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Улюблені іграшки,
що розвивають та дарують 

малюкам радість і любов!



На сторінках цього каталогу Ви познайомитеся з результатами нашої наполегливої праці. 
Вони допоможуть зробити дитинство Вашого малюка веселішим та пізнавальнішим!

З найперших днів життя дитини сповнене цікавості 
до світу, що її оточує. У Fisher-Price™ знають, наскільки 
радісні та втішні відкриття малечі для батьків! Тому 
ми дбайливо створюємо нашу продукцію з думкою про 
розвиток дитини, аби безцінні й пам’ятні миті дарували 
ще більше щастя.

Покращувати життя мам і їхніх діточок — наша висока 
місія, тому ми повсякчас спілкуємося з мамами всього 
світу: через Інтернет, у фокус-групах, в дитсадках і просто 
в гостинах у сусідів.

Щоб ліпше розуміти малят, ми створюємо для них гральні 
кімнати і лабораторії, де пильно стежимо за їхньою 

поведінкою, потребами на кожному етапі розвитку.
Процес створення нового продукту в нашій компанії 
захопливий і складний водночас. Спочатку з’являється 
ідея чи концепція, над якою працює команда дизайнерів, 
експертів з розвитку дитини та інженерів з безпечності.

Далі ми збираємо відгуки потенційних клієнтів. 
Для нас дуже важливо розуміти потреби й вимоги 
майбутніх користувачів. Взявши до уваги всі побажання, 
ми тестуємо зразки продукції з дітьми в реальних 
ситуаціях та у гральній лабораторії. Це дає можливість 
пересвідчитися, що кожен продукт відповідає найвищим 
стандартам безпечності ще до того, як з’явиться у 
вільному продажу.

Відкрийте для себе чудовий світ, 
сповнений любові й довіри!
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Для розваг та 
інтерактивної гри.

Навчальні 
іграшки для 
дітей віком 
від 6 до 36 
місяців Улюблені герої для захопливих 

подорожей.

Іграшки для 
малят та 
дошкільнят

Ідеальні для перших 
місяців життя.

Іграшки для 
новонароджених 
віком від 0 до 6 
місяців

А також вчать малюків 
контролю над тілом.

Іграшки для 
малюків 
віком від 6 
місяців

Усе найкраще для Вас та Вашого малюка!

Навчання через гру!

Розвивають уяву!

Пробуджують чуття 
малюка!

Допомагають 
відкривати й 
пізнавати світ 
довкола!

2614

Створені спеціально для розвитку дітей 
наймолодшого віку. 

6
Зміст

Примітка: 
Іграшки продаються окремо, залежно від наявності.

Крісла та гойдалки



Соціальний
та емоційний 

Фізичний

Розумовий

Реагує на емоції, 
посміхається, 
утримує 
візуальний 
контакт.

Сміється під 
час гри, імітує 
міміку.

Підіймає голівку, 
розпрямляє ніжки 
і хапає предмети 
ручками.

Повертає голівку в 
усі боки, починає 
самостійно 
перевертатися на 
животик.

Розглядає 
предмети, 
прислухається до 
звуків, розрізняє 
запахи.

Імітує звуки та 
дії, має улюблені 
текстури, розглядає 
предмети.

0-3
місяці

3-6
місяців

Етапи 
розвитку 
дитини
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Знає членів 
родини, робить 
повітряні поцілунки 
знайомим людям.

Плескає в долоні, 
сидить без 
підтримки.

Любить повторювати, 
виконує прості 
вказівки, наприклад, 
"посміхнися" або 
"помахай ручкою".

Будь ласка, пам’ятайте, що всі діти розвиваються індивідуально.

6-9
місяців

З першої посмішки до перших кроків!
Знання про етапи розвитку Вашої дитини допоможуть 
Вам приймати правильні рішення при виборі найкращої 
іграшки, крісла чи гойдалки для малюка.

Радо грається в 
ігри "Схованки" 
та  "Ку-ку".

Демонструє любов 
обіймами та 
усмішками (особливо 
батькам).

Змінює настрій 
від радості до 
розчарування і 
ревнощів.

Обирає собі друзів, 
проявляє співчуття, 
вчиться взаємодіяти 
з іншими та керувати 
власними емоціями.

Повзає, ходить 
уздовж меблів, 
перегортає 
сторінки в книжці.

Починає впевнено 
ходити.

Ходить, бігає, 
стрибає, кидає 
предмети поперед 
себе.

Стрибає, піднімається 
сходами, штовхає м’ячика 
вперед, катається на 
триколісному велосипеді.

Показує на названі 
предмети, розуміє 
прості завдання.

Досліджує довкілля, 
каже слова "мама" і 
"тато".

Захоплено 
слухає розповіді, 
словниковий запас – 
близько 50-200 слів.

Починає 
запам’ятовувати й 
розпізнавати літери й 
цифри, виконує вказівки, 
знає близько 1 500 слів.

9-12
місяців

12+
місяців

18+
місяців

3-5
років
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Крісла
та гойдалки 

Усе найкраще для 
Вас та Вашого 
малюка!

Неможливо заперечити важливість 
підтримки протягом перших років 
життя! Серія товарів для малюків 
Fisher-Price™ урізноманітнить 
дитячу буденність унікальними 
й функціональними речами. Вони 
не тільки допоможуть заспокоїти 
й розважити Вашу дитину, а й 
неодмінно сприятимуть її розвитку!

На наступних сторінках Ви 
можете ознайомитися з нашою 
колекцією товарів для немовлят 
і вибрати ті з них, що найбільше 
відповідатимуть Вашим 
потребам і вподобанням!

безпечні і міцні;
відповідають вікові дитини;
стимулюють розвиток органів чуття, розважають та 
спонукають користуватися ними знову;
здатні заспокоїти чи розвеселити дитину у цікавий спосіб;
слугують потребам тривалого розвитку.

Правильні товари для немовлят:Корисно знати!

К
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Зручна, комфортна, багатофункціональна подушка 
для годування та гри! Нова подушка для годування з 
функцією "зростає разом з малюком" від Fisher-Price™ 
– це справжня знахідка для нових матусь, які оцінять 
її унікальну конструкцію та можливість адаптації до 
росту дитини!

Подушка для годування  
Помічник для батьків — розвага для малюка!

Зручна подушка у формі дуги; 
високий край ідеально підходить для годування новонароджених 
та маленьких дітей;
низький край розрахований для комфортної підтримки дітей трохи 
старшого віку;
у боковому гаманці чохла подушки можна зберігати необхідні 
дрібнички;
чохол можна прати у пральній машині.

Подушка для годування "Ідеальне 
положення" 4 в 1 (DGY01)
Мами та їх малюки почуватимуться 
надзвичайно комфортно, адже ця м’яка 
зручна подушка полегшить їм процес 
годування та стане незамінним атрибутом     
у повсякденному житті!

Зручна для годування 
груддю або...

Малюк може гратися на 
ній лежачи, сидячи або...

... з пляшечки!

... на животику!

1

3

2

4

Подушка 
4 в 1 для 

годування та 
гри!

К
рісла та гой

далки
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Зручні масажні крісла та комфортні крісла-
гойдалки неодмінно стануть у нагоді Вам та 

Вашому малюку! Маля розважатиметься з 
іграшками, слухатиме мелодії. А заспокійливі 

вібрації та функція гойдання заколисуватимуть 
дитину та дадуть їй змогу відпочити. Крісла 

також зручні для годування!

Масажне крісло "Тропічні друзі" (СJJ79)
Заспокійливі вібрації заколисуватимуть малюка! • Знімна 
панель з іграшками розважатиме дитину. • 3-точковий 
захисний ремінь безпеки та чохол, що можна прати у 
пральній машині. 
Максимальна вага дитини: 11,3 кг.

Музичне масажне крісло                       
"Зростаймо разом" (BFB14)

Масажне крісло з двосторонньою ігровою панеллю 
зростає разом з малюком!  • Зручна подушка під голову. 

