O skupině LEGO
stavitele prostřednictvím tvůrčí
hry a učení. Výrobky LEGO
se prodávají na celém světě
a lze se s nimi seznámit
i na webových stránkách
www.LEGO.com.

Nové stavebnice LEGO® DUPLO® z řady
		 „Moje první“ přinášejí nekonečné herní
možnosti a zároveň pomáhají
s rozvojem dětí
Více informací o skupině
LEGO, jejích finančních výsledcích
a společenské odpovědnosti
naleznete na adrese
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Úplnou nabídku hraček LEGO DUPLO
naleznete na www.LEGO.cz/DUPLO.

Skupina LEGO je rodinná společnost se
sídlem v dánském Billundu a hlavními
pobočkami v americkém Enfieldu,
Londýně, Šanghaji a Singapuru.
Společnost, kterou založil v roce 1932
Ole Kirk Kristiansen, je dnes se svou
ikonickou kostičkou jedním z největších
světových výrobců hraček.
Pod heslem „jen to nejlepší je dost
dobré“ se společnost snaží rozvíjet
schopnosti dětí a inspirovat budoucí

Stavebnice LEGO® DUPLO® „Moje první“ jsou určené speciálně pro
děti ve věku od 18 měsíců do 3 let. Přinášejí jim spoustu zábavy
a zároveň rozvíjejí jejich představivost. Pestrobarevné kostky LEGO
DUPLO jsou dvakrát větší než klasické kostky LEGO, takže dobře
padnou do ruček vašich malých stavitelů. Všechny výrobky LEGO
DUPLO jsou vyrobeny podle nejvyšších norem kvality a bezpečnosti
– protože podle nás musí být každá hra bezpečná.

Není to
pouhá
zábava!

Hra s kostkami LEGO DUPLO

Stavebnice z řady „Moje první“ jsou
vyvinuty speciálně pro malé ručky dětí ve
věku od 18 měsíců do 3 let. Jsou nejen velmi
bezpečné a podléhají přísnému testování,
ale také nabízí vašim nejmenším neomezené
množství herních kombinací. Díky tomu porostou
kostky LEGO DUPLO spolu s vaším malým
stavitelem. Od rozpojování a boření se dostanou
postupně ke stavění věží a jednodušších staveb.

Postavte spolu se svým nejmenším LEGO®
DUPLO® Můj první kolotoč (10845). Pomůžete
mu tak pochopit, jak kolotoč funguje, a ukážete
mu základní principy příčiny a následku. Roztočte
jej spolu pomocí prostředního dílu a sledujte, jak
se otáčejí figurky na sedátkách. S touto skvělou
stavebnicí si užijete spoustu zábavy a při ní svého
nejmenšího naučíte mnoho nových věcí. Zdobené
kostky a tři figurky dětí nabízejí bezpočet
možností ke hře!

Svět čísel dětem představí stavebnice
LEGO® DUPLO® Vláček s čísly (10847).
Stavění vláčku bude pro vaše batole velká
zábava! Postavte jej spolu a vydejte se na
dobrodružný výlet. Mašinku si kdykoli mohou
přestavět podle vlastní fantazie. Stavebnice
obsahuje dvě figurky dětí a figurku kočky.

10845 Můj první kolotoč

Děti od 18 měsíců do 3 let se učí vnímat různé
zvuky a některé také opakovat, začínají si je
spojovat s věcmi, lidmi a zvířaty. Jejich slovní
zásoba čítá okolo 15 slov, dokážou snadno
uchopit větší předměty a pokouší se brát do
ruky i ty menší. Stavebnice LEGO DUPLO z řady
„Moje první“ jsou pro ně skvělou volbou!

10847 Vláček s čísly

Děti si přirozeně velmi rády hrají,
ale pravděpodobně netuší, že hra je
klíčová pro jejich každodenní rozvoj.
Díky hře poznávají svět okolo sebe,
začínají chápat souvislosti a osvojují
si základní dovednosti. Stavebnice
LEGO® DUPLO® z řady „Moje první“,
určené dětem od 18 měsíců do 3 let,
propojují hru i rozvoj dětí. V tomto
období děti začínají rozumět, jak
některé předměty fungují a na co
se používají. Pomozte svým malým
objevitelům při poznávání úžasného
LEGO DUPLO světa a ukažte jim,
jak si se stavebnicemi hrát, aby se
mohly později pustit do vlastního
tvoření.

