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1½ - 4 éves korig

A PLAYMOBIL 1.2.3
játékos formában kíséri a
gyerekeket első életéveik
során!
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Játékok a gyerekszobába

Homokozó játékok

2

Finommotorikus
képességek

Gyakorlat teszi a mestert:
finommotorikai készségek
gyakorlása és a fejlődés
lépései.

Nyelvi fejlődés

Játékosan fejleszti a
nyelvtudást, ezáltal
támogatva a nyelv
fejlődésének szakaszait.

Cr

e at i v i t y

Kreativitás

A kreatív tevékenységek
nagyon szórakoztatóak:
kísérletezés, új dolgok
létrehozása..
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Kognitív megértés

Fejleszti a logikát és az elvont
gondolkodást, valamint a
kapcsolatok és a környezet
megértését.
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Vízi játékok

Kreatív szórakozás
homokkal -

i
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A termékvonalon belül egymásra épített szettek
célzottan támogatják a gyermekek fejlődését.
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Végtelen vízi szórakozás -

gu

n

e

Tündérvilág, óvoda és még
sok más -
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A feltüntetett termékek példák.
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Easy Start Kezdő szett,
a hangsúly az első
élmények gyűjtésén,
a felfedezésen,
állathangok utánzásán,
figurák, állatok és
tárgyak megnevezésén van.
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First Challenge Bővített
szett, a hangsúly az első
felfedezéseken, a
finommotorikus
képességek fejlesztésén
és a megértésen van.

Easy Start
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Little Expert Haladó szett,
rengeteg felfedezni való
funkcióval. A hangsúly az
összetett kontextusokon,
szociális készségeken
és a szerepjátékokon van.

First Challenge
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korig

Little Expert
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A TERMÉKCSALÁD TAGJAI

A PLAYMOBIL 1.2.3 játékrendszere
három tanulási szintre van felosztva,
a termékvonalon belül egymásra
épített szettek célzottan támogatják a
gyermekek fejlődését. A játékkészletek új
kombinációs lehetőségei és kiegészítői
a játékot újra és újra izgalmassá teszik,
több éven át segítve a gyermekek
fejlődését.
Az Easy Start, az First Challenge és a
Little Expert tanulási szintek egymásra
épülnek és tájékozódási segítséget
nyújtanak a szülők számára a gyermekek
fontos fejlődési fázisaiban.
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Az élet első évei a tapasztalatszerzéssel
telnek. Annyi felfedezni való dolog van!
A világ olyan nagy, színes és lenyűgöző
a gyermekek szemében. Minden, amit
most megtapasztalnak, megismernek és
megtanulnak, nagyon fontos szerepet
játszik a jövőbeli tanulás során. Minden
gyermek a saját módján és tempójában
fejlődik, a PLAYMOBIL 1.2.3 ezt a
fejlődést sajátos és játékos módon
támogatja.

A PLAYMOBIL 1.2.3 játékrendszere három tanulási szintre van felosztva,
a termékvonalon belül egymásra épített szettek célzottan
támogatják a 1½ és 4 év közötti gyermekek fejlődését.

Szociális
készségek

Támogatja a szociális
készségek fejlődését
az első szerepjátékok
segítségével.

Állatvonat

6962

Hordozható
tanyácskám

ÚJ

07/2021

+

6964

Pali bácsi
traktoron

Rendezd át az
állatokat és a
kiegészítőket, és
meséld el saját
történeteidet!

ÚJ

ÚJ

07/2021

07/2021

70405

70406

Guruló
kisállat-vonatom

Guruló kiskutyám
4

Kalandok
a farmon

5

Pihenés a
hordozható
farmon

70181

Kisautó lószállító
pótkocsival

ÚJ

07/2021

70410

Kisfiú pónival

ÚJ

07/2021

70404

Lovasnő lóval
70180

Hordozható
lovardám
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Kalandok az
állatokkal

ÚJ

07/2021

70182

70407

Állatkerti autó
orrszarvúval

Állatorvos
kutyával

70183

Tengerész
halászcsónakkal

6765

Az én hordozható
Noé bárkám
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Hív a tündérerdő!

ÚJ

07/2021

70402

70127

Tündérke
őzgidával

Hercegnő
egyszarvúval

ÚJ

07/2021

70401

Egyszarvú hintó
tündérrel

70128

Lovag kísértettel

ÚJ

ÚJ

07/2021

07/2021

70403

Tündérke rókával
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70400

Tündérjátszótér
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A városban

70186

Űrhajós rakétával

70185

Utasszállító
kisrepülőgép

6774

70129

Az első
kukásautóm

Családi otthon
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Játék és szórakozás
a hordozható
óvodával

70130

Játszótér

6773

Kisbusz

ÚJ

07/2021

70399

Hordozható
óvodám
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Irány a
színhely!

Egy hosszú
utazás előtt

9384

Rendőrségi kisautó
9383

Rendőrségi
kishelikopter

ÚJ

07/2021

70408

Kutyás rendőr

6967

Tűzoltásra
készülök

70179

Az első
kisvasutam
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Végtelen szórakozás
az építkezésen

Formakereső
funkcióval

70165

Építési daru
6775

Kis markoló

70126

Billenős
teherkocsi

70184

Teherautó
formaválogató
garázzsal

ÚJ

07/2021

70409
70125

Lapátos kotrógép
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Építőmunkás
talicskával

19

ÚJ

01/2021

Vízi
szórakozás
70270

70271

Vízi csúszda

Kacsa család

70267 + 70269 +
70270 + 70271
70269

Mérleghinta
öntözőkannával

70270 + 70268

70269 + 70268
70267

Csibb csobb vízipark
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70268

Vízikerék körhintával

Kreatív szórakozás
homokkal

ÚJ

01/2021

70340

Kreatív szett
"Homokvár"

9144

Tartálykocsi

ÚJ

01/2021

70339

Kreatív szett
"Homokpékség"
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70064

Talajfúró
jármű

23

Adventi
naptár

Probléma esetén kérjük forduljon
e-mailben vevőszolgálatunkhoz.
Vevőszolgálatunk elérhetősége
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Service Department Hungary
Brandstätterstraße 2-10
D-90513 Zirndorf
Germany
Email: service_hu@playmobil.de
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70259

1.2.3 Adventi naptár Karácsonyi jászol

További információk
YouTube I Facebook I Instagram
egy bejegyzett védjegy.
© 2021 geobra BRANDSTÄTTER.
Printed in Germany. Imprimé en Allemagne.
A PLAYMOBIL a fenntartható erdőgazdálkodás elkötelezett híve!
A gyártó a változtatás jogát fenntartja!