• Заспокійливі вібрації. • 2 режими гри. • Потягніть 
квітку донизу та активуйте веселі мелодії і світлове 

шоу навколо дзеркала та гриви лева.
Максимальна вага дитини: 9 кг.

Двостороння 
панель з 

іграшками!

Масажні крісла та крісла-гойдалки
Особисте місце, де зручно сидіти!

К
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Колиска-гойдалка "Джунглі"                                                
з технологією "Розумне гойдання" (BFH05)
Нова колиска-гойдалка вражає стильним дизайном, 
компактністю та інноваційними технологіями. • Два 
режими гойдання ("зі сторони в сторону" та "вперед-назад") 
допоможуть заспокоїти та заколисати малюка, а також 
розважити його за допомогою музики, звуків природи та 
підвісних брязкалець-звірят. • 6 рівнів швидкості. • Чохол 
можна прати у пральній машині.
Максимальна вага дитини: 9 кг.

Масажне крісло-колиска "Делюкс" 3 в 1 (BFH07)
Одразу три продукти в одному: колиска, гойдалка та крісло! 
• 2 режими нахилу спинки. • Знімна панель з іграшками. 
• Крісло має розкладну підставку для годування та сну.
• 5-точковий захисний ремінь безпеки. • 6 режимів 
гойдання від повільного до швидкого. • Гойдання 
розпочинається без поштовху!
Максимальна вага дитини: 18 кг.

Портативна колиска-гойдалка "Тропічні друзі"                         
з технологією "Розумне гойдання" (CCN92)
Портативна колиска-гойдалка з приємними мелодіями 
та звуками природи легко перетворюється на стаціонарне 
сидіння! • 6 режимів гойдання, 10 мелодій та звуків 
природи. • Із зростанням дитини швидкість гойдання не 
уповільнюється. Гойдання розпочинається без поштовху! 
• Заспокійливі вібрації. • 5-точковий захисний ремінь 
безпеки. • 2 іграшки-тваринки. 
Максимальна вага дитини: 11,3 кг.

Крісла-
гойдалки з 
яскравим 

дизайном і 
корисними 
функціями!

Гойдання 
"вперед-назад"

З технологією 
"Розумне 

гойдання"!

Колиска-гойдалка Стаціонарне сидіння

Крісло-гойдалка

1 3

2

К
рісла та гой

далки
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Масажне крісло-гойдалка "Банні" (Y8184)
Портативне крісло-гойдалка підходить як для новонароджених, так і 
для малюків, які вже можуть самостійно сидіти. • Режим легкої вібрації 
заспокоїть маля та сприятиме швидкому засинанню. • Масажне крісло 
легко трансформується у крісло-гойдалку. • Музичні ефекти.
Максимальна вага дитини: 9 кг (для сидіння),
18 кг (для крісла-гойдалки).

Масажне крісло-гойдалка "Веселі мавпочки" (CBF52) 
Зручне крісло-гойдалка, що "зростає" разом з малюком! • М’яке 

сидіння із заспокійливими вібраціями. • Завдяки висувним ніжкам, 
гойдалка перетворюється на стаціонарне сидіння. • 2 режими нахилу 

спинки, 3-точковий захисний ремінь безпеки. Чохол можна прати у 
пральній машині. • Знімна панель з іграшками. 

Максимальна вага дитини: 9 кг (для сидіння), 
18 кг (для крісла-гойдалки).

Іграшки
"ростуть"
разом з

малюком!

Яскравий 
дизайн!
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Портативне крісло-стрибунці                 
"Джунглі" (CHN38)

Малюку неодмінно сподобається крісло-стрибунці 
"Джунглі", адже з ним так весело та комфортно! 
• Звукові та світлові ефекти. • Яскраві кольорові 

брязкальця. • Сприяє розумінню причинно-
наслідкових зв’язків, розвитку великої моторики, 

зору, тактильних відчуттів і координації рухів.
Максимальна вага дитини: 11 кг.

Вогники,
звуки й музика 
нагороджують 

малюка за 
стрибання!

Ігровий центр з піаніно "Розвивайся та 
грай" 4 в 1 (DMR09)
Багатофункціональний ігровий центр! • 4 режими 
гри: 1. Гра на животику на м’якому килимку. 
2. Сидіння, що обертається на 360°. 3. Ходунки, які 
заохочують до перших кроків. 4. Ігровий столик для 
доросліших дітей. • Висота сидіння регулюється. 
• Чохол сидіння можна прати у пральній машині.
Максимальна вага дитини: 11,3 кг.
Максимальний зріст дитини: 81 см.

Ігровий 
столик

4

М’який гральний килимок

1

Ходунки із сидінням, що 
крутяться на 360°

3

360o

Ігрова панель

2

Стрибунці Fisher-Price™ неодмінно стануть 
у нагоді, коли маля ще не ходить, але прагне 
пізнавати світ довкола! Малюк зможе гратися 
безпечно, водночас розвиваючи чуття та 
моторику. Музика, вогники та кольорові іграшки 
з різними текстурами і забавки спонукатимуть 
його… стрибати від задоволення!

Дитячі стрибунці 
Безупинні ігри щодня!

К
рісла та гой

далки
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Сидіння складається для 
зручного зберігання та 
транспортування

Підвісні іграшки 
розважатимуть 

малюка

У Fisher-Price™ переконані: годування дитини 
має бути і безпечним, і зручним, і стильним. 

Тому наші стільчики-бустери – суцільне 
задоволення для сучасних мам! Їх навіть 

можна будь-куди брати із собою.

Стільчики
Процес годування стане ще веселішим!

Портативний стільчик для годування (DMJ45)
Годування та прибирання стають ще простішими!                         
• Cпинка й таця знімаються. • Cтільчик надійно й легко 
фіксується на звичайному стільці. • На таці є спеціальний 
відсік для поїльника та декілька відсіків для їжі. • 3 позиції 
регулювання розміщення таці. • 3-точковий захисний 
ремінь. • Ремені можна використовувати як ручку для 
зручного транспортування стільчика.
Максимальна вага дитини: 15 кг.

Стілець-бустер "Веселі тваринки" (X6835)
Стілець-бустер для годування має знімну панель 
з іграшками та 3 позиції регулювання положення 
малюка. • Гра на стільчику розвиває дрібну 
моторику, сенсорні навички та зорово-рухову 
координацію. • Стільчик можна закріпити на 
більшості стільців зі спинкою.
Максимальна вага дитини: 15 кг.

Дитяче крісло-сидіння "Жабеня" (BFB12)
Для жвавих малюків, які ще не навчились сидіти 
без підтримки. • Сидіння з вертикальною спинкою 
та поручнем із м’якої тканини. • Дві підвісні 
іграшки заохочуватимуть малюка бавитися. 
• Знімний чохол можна прати у пральній машині.
Максимальна вага дитини: 11,3 кг.

Ква! Із цим 
жабеням 
малюкові 

буде весело 
та зручно!

Також зверніть увагу:
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Із практичними горщиками Fisher-Price™ 
ходити в туалет зовсім не нудно! Привчайте 
дитину до самостійності через заохочення й 
підбадьорювання. 

Горщики
Привчати малюка до горщика                                 
не тільки легко, а й весело!

Горщик "зростає" 
разом з малюком!

«Я так горжусь 
тобой!»

Мамо, дивись! 
Я впоралася 
самостійно!

Знімне сидіння 
встановлюється 
на дорослий 
унітаз

З опущеною 
кришкою горщик 
перетворюється на 
надійну підставку, 
що витримує вагу 
до 90 кг

Музичний горщик                                                    
"Королівський" (DLT00)
Чарівний горщик 3 в 1! Може використовуватись як власне 
горщик, сидіння для унітаза або підставка! • "Зростає" разом з 
малюком. • Вбудовані сенсори реагуватимуть, щойно малюк 
завершить свої справи, вітаючи його однією з чотирьох 
урочистих мелодій. 

