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Centre de activitate, ideale pentru stimularea auditiva, vizuala, a abilitatilor de
coordonare ale miscarilor cat si pe cele asociative (logice), puteti alege din
oferta magazinului nostru, Lacopii.ro

Centru de activitate pentru bebelusi
Activitatile educative pentru copii au marele rol de a-i ajuta pe cei mici sa invete
anumite aspecte despre lumea inconjuratoare, invatarea culorilor si a formelor.
Jucariile educative dezvolta anumite abilitati si de asemenea, sunt distractive,
reprezentand cea mai buna metoda de petrecere a timpului. Ceea ce trebuie sa stie
parintii este fapul ca exista foarte multe jucarii care il poate face pe copil sa isi
dezvolte unele laturi: creativitate, cromatica, asamblare, ce pot fi imbinate cu
amuzament si buna dispozitie,cele mai importante fiind centre de activitate bebelusi.
O mare atentie trebuie sa o acordati in privinta dimensiunii jucariei,aceasta nu trebuie
sa fie de mici dimensiuni deoarece poate fi cu usurinta inghitita in timpul jocului. Un
centru de joaca pe care il recomandam este Centru activitate Cute Criters Activity
Jumper ,Bright Starts. Bebelusii vor salta fericiti in acest centru de activitati! Platforma
unica ofera bebelusilor un loc sigur si vesel pentru a se distra! Jumperul creste o data
cu bebelusul – oferindu-i posibilitatea de a se roti la 360 de grade pentru a explora
toate activitatile oferite. Melodiile si sunetele pianului vor recompensa miscarile
energice ale bebelusului, completandu-i astfel distractia.

Platforma de ‘bungee jumping’ special conceputa, ii permit bebelusului sa sara
energic, in timp ce scaunul rotativ la 360 grade ii permite sa exploreze toate jucariile
centrului. -Jumperul creste o data cu bebelusul, inaltimea lui fiind ajustabila in 5
trepte, pentru eficienta maxima si utilizare indelungata -Modulul de sunete are 3
modalitati de functionare: melodii, pian, sunete vesele – pentru a intregi distractia
bebelusului – iar luminile nu putea lipsi din acest colt de veselie! -Jucarie mare de
plus, ale carei maine reprezinta jucarii de dentitie – va deveni favorita bebelusului,
ajutandu-l, de asemenea, sa descopere modalitati variate de distractie -Tavita
integrata, usor de curatit – ofera un spatiu cu modalitati de utilizare alternative -Inele
suplimentare pt. agatarea jucariilor favorite ale bebelusului -Designul este special
conceput pentru a ocupa cat mai putin spatiu, plierea realizandu-se foarte usor Sezutul poate fi spalat in masina de spalat -Platforma combina ideal utilul cu placutul :
micutii energici vor invata in cea mai mare distractie cum sa se coordoneze, sa se
auto-descopere, sa-si antreneze muschii si chiar sa-si gestioneze atentia -Jucarii
multiple, variate ca forme si functii: oglinda mare il vor ajuta pe bebelus sa se
autodescopere, sirag cu zornaitoare si multe altele. -Varsta recomandata: 4 luni+ Pliere usoare -Sezut lavabil.
Fiecare jucarie a colectiei noastre va surpinde copilul si il va invata sa interactioneze
in situatii mereu noi. Desi, invatatul nu a fost niciodata usor si distractiv cu ajutorul
gamei variate de centre de activitate prezente acum in magazinul nostru online, acest
lucru devine posibil.
Cand bebelusul incepe sa devina interesat de lumea inconjuratoare, incepe sa apuce
lucrurile din jur, sa fie interesat de culori si miscari, o idee buna atat pentru mamica
cat si pentru cel mic este cumpararea unui centru de activitati. Pe site-ul nostru,
Lacopii.ro, gasiti o gama variata de centre de activitati bebelusi :Masuta interactiva cu
activitati Discovery, Bancuta multifunctionala, Centru de activitati prisma, Alfabetul
Pop Top Having a Ball, Ferma Cluck & Learn Having a Ball, Centru activitati Cruise
Around Activity Lion si altele.
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