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Mata Edukacyjna Ośmiornica
z Kolekcji: Morze
Cena

399,99 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

54149

Kod producenta

4001998054149

Kod EAN

4001998054149

Kolekcja

Morze

Wysokość op.

62 cm

Szerokość op.

80 cm

Grubość op.

9 cm

Opis produktu
Mata Edukacyjna Ośmiornica z Kolekcji: Morze
Duża przepiękna Mata Edukacyjna w kształcie Ośmiornicy, zachwyci nawet najbardziej wymagającego niemowlaka. Przytulnie
miękka, w stonowanych, pastelowych, kolorach, oferuje ciekawemu wszystkiego maluszkowi wiele fascynujących
niespodzianek, które tylko czekają, żeby je odkryć. Na młodego zdobywcę nowych doświadczeń czeka pięć uroczych
odczepianych zawieszek. Lusterko, miękki gryzaczek, grzechotka, piszczałka, dźwięki zwierząt, czy ukryty w środku
szeleszczący papier, przyjemnie oddziałują na dziecko, ciesząc zmysły i pozytywnie wpływając na jego rozwój. Zawieszki
przyciągają uwagę, pobudzają wyobraźnię, zachęcają do obserwowania. Małe rączki uczą się świadomego chwytania,
dotykania i ściskania. Przytulna mata wspomaga rozwój dziecka oraz wzmacnia jego mięśnie we wczesnym etapie jego życia:
podczas leżenia, siedzenia oraz raczkowania. Materiały, z których maskotki zostały wykonane, są atrakcyjne i wyjątkowo
delikatne dla wrażliwej skóry młodego człowieka. Mata, ucząc przez zabawę, zapewnia ekscytującą eksplorację i dobry nastrój
na długi czas!
Funkcje:
Edukacyjna mata zapewni aktywny rozwój ruchowy oraz radość odkrywania nowych bodźców.
Zachęca do unoszenia głowy, wspomaga kontrolowanie ruchów ręki.
Rozwija zdolności motoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową.
Zachęca do zabawy, rozwija koncentrację, pozytywnie wpływa na rozwój sensoryczny.
Grzechotka i piszczałka, wprowadza stymulację akustyczną.
Bezpieczne lusterko inspiruje do samopoznania.
Gryzaczek przynosi ulgę przy ząbkowaniu.
Szczegółowe informacje o produkcie:
Duża mata edukacyjna z pięcioma odczepianymi zawieszkami, z pierścieniem grzechotki, lusterkiem, gryzakiem,
piszczałką, ukrytym szeleszczącym papierem, odgłosami zwierząt.
Dla niemowląt i małych dzieci.
Materiał wierzchni: aksamit, tkanina z nadrukiem, muślin, plusz.
Wypełnienie: 100% poliester.
Wymiary maty: 120 cm x 80 cm.
Wymiary opakowania: 9 cm x 80 cm x 62 cm.
Pielęgnacja: delikatne pranie w 30°C.
Idealny jako prezent na narodziny, urodziny lub chrzest dla niemowląt i małych dzieci.
Wszystkie artykuły niemieckiej marki FEHN są bezpieczne dla dzieci od 0+.
Wykonane są z najlepszej jakości materiałów.
Spełniają normy EN71, CE. Są testowane pod kątem bezpieczeństwa przez niezależne instytuty badawcze
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"Stiftung Warentest" lub "Ökotest”.
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