Дитячий горщик "Веселе жабеня" (X4808)
Привчити малюка до горщика простіше простого з яскравим привітним жабеням! • Оригінальний 

веселий дизайн. • Знімний додатковий контейнер для легкого очищення. • Бокові ручки, щоб малюк 
міг триматися. • Велика ручка для зручного перенесення горщика. • Захисний виступ для хлопчиків.

Музичний горщик "Похвали мене" (BCD25)
Має вигляд справжнього унітаза, що полегшить процес привчання 

малюка до "дорослого" горщика. • Горщик вітає малюка із завершеними 
справами пісеньками, фразами та звуками. • Ручка для "змиву води" та 

тримач для паперу. • Знімне сидіння встановлюється на дорослий унітаз. 
• Іграшка доступна російською мовою.

К
рісла та гой

далки
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0-6 
місяців

Корисно знати!

У віці від 0 до 3 місяців немовлята можуть: 
• зацікавлено розглядати обличчя;
• стежити очима за рухомими предметами;
• тримати маленьке брязкальце в руці;
• випрямляти ніжки і штовхатися.

У віці від 3 до 6 місяців вони можуть:
• сміятися і виявляти емоції під час гри;
• намагатися підспівувати під музику;
• сидіти з підтримкою;
• усвідомлювати наслідковість дій.

Кожна дитина розвивається власним шляхом і з власною швидкістю. Не варто хвилюватися, якщо Ваш 
малюк навчився чогось пізніше за інших, і педіатр вважає це нормальним саме для Вашої дитини.

Радість 
нових 
відкриттів!

Іграшки
для 

новонароджених

Fisher-Price™ пропонує широкий асортимент іграшок для немовлят від 
самого народження! Такі іграшки спеціально призначені, щоб: 
• розвивати 
органи чуття;

• розвивати розумові, фізичні та 
емоційні навички дитини;

• відповідати мінливим 
потребам малюка.

Малюки жадібно пізнають світ 
довкола, поступово оволодіваючи 
всіма органами чуття. Вони прагнуть 
дізнатися більше про все, що їх 
оточує. І Вам під силу посприяти їм 
у цьому з допомогою різноманітних 
звуків, картинок, предметів, ігор.
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Мобіле та нічники
Сновидіння стають реальністю!

У віці від 3 до 6 місяців вони можуть:
• сміятися і виявляти емоції під час гри;
• намагатися підспівувати під музику;
• сидіти з підтримкою;
• усвідомлювати наслідковість дій.

Ніжна музика, рухомі кольорові предмети та 
картинки допоможуть Вашій дитині розслабитися та 
стимулюватимуть її чуття. Мобіле і проектори-нічники 
Fisher-Price™ – це все, що Вам потрібно, аби прикрасити 
дитячу кімнату й полегшити процес заколисування.

Нічник-проектор
на столику

Мобіле у колисці

Підвіска у візочку

2

1

3

Дарують 
відчуття 
затишку і 
комфорту!

Музичне мобіле з проектором ″Сон метелика″ (CDN41)
Мобіле "зростає" разом з малюком! • Приємне світло вогників, 
заспокійлива музика та звуки природи! • Купол мобіле знімається 
та використовується в якості настільного нічника. • Підвіска з 
ведмедиками кріпиться до візочка під час прогулянки. • До 30 хвилин 
програвання музики. • В комплекті є пульт дистанційного керування.



У колисці У візочку Музична іграшка-папуга
1 2 3

Музичне мобіле "Веселий папуга" (CHR11)
Музичне мобіле "Веселий папуга" 3 в 1 з чотирма дружніми тваринками (три 
тропічні тваринки-підвіски та музичний папуга)! • Програвання заспокійливих 
колискових тривалістю понад 20 хвилин. • 3 способи використання: у колисці, у 
візочку під час прогулянок, як знімну музичну іграшку-папугу.

Мобіле "Зіркове небо" (Y3635)
Під чарівним зоряним шоу Ваш 
малюк засинатиме спокійним 
і щасливим! • Проекція 
зірок на стелю. • 20 хвилин 
класичної музики, колискових і 
заспокійливих звуків. 

Музичний нічник-проектор                                           
з пультом управління 4 в 1 (Y6585)
• 30 хвилин музики та звуків природи! • 3 звукових 
режими: фонові шуми, звуки природи та класична 
музика, колискові. • До набору також входить пульт 
дистанційного керування. 
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Також зверніть увагу:

Казкова 
атмосфера

для сну!

Плюшевий ведмедик "Сон метелика" (DFP20)
М’який плюшевий ведмедик "Сон метелика" ідеально заспокоїть 
малюка вдома або на прогулянці! • 30 хвилин мелодій, звуків 
природи і білого шуму та 10 хвилин заспокійливих вібрацій. 
• Активується дотиком дитини. 

Музичний нічник-проектор 
"Гіпопотам" (CGN86)

Плюшевий гіпопотамчик допоможе легко 
заснути Вашому малюкові! • М’які плюшеві 

лапки та голова. • До 30 хвилин програвання 
колискових, звуків природи, білого шуму. 

• Приємна для очей світлова проекція.

Музичний проектор-нічник                
"3 в 1" (BFL51)

Портативний проектор-нічник можна 
кріпити до дитячого ліжечка або візочка, 

ставити на тумбочку або столик та брати із 
собою будь-куди. • Понад 30 хвилин мелодій. 

• 3 кольори проекції зірок на стелю.

Нічним з 
проектором 
"Морські 
дива" 
(CDN43)

Музичний 
нічник 
"Нічне 
сяйво" 
(BFL54)

Музичний 
нічник 
"Слоненя" 
(Y6586)

М’яка 
іграшка-
нічник 
"Жирафа" 
(BFH65)
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1

Fisher-Price™ пропонує низку завжди доречних іграшок 
для фізичного розвитку тіла й органів чуття дитини, 

завдяки іграм з якими вдосконалюється моторика, 
розвиваються когнітивні навички, тренується зір.

Килимки та ігрові центри
Радість активної гри!

2

12

3

3

Найкраще 
підходять для 
розваг малюка 
у будь-якому 

віці!

Ігровий центр 3 в 1                                   
"Зростаймо разом" (ССB70)

Три режими використання та більше 12 забавок та 
можливостей для гри! • Режим 1: лежачи на килимку, 
немовля грається підвісними іграшками та активує 
звукові та світлові ефекти. • Режим 2: задня частина 

килимка складається, відкриваючи додаткові 
можливості для гри. • Режим 3: стоячи, малюк складає 

кульки у верхню частину ігрового центру та спостерігає, 
як кульки весело скочуються з гірок. 

Килимок-ігровий центр                                         
"Друзі з тропічного лісу" (CHP85)
Ваш малюк із задоволенням гратиметься на м’якому 
килимку з 5-ма підвісними іграшками та веселим 
музичним левеням! • Режим коротких мелодій. 
• Режим довгих мелодій (до 10 хвилин музики). 
• 5 іграшок, що кріпляться до двох м’яких арок. 
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Іграшки для всіх 
етапів розвитку 

дитини!

1 2

3

Музичкий килимок-ігровий центр 
"Кабріолет" (DFP07)
Відправляйтесь у подорож на дитячому 
автомобілі, що “зростає разом з малюком”! 
• До 20 хвилин музики, звуків автомобіля, 
вогників! 3 рівні гри: 1 — лежачи на спинці, 
малюк грається з підвісними іграшками, 
активуючи музичні ефекти; 2 — опустіть 
панель з іграшками нижче, дозволяючи 
малюку насолоджуватися грою на животику; 
3 — встановіть панель з іграшками під кутом 
45°, щоб малюк сидів, ніби за кермом, та 
"керував" власним авто. 

