Jaką zabawkę wybrać na prezent dla dziecka?
Strona główna » Dziecko » Jaką zabawkę wybrać na prezent dla dziecka?
Mikołajki i Boże Narodzenie to czas, kiedy rodzina i przyjaciele zastanawiają się, co kupić małemu
dziecku. Najczęściej wybierane są zabawki, jednak na jakie się zdecydować?

Każdego roku rodzice, dziadkowie, wujkowie i ciocie wcielają się w Świętego Mikołaja, starając się
spełnić najskrytsze marzenia maluszków. Niestety, nawet portfel Świętego Mikołaja ma swoje
ograniczenia…. Jakie zatem zabawki warto położyć pod choinką, żeby dzieci były szczęśliwe, a nasze
pieniądze dobrze zainwestowane?
Dla maluszków do 3-go roku życia sprawdzą się zabawki, które rozpoczynają edukację, np. z
technologią "Poziomy nauki",dzięki której można dostosować edukacyjną treść zabawki do etapu
rozwoju maluszka. Zabawki z tą technologią oferuje m.in. marka Fisher Price. Wystarczy ustawić
jeden z trzech poziomów, aby wybrać interaktywne piosenki, wypowiedzi oraz dźwięki odpowiednie
dla wieku i umiejętności dziecka. Dzięki temu zabawki mogą służyć dzieciom (i rodzicom!).W ofercie
znajdziemy m.in. nową wersję doskonale znanego Szczeniaczka Uczniaczka, Edukacyjny Pociąg
Szczeniaczka czy nowość - Skuter Malucha. Wszystkie zabawki mówią i śpiewają w języku polskim,
przy okazji ucząc cyferek, literek, kształtów, kolorów oraz stymulując rozwój innych umiejętności
dziecka.
Ceny zaczynają się od 100 zł.
Co kupić maluchowi w wieku przedszkolnym?

To okres, w którym dzieci są zafascynowane bajkami. Idealnie sprawdzą się gadżety z serii "Tomek i
Przyjaciele", a dla dziewczynek wszystko, co związane z lalką Barbie. Miłośników motoryzacji, którzy
lubią tworzyć konstrukcje, zapewne ucieszy zestaw Wyścigowy Wulkan Hot Wheels.

Nowoczesny domek Barbie

Wulkan Hot Wheels

Idealnym rozwiązaniem będzie także Magic Jinn marki Dumel, z którym dziecko konwersuje o
pomyślanym przedmiocie odpowiadając na pytania zadawane przez zabawkę, przez co maluch
rozwija koncentrację, pamięć i wyobraźnię.

Magic Jinn

Wybraliście już zabawkę dla swoich dzieci?

Drogie prezenty gwiazd dla dzieci
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