Jeździk-pchacz 5w1 Rosnę z Tobą - niebieski

cena: 297 zł
symbol: TL1900806730 3/23!!
wiek: 6m+
kolor: niebieski/biały
wymiary (cm): szer. 45 x wys. 37 x dł/gł. 57
waga z opakowaniem: 3.3kg
EAN: 7290108862461

Rozwój mobilności u małych dzieci jest jednym z głównych i najbardziej ekscytujących kamieni milowych - Jeździk-pchacz 5w1 to wszechstronna
zabawka mobilna, która rośnie wraz z Twoim dzieckiem
Tryby użytkowania:
1.
2.
3.
4.
5.

Siedzenie i Zabawa
Stanie i Zabawa
Nauka chodzenia
Jeżdżenie
Pchanie zabawki

Mnóstwo zabawy podczas siedzenia
Rozwijanie zdolności poznawczych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zabawa podczas stania
Wzbudzanie ciekawości malucha w momencie gdy patrzy na świat z innej perspektywy

Zaczynamy chodzić!
Wspieranie pierwszych kroków dziecka przy użyciu mechanizmu kontroli prędkości - przednie koło jeździka jest zablokowane i jedzie wyłącznie na wprost

Gotowy na jazdę? Do dzieła!
Eksploruj otoczenie wewnątrz i na zewnątrz - na początku z przednim kołem zablokowanym dla zdobywania równowagi na jeździku i umiejętności jeżdżenia a
następnie z przednim kołem odblokowanym, obracającym się o 360°, zapewniającym pełne możliwości z jeżdżenia.

Rośniemy?
Ciesz się zabawą dla większych dzieci z zabawnym pchaczem w trybie odblokowanego przedniego koła, zapewniającego pełną manewrowość.

Cechy
Innowacyjna kontrola prędkości w 3 stopniach - regulacja przedniego koła
1. Zablokowany - polecany dla niemowląt podczas wspierania nauki pierwszych kroków. Pomaga dziecku w nauce stabilności podczas pierwszych prób stania i
chodzenia
2. Chodzenie/jeżdżenie na wprost - na początkowym etapie chodzenia i jeżdżenia
3. Pełna mobilność - obrót przedniego koła 360° - na zaawansowanym etapie chodzenia i jeżdżenia
Łatwa zmiana między poszczególnymi trybami za pomocą jednego kliknięcia

Bogaty w funkcje elektroniczny panel - wspiera rozwój poznawczy i koordynację wzrokowo-ruchową
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muzyczne przyciski z dwoma trybami
Element a ku-ku i lusterko
Obracająca się kula z koralikami
Piszczek
Obracające się zębatki
Zabawne pokrętło i przełączniki

Pojemny kosz do przenoszenia zabawek/przedmiotów
Wykonany z plastikowego, elastycznego materiału, odpornego na uderzenia - dzięki temu dziecko będzie mogło używać kosza przez długi czas i na wiele
sposobów.