Килимок-ігровий центр "Піаніно" (BMH49)
Весела гра — запорука належного розвитку малюка на 
будь-якому етапі! 4 рівні гри! • Іграшки над головою 
заохочують малюка тягнутися й намагатися їх вхопити, а 
клавіші піаніно сприяють розвитку великої моторики, коли 
дитина випростується і вдаряє по них ніжками. • Піаніно 
знімається, тож музикувати можна будь-де. • До 15-ти 
хвилин музики. 

Ігровий килимок 
“Дослідник” (M5605)

Великий м’який килимок з 
цікавими об’ємними фігурками: 

хмаркою, квіточкою та 
листочком. • 3 додаткові іграшки: 

сонце з м’якими променями, 
сонечко-брязкальце та метелик-

прорізувач. 

3 42

1
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1 2 3

Ідеальні 
для ігор на 

животику чи 
сидячи!

Музична масажна подушка для гри           
на животику “Тропічні друзі” (CDR52)
Зручна подушка із заспокійливими вібраціями 
для ігор на животику! • Знімні іграшки. • Додаткові 
кільця (приєднуйте власні знімні іграшки!) • Можна 
прати у пральній машині, спочатку вийнявши 
електронні деталі.

Ігрова панель-піаніно                      
“Натискай та грай” (CCW02)

Малюк залюбки гратиме на цьому м’якому 
піаніно на підлозі або в колисці, прикріпивши 

його до бильця біля ніжок малюка. • М’які клавіші 
відповідають на кожен дотик малюка. • Вогники 

блимають в такт музиці.

Музичний килимок  “Оркестр” (DFP69)
Подаруйте Вашому малюкові радість бути справжнім 
музикантом! 3 рівні гри: 1. Лежи, грай та слухай! 30 хвилин 
музики розважатимуть маля. 2. Гра на животику! Для гри на 
животику встановіть режим короткотривалого програвання. 
3. Сиди та імпровізуй! Коли малюк підросте, зніміть дуги, щоб 
дозволити дитині самостійно сідати та створювати власні 
музичні шоу.
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Батькам значно спокійніше, коли їхнє маля 
зацікавлено чимось займається, водночас розвиваючи 
навички дрібної моторики та органи чуття.

Іграшки для прогулянки
Радість, коли друзі завжди поруч!

М’яка підвіска “Слоненята, що 
тремтять” (CDN53)
Іграшка допоможе розважити малюка, 
особливо в період, коли в нього ріжуться зубки.

М’яка підвіска-
книжечка в 

асортименті (2) 
(CCG04)

М’яка підвіска-брязкальце "Сафарі" 
в асортименті (2) (CCG06)

М’яка підвіска-
книжечка “День 
на фермі” (M4060)

Музичне міні-мобіле 
"Ферма" (М4042)

М’яка іграшка-підвіска 
“Левеня” (BBT68)

М’яке левеня з дзеркальцем та 
брязкальцями-прорізувачами 

звеселятиме малюка під час 
прогулянки.

Підвіска “Веселі тваринки” (BHW59)
Веселі мавпочки та комашки стрибатимуть 
перед малюком під час руху візочка.

Також зверніть увагу:
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Музичний нічник "Сова" (CDN55) 
Музичний нічник “Рожева сова” (CDN88)

М’який друг, що дуже любить обніматися та 
заколисує малюка ніжним сяйвом, музикою та 
заспокійливими звуками протягом 15 хвилин.

Перша лялька малюка 
(M9528)
М’якенька — так і хочеться 
обійняти! Ідеальний варіант, 
щоб познайомити малюка з 
рольовими іграми.

Кольоровий ксилофон (BLT38)
Чарівний музичний інструмент зі 
світловими та звуковими ефектами, 
що грає веселі мелодії! 

Пальмочка, що крутиться (R7334) 
Кріпляться майже до будь-якої поверхні, щоб не дати 
малюкові нудьгувати ніде! В асортименті є 2 іграшки, що 
продаються окремо.

Сова з кульками (CDN46)
Усередині совеняти сховані 3 яскраві кульки. 

Бавлячись із ними, малюк розвиватиме 
моторику й органи чуття.

М’які 
потішні

друзі

Солодкі 
обійми для 

маленьких рученят!
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Компанія Fisher-Price™ — один зі світових лідерів із виробництва 
товарів для немовлят та іграшок для дітей дошкільного віку — 
розпочала співпрацю з відомою мамою, меценатом і співачкою 
Шакірою та благодійною організацією Barefoot Foundation, 
щоб спільно створити веб-серіал для мам та розробити нову 
лінію іграшок і товарів для дітей.

Спільна лінія іграшок 
Шакіри та Fisher-Price™

М’яка книжечка серії "Шакіра" (CJV18)
Книжечка сприятиме ранньому розвитку Вашого 

маляти. Іграшка має 6 сторінок з яскравими 
героями, цифрами від 1 до 5 та цікавими 

елементами: дзеркальцем для гри в "Ку-ку", 
пискавкою, прорізувачем. Різноманітні текстури 

сторінок (зі звуками шарудіння, приємні 
та гладенькі на дотик тощо) розвиватимуть сенсорні 

навички малюка. 

Шакіра як мама, яка величезну увагу приділяє ранньому розвитку дитини, надихнула Fisher-Price™ 
на створення спільної лінії іграшок та товарів для малюків.  "Присвятивши багато років дослідженню 
раннього розвитку дітей у рамках власного доброчинного фонду, я зрозуміла, наскільки важливо для 
дитини успішно пройти усі етапи фізичного та психологічного розвитку, і яку роль у цьому відіграють 
іграшки. Я ще раз пересвідчилася у цьому, виховуючи власних дітей, — ділиться Шакіра.

Пірамідка серії "Шакіра" (CJV20)
Ця чудова пірамідка, розроблена за участю Шакіри, допомагає малюку 
розвивати дрібну моторику і координацію. Кольорові кільця пірамідки, які 
дзинчать, брязкають і шелестять, створені спеціально для розвитку слуху, 
зору і тактильних відчуттів дитини. А маленького гарненького гепарда 
на вершині пірамідки можна використовувати як прорізувач.

Іграш
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Прорізувачі
Для розради!

Брязкальця

Брязкальце 
“Метелик” (Н9463)   
3 міс. +

Брязкальце “Слоненя/ Бджілка” 
в асортименті (BLW36)    

2 в асортименті (продаються окремо) 
0 міс. +

Музичне брязкальце “Смартфон”/ ”Ключики” 
в асортименті (DPK28)     
2 в асортименті (продаються окремо) 
0 міс. +

Для розваги, дії та взаємодії!

Прорізувачі заспокоюють ясна малюка. Брязкальця та музичні 
іграшки розвивають реакцію, зорово-рухову координацію та 

розважають. Вони мають яскравий дизайн, приємні кольори та 
ідеальний розмір для маленьких рученят.

Брязкальця та прорізувачі
Смачне задоволення!

Прорізувач 
“Ключики” 

(BMH51)      
0 міс. +.

Прорізувач-охолоджувач 
“Морські дива” (Н9451)      
3 міс. +

Брязкальце-прорізувач 
“Лев/ Жабка” (CBL16) 

2 в асортименті 
0 міс. +

Прорізувач в 
асортименті (R6449) 
3 міс. +

Брязкальце “Панда” (CGR96) 
Прорізувач “Слоненя” (CGR95)

Продаються окремо
3 міс. +

Іг
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Брязкальце-прорізувач 
“Морські дива” в 
асортименті (G6680)    
2 в асортименті 
(продаються окремо)
3 міс. +

Брязкальце 
“Левеня” (CGR32)  

3 міс. +

Іграшка-підвіска 
"Веселі друзі" 
(N2862) 
3 міс. +

Брязкальце “Музична 
машинка” (G6648) 
0 міс. +

Музичні брязкальця “Корова” та 
“Слоненя” (G6674) 
0 міс. +

Брязкальце 
“Поцілунок 

мами-жирафи” 
(CGR92) 

3 міс. +

Брязкальце із дзеркальцем 
“Лисичка” (CDT13)    

0 міс. +
Брязкальце 

“Мавпочка” (CGR93)    
0 міс. +

Кільце-
брязкальце 

(С1507)
0 міс. +

Брязкальце-
прорізувач 
“Лисичка та 
жолуді” (CDT84)    
3 міс. +

Брязкальця-прорізувачі 
“Тваринки” в асортименті 
(H9458)    
Продаються окремо
3 міс. +

Іграш
ки

 для н
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У віці від 6 до 9 місяців малята можуть: 
• сидіти з підтримкою;
• підводитися і стояти з підтримкою;
• усвідомлювати різницю між “в” та “з”.

