.8kg
EAN: 7290108862232

Zamiana czasu na brzuszku na zabawę i odwrotnie, dzięki innowacyjnej i angażującej Karuzelce czas dla brzuszka. Rewolucja do góry nogami!
Czas na brzuszku jest jednym z kluczowych elementów rozwoju niemowląt, jednak utrzymywanie tej pozycji może być frustrującym doświadczeniem zarówno dla
malucha jak i jego rodziców.
Dzięki Karuzelce Czas dla brzuszka dziecko jest tak oczarowane i zaangażowane zabawką, że zapomina, iż przebywa w pozycji na brzuszku.
Zabawka posiada balansujący ruch i obracające się o 360° ramiona, na których wiszą przyjazne postacie zwierzątek, z lusterkiem i grafiką spirali, aby nieustannie
inspirować dziecko do podnoszenia główki.
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WYDŁUŻA CZAS NA BRZUSZKU: Ten innowacyjny produkt przenosi wrażenia związane z karuzelką na czas na brzuszku, pomagając przedłużyć czas, który
dziecko spędza w tej jakże ważnej pozycji.
PRODUKT 2W1: Karuzelka dla czasu na brzuszku i karuzelka do zabrania w podróż wyposażona w klips dla łatwego mocowania.
WIELE KORZYŚCI ROZWOJOWYCH: Wspiera rozwój zmysłów, motoryki dziecka i zdolności poznawczych dzięki wielu zabawnym i angażującym cechom
zabawki i dźwiękom.
WIELE TRYBÓW DŹWIĘKÓW: Ustaw karuzelkę w trybie muzyki i światełka aby zabawić dziecko; tryb uderzania zachęca dziecko do sięgania po zabawkę i
dotknięcia jej; tryb wyciszenia pozwala dziecku w spokoju cieszyć się obracającymi się ramionami i lusterkiem a ku-ku.
ROŚNIE RAZEM Z DZIECKIEM: Ta zabawna karuzelka pozwala na zmianę z czasu na brzuszku do angażującej zabawki, która wspiera rozwój kojarzenia w miarę
dorastania.

Innowacyjna: Doświadczenia związane z karuzelą również podczas czasu na brzuszku!
Wszechstronny produkt 2w1: Karuzela do czasu na brzuszku & Przenośna karuzela
Odpowiada prawdziwym potrzebom: Prosty sposób na wydłużenie czasu na brzuszku - niezbędna pozycja dla rozwoju dziecka

Wskazówki rozwojowe:
0-2 miesięcy - ZMYSŁY & ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY
Umieść karuzelkę w odpowiedniej odległości od dziecka (około 25 cm) i pozwól mu cieszyć się angażującym dźwiękiem i ruchem w pozycji na brzuszku, pomagając
mu stopniowo pozostawać w tej pozycji nieco dłużej. Kiedy wychodzisz z domu, zabierz ze sobą karuzelkę, aby dziecko mogło cieszyć się komfortem znanej mu
zabawki.

2-4 miesięcy - RUCHY CAŁEGO CIAŁA
Ustaw karuzelkę w tryb uderzania i pozwól dziecku spróbować wydobyć z zabawki efekty dźwiękowe poprzez uderzanie zabawki w pozycji na brzuszku. To zachęci
dziecko do ponownego sięgania po zabawkę i do dalszych prób, wzmacniając tym samym istotne mięśnie ciała.

4-6 miesięcy - RUCHY PRECYZYJNE & RUCHY CAŁEGO CIAŁA
Gdy dzieci czują się coraz bardziej komfortowo w pozycji na brzuszku, będą w stanie opierać się na jednej z rąk, by móc dotykać i przesuwać zabawkę drugą ręką.
Upewnij się aby umieścić karuzelkę w zasięgu dziecka.

6+ miesięcy - KOJARZENIE
Gdy dziecko potrafi już siedzieć, może wciąż bawić się różnymi elementami zabawki, ciesząc się z efektów dźwiękowych i wizualnych, które wytwarzają za pomocą
zabawki, pojmując jednocześnie zależność między przyczyną a skutkiem. Lusterko a ku-ku pomoże zrozumieć ideę trwałości obiektu.

Tryby użytkowania:
Muzyka & Światełka
30 minut nieprzerwanej muzyki i świetlnego widowiska.
Tryb Uderzania
Dla stymulujących i rozwijających dziecko reakcji zabawki.
Tryb Wyciszenia
Dla uspokajającego i kojącego sposobu na zabawę i odkrywanie.

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:

Kojarzenie
Gdy dziecko spogląda na poruszające się postaci w okienku a ku-ku, uczy się w ten sposób o trwałości obiektu - nawet jeżeli czegoś nie widzi, nie oznacza, że tego
nie ma.
Rozwój Emocjonalny i Społeczny
Zabieranie karuzelki ze sobą gdy wychodzicie z domu, daje dziecku uspokajające towarzystwo znanej mu zabawki.
Zmysły
Ruch, kolor, dźwięk i materiały karuzelki stymulują zmysły dziecka.
Ruchy Precyzyjne
Angażujące elementy karuzelki zachęcają dziecko do ćwiczenia mięśni palców dłoni i nadgarstka, doskonaląc chwytanie, uderzanie i trzymanie przedmiotów.
Ruchy Całego Ciała
Gdy dziecko próbuje sięgać zabawki znajdując się w pozycji na brzuszku, ćwiczy w ten sposób koordynację, wzmacnia plecy, szyję i mięśnie ramion, przygotowując
jednocześnie ciało na zdobywanie niezwykłych umiejętności, które czekają na dziecko.