У віці від 10 до 12 місяців діти можуть:
• гуляти уздовж меблів;
• тягнути чи штовхати іграшки поруч із собою;
• щиро тішитися, коли це вдається.

Пам’ятайте, кожна дитина розвивається власним шляхом і з власним темпом.
З будь-яких питань щодо розвитку Вашої дитини завжди консультуйтеся з педіатром.

Радість 
рухатися 
безупинно!
Іграшки покликані приносити радість, 
сприяти розвитку та допомагати 
навчатися нового. Правильно
підібрані іграшки, які відповідають 
віку дитини, а особливо які 
спонукають її вчитися й розвиватися, 
– найкраща винагорода за маленькі 
щоденні досягнення!

• органи чуття; • допитливість та 
пізнання;

• навички великої 
моторики.

Іграшки для 
малюків

Іграшки Fisher-Price™ покликані підтримувати маля на всіх етапах 
розвитку, вдосконалюючи:

Корисно знати!

Від 6 
місяців

26
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Іграшки для фізичного розвитку
Нові відкриття щодня!

Ваш малюк швидко зростає? Водночас вдосконалюється 
його зорово-рухова координація, здатність вирішувати 
прості завдання, розвивається відчуття простору 
і моторика. Відтепер йому як ніколи знадобляться 
іграшки Fisher-Price™ для фізичного розвитку.

Обирайте міцні іграшки для тривалого користування.

На цьому етапі розвитку дитина гратиметься іграшками та іншими предметами дуже жваво: пересуватиме, штовхатиме, 
тягнутиме, кидатиме й перекладатиме. Це є природнім на даному етапі розвитку, тож не варто хвилюватися.

Музична гойдалка-зебра "Родео" (К0317)
Ця весела та життєрадісна зебра насправді 
заохочує малюка рухатись вперед-назад та 

навколо своєї осі! • Смішні звуки, ритмічні пісні та 
яскраво мерехтливі вогники. • Барабан з кульками, 

що обертається. • Широка основа та надійне 
кріплення. 

Слушна порада!

27
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Для катання
1

• рівноваги та 
координації;

• розумових навичок.

Іграшки 
для 

розвитку:

Музичний лев "Повзком руш" (DGM69)
На старт, увага, повзком руш разом із цим милим 
левом! • Натискайте на спинку лева та активуйте 
моторизований рух іграшки. • Жвава музика та веселі 
звуки лунатимуть протягом усієї гри, заохочуючи 
малюка повзати!

Ходунки "Тигр" зі звуковими                                                               
ефектами (CLK85) 
Перші кроки з найкращою підтримкою! • 2 режими 
гри. • Ходьба. Ручка, за яку легко вхопитися, та 
широкі колеса допомагають малюку впевнено 
стояти та тримати рівновагу. • Коли малюк 
готовий до катання, ходунки перетворюються 
на каталку. • До дій дитину заохочують вогники, 
звуки та музика!

Ходунки-слоненя 3 в 1 "Стрибай, крокуй та їдь" (CBN62)  
Багатофункціональний ігровий та розвивальний комплекс!

• Включає в себе ходунки, каталку та стрибунець. • Натискайте 
на великі кнопки на голові слоненяти та активуйте веселі звуки, 

пісні та яскраві вогники.

Для ходьби
2

Для катання
3

Для ходьби
2

Для
стрибання

1
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Слушна порада!

Для малюків, 
які починають 

ходити!

З цікавими 
фразами та  
пісеньками!

Ідеальні ходунки мають:

• міцну конструкцію;
• зручну ручку;

• надійну базу підтримки;
• широкі колеса;

• функції, які б розважали та 
розвивали малюка.

Інтерактивна музична гойдалка 
"Жирафа" (BBW07)
Покататися верхи на жирафі мріють 
навіть дорослі! • Світлові, звукові ефекти й 
підбадьорлива музика заохочують малюка 
мчати вперед на своїй казковій жирафі 
назустріч новим пригодам! • Безпечне 
сідання та катання.

Інтерактивні ходунки "Зебра" (DLD80/DPL54) 
2 способи гри! "Грай сидячи" та "Вставай та крокуй"! • 

Завдяки чотирьом колесам та зручній ручці, на яку 
можна опиратися, кроки малюка швидко стануть 

впевненішими. • Веселі фрази, музика та пісні 
винагороджують малюка за старання. • Іграшка 

доступна російською мовою (арт. DPL54) та
зі звуковими ефектами (арт. DLD80). 

Іграшка-каталка "Слоненя" (Y8651) 
Малюкові сподобається прогулюватися зі слоником, штовхаючи його 

перед собою. Різнокольорові кульки перекидаються у хоботі слоника під 
час руху. Рух кульок і звуки заохочують малюка ходити більше!

Іграш
ки

 для м
алю

ків (6 м
іс. +)
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Музичний динозавр              
"Веселі кульки" (W1392)  

Кульки, що вилітаюсь, веселі 
мелодії та смішні звуки! Малюк 

кидає кульки на хвостик 
динозавра та ловить з його 

ротика, щоб продовжити розвагу!Маленькі 
винахідники 

взялися до роботи!

Інерційні звірята в 
асортименті (N8160)  
Якщо натиснути кнопку на спинці, 
ці прудкі звірятка помчать уперед! 2 
іграшки в асортименті, кожна з яких 
продається окремо.

Друзі-звірята "Клац-клац"               
в асортименті (3) (CGG86)   
У кожної іграшки рухливі голова та 
кінцівки, які видають цікаві звуки 
"клацання", якщо їх покрутити. 3 
іграшки в асортименті, кожна з 
яких продається окремо.

Ігрова панель "Граємо та 
досліджуємо" (CMY39)    
Вашого малюка розвеселять 
сім розвивальних ігрових елементів: 
лев, кільця, валик, різні клацалки та 
дзеркало, в якому малюк бачитиме 
власне відображення.

Черепашка/ Бегемотик з 
кульками (BGX29)    
2 іграшки в асортименті 
(продаються окремо).

Каталка на мотузці   
"Вчена черепашка" (Y8652) 

Маленький Снупі 
(H9447) 

Іграшка-каталка "Веселий 
телефон" (CMY08) 

Також зверніть увагу:
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Три
режими гри!

Заохочує 
вставати та 

рухатися!

"Давай танцевать!"

"A, Б, В..." 

Навчальний інтерактивний            
робот БіБо (DJX26) 
БіБо – зірка дитячої танцювальної 
вечірки!  •  3 режими гри: 1 – малюк 
активує веселі пісеньки, вогники та 
танцювальні рухи; 2 – танцюючи, БіБо 
навчає цифрам, алфавіту, кольорам та 
заохочує грати; 3 – записує будь-яку 
фразу (до 3-х секунд) та повторює її.  • 
Яскраві вогники, танцювальні рухи та 
багато інших забавок, що пробуджують 
у дитині цікавість. • Іграшка доступна 
російською мовою.

1
1 режим: "Танці та рух"

2 3
2 режим: "Навчання та ігри" 3 режим: "Запис голосу"

Іграш
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Також зверніть увагу:

Іграшки, що 
розвивають:

• дрібну моторику 
та координацію;

• розумові 
навички.

Сортер "Метелик" 
(CDC22)
Яскравий метелик з 6-ма 
кольоровими формочками 
для сортування чудово 
підійде навіть для 
наймолодших.

Пазл "Зоопарк" 
(CMY38)
Пазл з 6 формочками 
подарує Вашому малюкові 
радість знайомства з 
веселими тваринками та 
навчить новим формам та 
кольорам.

Відерце з 
кубиками (К7167)
Десять яскравих 
кубиків-формочок 
різної форми готові до 
сортування!

Формочки 
"Великий-
більший" 
(W4472)

Розвивальні 
ключі 
"Вчимося 
рахувати" 
(Y4294)

Веселий 
паровозик             
"3 в 1" 
(CBP38)

Веселий 
крокодил 
"Складай 
та гойдай" 
(CDC48)

Музичний           
равлик (71922) 

Навчить вашого малюка 
розпізнавати фігури, 
сортувати і складати 

блоки, заохочуючи його 
вітальними мелодіями.

Пірамідка (71050) 
За допомогою 
яскравої пірамідки 
малюк тренується 
брати речі ручками!

Кубики, що рухаються (74121) 
Кожен з кубиків здивує малюка особливою 
дією — потрібно лише натиснути на 
кнопку. Якщо покласти кубики один на 
одний та натиснути на кнопку верхнього 
— усі кубики рухатимуться одночасно!
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Набір для купання 
"Друзі в човниках" (CDC04)
Три кольорові човники, що з’єднуються і тримаються 
на воді, та три милі тваринки-прискавки допоможуть 
малюку вивчити цифри 1, 2, 3. 

Для 
маленьких 

дослідників!

Ігрова панель 
"Веселе купання" (B0662)
Якщо поливати іграшку 
водою, то морська зірка 
обертатиметься, кошик 
лобстера нахилиться, кит 
здивує малюка різними 
варіантами гри.

Іграшка для купання 
"Метелик" (CMY31)

Яскрава книжечка має дві 
сторінки, що перегортаються, та 

навчать малюка рахувати від 1 
до 4. До набору також входить 

іграшка-бризкалка у вигляді 
пташеняти.

Іграшка для купання 
"Тваринки-бризкалки"   
в асортименті (DGR68)

Яскраві зебра, мавпочка, 
слон та лев спочатку 

наповнюються водою, а потім 
весело бризкають! Завдяки 

своєму розміру, малюкові 
легко їх тримати та стискати. 

Каченя в кулі (75676)
Із цим веселим каченям 
малюк може плескатися у 
ванні або гратися деінде.

Іграшка для купання                       
"Веселі звірята" (BFH74)

• Б’ючи та хапаючи іграшку руками, 
малюк перевертатиме тваринок 
та чутиме веселе торохкотіння. 

• Іграшка, перевертаючись, 
тримається на воді. 

Для гри 
у воді!
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Радість 
навчатися щодня! 

Ваш малюк невпинно зростає. На цьому етапі 
розвитку дитини важливо заохочувати і 
задовольняти її цікавість до навчання, зокрема, 
через гру у щасливій родинній атмосфері. 
Саме тому Fisher-Price™ розробив спеціальну 
серію іграшок «Посміхайся та навчайся». Ми 
переконані, що навчальні іграшки повинні 
бути, з одного боку, зрозумілими малюкові, а з 
іншого — допомагати йому щодня здійснювати 
нові відкриття. Адже саме у грі формується 
маленька особистість.

Наша гордість — нова серія іграшок, що розвиваються разом із Вашим малюком!
Розроблена Fisher-Price™ технологія Smart Stages™ дозволяє батькам обирати саме 
той розвивальний контент, який вони вважають найбільш прийнятним для свого 
малюка. Іграшки цієї серії мають 2 або 3 режими гри. Для різних вікових категорій 
підібрані різні пісеньки, фрази та звуки з урахуванням особливостей розвитку 
малюка на відповідних етапах.

Детальніше про іграшки серії «Посміхайся та навчайся» та багато іншого на сайті fisher-price.ua

Ідеальний 
вибір — іграшки 
з технологією 
Smart Stages™!

Навчальні 
іграшки 6-36 

місяців

Заохочує запал маляти до пізнання 
нового, навчає його простим 
поняттям, легким фразам, 
веселим пісням та долучає до 
різноманітних розвивальних ігор.

Передбачає інтерактивну гру, спонукає 
малюка відповідати на прості 
запитання та виконувати елементарні 
вказівки, а також заохочує його 
вітаннями («Ти молодець!»).

Cприяє розвитку уяви дитини 
завдяки креативній складовій 
гри з пісеньками, звуками та 
фразами.

Досліджуємо – 6 міс. + Заохочуємо – 12 міс. + Уявляємо – 18 міс. +



Н
авчальн

і іграш
ки

 (6–36 м
іс.) 

35

Перший найкращий 
друг малюка, що 
розважає та навчає!

Рівень
Досліджуємо

6 міс. +

1 Рівень
Заохочуємо

12 міс. +

2 Рівень
Уявляємо

18 міс. +

3

«Я вушка маю ось такі, 
вони блакитні та м’які!»

«Ку-ку, а я тебе 
люблю!»

«Червоне серце!
А де моя нога?»

Розумне цуценя з технологією 
Smart Stages™ (DKK14/CJV61)                                                     
Сестричка Розумного цуценяти з технологією 
Smart Stages™ (DKK15/CJY86) 
Навчання маляти з улюбленим цуценятком та його 
сестричкою відтепер стане ще цікавішим та ефективнішим 
завдяки технології Smart Stages™! • Інноваційна технологія 
Smart Stages™ дозволяє обирати 1 із 3 режимів іграшки 
залежно від рівня розвитку малюка. • Лапки животик, 
вушка і сердечко із вбудованими вогниками реагують на 
дотик дитини. • Розумне цуценя та Сестричка Розумного 
цуценяти знають понад 50 пісень, мелодій і фраз, що 
навчають малюка назвам частин тіла, кольорів, літерам, 
цифрам тощо. • Розумне цуценя доступне українською 
(арт. DKK14) та російською (арт. CJV61) мовами. • Сестричка 
Розумного цуценяти доступна українською (арт. DKK15) та 
російською (арт. CJY86) мовами.
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Набір для чаювання з технологією 
Smart Stages (CJW59)

Іграшка порадує Вашого малюка 7 веселими 
піснями, 5 мелодіями, 5 кумедними 

звуками та 20 навчальними фразами, а 
також навчить гарних манер, привітань, 

слів ввічливості. До набору входить чайник, 
2 чашечки та тортик. Іграшка доступна 

російською мовою.

«Где О?»

Розумний планшет 
з технологією Smart Stages (DHY54)

Новий Розумний планшет з технологією Smart Stages 
дає можливість обирати найкращий для Вашої дитини 

навчальний режим! Малюк може використовувати більше 
30 кнопок активації музики та звуків, вивчати літери, назви 

тварин тощо. Іграшка доступна російською мовою.

Інтерактивний комп’ютер з 
технологією Smart Stages™ (DKK17)

Чудовий інтерактивний комп’ютер для 
веселої гри вдома та на прогулянці! 

• Натискаючи 9 клавіш та пробіл, малюк 
активує пісні та фрази про літери, цифри, 

протилежності тощо. • LED дисплей 
показує веселі картинки та фігури.                 

• Іграшка доступна українською мовою. 

Іграшка-каталка "Цуценя на машині" 
з технологією Smart Stages™ (DLK66)
2 способи гри та розвитку моторики! 
• Цуценя під час руху хитається зі сторони в 
сторону та співає пісні або промовляє фрази. 
• Три рівні гри передбачають різні пісні, 
фрази та звуки, що адаптуватимуться до віку 
малюка. • Навчає  словам, цифрам, фігурам, 
кольорам тощо. • Іграшка доступна російською 
мовою.

«А...апельсин»

«Рівень 2!
Навчання та гра!»
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«Давай выучим 
что-то новое!» 

«Вставай!»
«Ку-ку!» 

«Уровень 3! 
Поиграем! Смотри!»

Розумний скутер з                                                                                                  
технологією Smart Stages™ (DHN83)
• Розумний транспортний засіб із 3 режимами гри для малят різного віку. • Понад 50 пісень, 
мелодій і фраз, що звеселяють малюка та заохочують його до креативної і рольової гри та 
навчання. • 3 кнопки на панелі керування активують навчальні фрази, що допомагають 
малюкові засвоїти цифри, назви фігур, антоніми тощо. • Стійка конструкція з широкими 
колесами. • Іграшка доступна російською мовою.

Чарівний стілець-крісло з технологією Smart Stages™ (CJH63)
Персональне крісло маленького дослідника! • Стільчик вітає малюка, щойно той сідає, а чарівні кнопки 
активують різноманітні навчальні пісні та фрази. • Натискаючи кнопки на пульті з підсвіткою або 
гортаючи сторінки книжки, малюк вивчатиме цифри, назви кольорів тощо. А під сидінням ховається 
сюрприз! • Весела музика та пісні.• Іграшка доступна російською мовою.
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«А зараз 
музика!»

Весела
 рольова гра!

Піаніно Розумного цуценяти (DLL97/DLK15)
Яскраве піаніно зі світловими ефектами пробудить 
у малюків любов до музики й жагу до навчання! • 5 

клавіш із підсвіткою, пісеньки, мелодії і фрази! • Зручна 
ручка, завдяки якій іграшку можна будь-куди брати 

із собою. • Іграшка доступна російською (арт. DLK15) та 
українсько-англійською (арт. DLL97)  мовами. 

Розумний смартфон 
(DLM34/CDF61)
Тепер смартфон став ще 
розумнішим! • Натискаючи 
кнопки малюк активує веселі 
пісні та фрази. • Навчить дитину 
цифрам, лічбі, привітанням тощо. 
• Іграшка доступна у двомовних 
версіях: українсько-англійській 
(арт. DLM34) та російсько-
англійській (арт. CDF61).

Музична книжечка                                                                         
з віршиками   
(DKK16/CJW28)
Улюблені герої співають 
6 веселих пісень зі 
сторінок чарівної 
книжки! • Іграшка навчає 
малюка цифрам, абетці, 
назвам фігур і першим 
словам. • Іграшка 
доступна українською 
(арт. DKK16) та російською 
(арт. CJW28) мовами.

Розумний пульт в асортименті (DLM07/DLK76)
У кожного прогресивного малюка має бути власний інтерактивний ґаджет! • Цей іграшковий пульт 
виглядає, наче справжній, що додає грі реалістичності. • Пісні, мелодії і фрази навчають малюка 
цифрам, абетці, назвам кольорів тощо. • Усі кнопки справжні й активують різні функції. • Кожна 
іграшка продається окремо. • Пульт цуценяти доступний українською (арт. DLM07) та російською (арт. 
DLK76) мовами. Пульт сестрички цуценяти доступний лише російською мовою (арт. DLK76).
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Для 
розваг та 

засинання!

Розумний столик                                                  
"Цуценя та його друзі" (BFY42)

На розумному столику «Цуценя та його друзі» 
мерехтливі вогники та привітні герої заохочують 

дитину до гри, спонукають рухатися та досліджувати 
іграшку. Столик має 4 ігрові зони (ноутбук, телефон, 

книжка та піаніно) та 4 режими: навчальний, музичний, 
розвиваючий уяву та двомовний. Малюк вивчає 

літери, цифри, кольори, форми, антоніми, вчиться 
рахувати, вимовляти перші слова. Іграшка має понад 

60 пісень, мелодій та навчальних фраз. Іграшка 
доступна у двомовній російсько-англійській версії.

М'яке Цуценя та його Сестричка для сну (BMC63)   
Найліпші друзі складуть компанію малюку під час сну! Вони 
допоможуть: • заколисати дитину завдяки 10-хвилинним 
колисковим і 3-хвилинному заспокійливому світлу; • створити 
зручний спосіб вкладати дитину спати; • забезпечать атмосферу 
затишку та безпеки. Іграшки доступні російською мовою. 

Колискові
пісні та яскраве 

серце!

Найкращі 
іграшки
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Чарівний медичний набір 
(CDF62)  

• Більше 25 пісень, мелодій та 
навчальних фраз, а також 2 режими: 

навчальний та музичний. • Безліч 
аксесуарів для інтерактивної рольової 

гри. • Вивчайте літери, частини тіла, 
привітання тощо. • Іграшка доступна 

російською мовою.

Розумна чарівна лампа 
(CDF59)  
• 2 режими гри: навчальний 
та музичний. • Навчає 
кольорам, формам, цифрам, 
протилежностям та іншим 
цікавим та корисним речам. • Коли 
малюк натискає кнопки різних 
форм, різнокольорові вогники 
танцюватимуть у такт пісенькам. 
• Іграшка доступна російською 
мовою.

Навчання 
ще ніколи 

не було 
веселішим!

Навчальна іграшка      
«Друзі на машині» (BMC97)
2 іграшки в асортименті, кожна 
продається окремо. Доступні 
російською мовою.

Двомовний навчальний 
молоточок (BMC33)
Іграшка доступна у російсько-
англійській версії.

Також зверніть увагу:

Чарівний горщечок 
(M4916/K2831)
Навчання ще не було 
таким смачним! • Малюк 
навчається визначати 
й сортувати 5 формочок 
печива з цифрами.                    
• За успішні дії іграшка 
винагородить пісенькою! 
• Іграшка доступна 
українською (арт. M4916) 
та російською (арт.2831) 
мовами.



Fisher-Price™ пропонує широкий вибір іграшок для малят та дошкільнят!
Їхня мета:
допомагати дітям пізнавати себе і світ довкола; 
стимулювати й заохочувати допитливість, креативність та уяву;
розвивати кмітливість та інтерес до вирішення складніших завдань;
запропонувати широке лексичне розмаїття для розвитку мовлення;
підтримувати самоствердження, цілеспрямованість і ціннісні орієнтири;
тренувати такі соціальні навички, як уміння ділитися, домовлятися та взаємодіяти.

Іграшки   
для малят і 
дошкільнят

Найкращі іграшки  
для маленьких   
дослідників!
У цьому віці діти рухливіші й говіркіші, 
вони сповнені ентузіазму й часом мають 
непереборне прагнення до дій. Вони 
хочуть бути незалежними й обирати, 
чим займатися. Дайте їм інструменти, за 
допомогою яких діти зможуть розвивати 
соціальні й комунікативні навички, 
проявляти таланти й висловлювати 
бажання. Оскільки через гру дітям легше 
навчатися й проявляти себе, правильні 
іграшки можуть стати невід’ємним 
елементом процесу їхнього розвитку.

Від 1 
року

Іграш
ки

 для м
алят і дош

кільн
ят (від 1 року)
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Дивіться 
мультфільми 
"Томас і друзі"

 на

Назустріч розвагам на повній швидкості! 
Подорожуйте з "Томасом і друзями" на 
веб-сайті: www.thomasandfriends.com

• Дивіться цікаві 
мультфільми про Томаса і 
його друзів.

• Грайтеся в захоплюючі ігри.

• Дивіться відео.
• Знайомтеся з 

паровозиками.
• Фантазуйте!

Радість захопливих подорожей, де дружба 
завжди перемагає!
Томас і його друзі оживають і кличуть за собою у 
пригодницькі подорожі! Цілий світ паровозиків, 
поїздів та залізниць дає можливість фантазувати 
та вигадувати власні пригоди. З цією серією 
іграшок діти навчаються розуміти цінність 
дружби і командної роботи та розвивають свою 
фантазію, невпинно вигадуючи все нові історії!

Наступна зупинка — 
Світ пригод Томаса та його друзів!

© 2016 Gullane (Thomas) Limited. © 2016 HIT Entertainment Limited.
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Інші іграшки "Томас і друзі" для наймолодших залізничників!

Набір 
паровозиків 
"Складай та 
з’єднуй" (CDN14)

Сортер "Станція 
Тідмаус" (CDN12)

Іграшка-каталка 2 в 1                                     
"Томас з кульками" 

(CDN15)

Ігровий набір "Перша залізниця" (BCX80)
• Перша залізниця зі шлагбаумом, водяною вежею 

та сигнальними знаками. • Паровозик Томас у комплекті.
• Веселі інтерактивні деталі, якими легко гратися. • Ідеальне 

знайомство зі світом іграшок «Томас і друзі».

Ігровий набір "Станція 
Кнепфорд" (CDN18) 

• У комплекті — велика пластикова 
залізниця, вантажний вагон 

і вантаж, дві станції прибуття 
Кнепфорд та Уеллсуорт та 

паровозик Томас. • Дві зони 
завантаження та розвантаження. 

• Діти можуть піднімати 
та опускати шлагбаум. • Паровозик 

Томас їздить по колії та поза нею.

Іграш
ки

 для м
алят і дош

кільн
ят (від 1 року)
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Шукайте інформацію 
про інші паровозики та 

залізниці "Томас і друзі" 
для малюків від 3 років, 
а також веселі історії 

про улюблених героїв-
паровозиків та ігри у новій 

"Книзі друзів Томаса".

Паровозики в 
асортименті (W2190)
Ці пластикові паровозики 
ідеально підходять 
для маленьких рученят. 
Кожен паровозик 
продається окремо.

Паровоз  інерційний                                   
в асортименті (R9493)
• Спочатку потягніть паровоз 
назад, а потім відпустіть, і він 
весело помчить уперед.

Інерційний паровозик    
"На всіх парах" в 

асортименті (DGK99)
Щоб запустити паровозик, 

потрібно відкотити його назад 
і відпустити. Під час руху 
хмарка пари над Томасом 

постійно рухатиметься. 3 героя 
в асортименті, що продаються 

окремо.

Найкращий 
вибір для 
дітей від 

1 року!

Великий паровоз                                                    
"Мій перший Томас" (BCX71) 
• Великий паровоз Томас, який можна легко і 
просто катати по різних поверхнях. • У комплекті 
— вантажний вагон зі знімним вантажем. 
• Натисніть на купол паровозика, щоб почути 
сигнал свистка.
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Набір для гри з водою 
"Веселі оченята" 

(CDN11)
Тепер малюк може 

набирати воду та 
наливати її в трубу Томаса 
для ще більш хвилюючих 

розваг. Під час стікання 
вода розкручуватиме 
млинок, а очі Томаса 

будуть рухатися вправо-
вліво! Спеціальні 

присоски допоможуть 
прикріпити Томаса 

до стіни або іншої 
гладкої поверхні. 

Паровозик для гри з водою в 
асортименті (V9078)
Набирайте та прискайте водою з труби 
паровозика з веселими звуками під час гри у 
ванні. В асортименті представлені герої: Томас, 
Персі, Капітан, Дизель та Флін. Розмір іграшки 
ідеально підходить для маленьких рученят.

Паровозик-трансформер Томас-Персі (CDM24)
Паровозик-трансформер Томас-Персі "Томас і друзі"– це дві іграшки в одній! • Переверни паровоз, і він 
трансформується з Томаса у Персі, переверни ще раз і він трансформується назад. • Два герої — в одній 
іграшці. • Колеса потяга крутяться для ще більш веселої гри.

Набір для купання                                                
"Томас-художник" (DGL05) 

Улюблений паровозик Томас 
відтепер став ще й художником! 
Ним можна малювати прямо по 

ванні або по плитці у ванній кімнаті 
під час купання! До набору входить 
паровозик Томас та 4 воскові олівці. 

Створи свій шедевр разом з Томасом! 

Для гри у 
воді!

Іграш
ки

 для м
алят і дош

кільн
ят (від 1 року)
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Конструктор                                                     
«Поїзд із цифрами» (DKX60)

Весела забавка, що не лише сприяє розвитку 
уяви, а й навчає малюка цифрам і назвам 

фігур. До набору входять 44 блоки, 3 колісні 
платформи, 3 основи та аркуш із наліпками.

Набори конструкторів по 60, 80 та 150 
кубиків
3 кубиків різних розмірів і кольорів маленькі 
дослідники зможуть будувати будь-що, не 
обмежуючи власну уяву. Кубики поєднуються з 
іншими наборами серії First Builder™.
Конструктори по 60 кубиків: Класичний – DCH55, 
Рожевий – DCH54, Ультрамодний – CYP66. 
Конструктори по 80 кубиків: Класичний – DCH63, 
Рожевий – DCH62. Конструктори по 150 кубиків: 
Делюкс – CNM43.

Унікальні 
за розміром 

кубики!

Зручно 
поєднуються! 

Великі кубики 
Спеціально для дітей від 1 року!

Іграшки-конструктори розвивають творчі 
здібності, уяву та впевненість у власних силах. 
Mega Bloks™ – ідеальні іграшки для маленьких 

рученят і великих винахідників! Із цих яскравих 
великих блоків можна збудувати все, що завгодно: 

від височенних казкових веж, фантастичних 
машин до потішних тваринок. Головне — не 

обмежувати свою фантазію!

К
он

ст
ру

кт
ор

и
 M

eg
a 

Bl
ok

s™
 (в

ід
 1 

ро
ку

) 
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Візок-каталка «Збираймо кубики» 
(CNG23)
Дивовижний винахід! Виявляється, збирати 
розкидані блоки після гри — не таке вже й 
нудне заняття. Малята можуть штовхати 
візочок ззаду або котити його, тягнучи за 
ручку. При цьому він збирає всі розкидані на 
підлозі блоки, наче пилосос. Малюки будуть 
у захваті від цієї чудо-техніки! До набору 
входять 20 блоків.

Розвивальний ігровий стіл 
(CNM42)
Повністю портативний, столик-
конструктор можна швидко перетворити  
на зручну платформу, яка має 
різнокольорові колії, арки й елементи з 
цікавими формами та наклейками! Ігровий 
набір легко переносити, у ньому зручно 
зберігати іграшки. Він ідеально підходить 
для активних дітей. У наборі 30 деталей.

Конструктор «Музична гусениця» (CNG22)
«Музична гусениця» від Mega Bloks™ подарує радість руху і 

гри Вашому малюку! Якщо потягнути гусеницю за мотузку, 
яскраві елементи на її спині магічним чином рухатимуться 

під захопливі мелодії! Набір містить 7 різнокольорових 
деталей з принтом, а також яскравого метелика, який легко 

кріпиться на спині гусениці.

Надихають 
на видатні 

творчі 
звершення!

Каталка
збирає розкидані 

кубики!

К
он

структори
 M

ega Bloks™ (від 1 року) 
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Join us on

Ваша родина росте, і наша також! 
Запрошуємо Вас приєднатися до неї!

• Ставши учасником сімейного клубу Fisher-Price™ на нашому сайті, Ви 
зможете підписатись на новини про нашу продукцію та отримувати 
цікаві пропозиції іграшок і товарів для дітей із урахуванням віку Вашого 
малюка, поради щодо організації ігрового часу, корисну інформацію про 
вагітність і батьківство, наші новинки, ідеї подарунків на свята та дні 
народження й організації сімейного дозвілля.

• Підпишіться на нашу сторінку на Facebook, щоб дізнаватися про наші 
новини, брати участь у конкурсах, ділитися цікавими фотографіями 
і радісними моментами, надавати нам свої коментарі й пропозиції. 
Поділіться з нами досвідом і радістю виховувати щасливих дітей!

Станьте учасником Сімейного 
клубу www.fisher-price.ua

Слідкуйте за нашими 
новинами у Facebook 
www.facebook.com/FisherPriceUkraine
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Приєднуйтесь 
до нашої 
великої
родини!


