Dane aktualne na dzień: 22-05-2022 06:20

Link do produktu: https://emix24.pl/magic-jinn-super-czyta-w-myslach-5-kategorii-dumel-dd61300-p-4337.html

Magic Jinn Super Czyta w
Myślach 5 kategorii Dumel
DD61300
Cena

115,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DD 61300

Kod producenta

DD 61300

Kod EAN

3760145061300

Producent

Dumel Discovery

Opis produktu

SUPER MAGIC JINN

Interaktywna Zabawka

MAGIC SUPER JINN to innowacyjny, edukacyjny zwierzak, który potrafi mówić języku polskim.

Udoskonalony Magic Jinn, który zgaduje aż w 5 kategoriach! Zmierz się z nim i poznaj jego super moc!
Super Magic Jinn to nowa wersja znanej już dobrze zabawki, która potrafi czytać w myślach.
Zabawne zwierzątko zgaduje w pięciu kategoriach: ubrania, owoce i warzywa, instrumenty muzyczne, zawody oraz sporty.
Pomyśl o czymś z wybranej kategorii, odpowiadaj szczerze na pytania zadawane przez Jinna używając słów: tak, nie, nie wiem, to zależy, a on
odgadnie o czym myślisz.
Baw się dobrze stawiając mu kolejne wyzwania!
Jeżeli będziesz sprytniejszy od niego i znasz hasło z danej kategorii, którego nie zna Jinn – wygrasz!

Aby rozpocząć zabawę:
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naciśnij na nos Magic Jinna
Następnie pomyśl o czymś z wybranej kategorii, a Magic Jinn zada wówczas Ci pytanie
Na zadane pytanie odpowiadaj krótko i wyraźnie: "tak", "nie", "nie wiem", "to zależy"
Magic Jinn będzie zadawał pytania do momentu, aż zgadnie o jakim przedmiocie pomyślałeś.

Podczas zadawania pytań oczy Jinna świecą się,
sprzyja to powstawaniu magicznego nastroju.

Zabawa z SUPER Magic Jinnem wspomaga

rozwój koncentracji malucha,
rozwija jego wyobraźnię,
pomaga ćwiczyć pamięć,
a przede wszystkim sprawia mnóstwo zabawy !!!

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 5 lat.
Zabawka wymaga baterii 3 sztuki 1,5V AAA.
Wymiary opakowania: 24 cm x 20 cm x 10 cm,
Wysokość zabawki ok. 10 cm.

Dumel Discovery to seria zabawek edukacyjnych i progresywnych o niezwykle wysokim standardzie stworzonych po to by dzieci mogły uczyć się
poprzez zabawę.
Zabawki te są tworzone przez specjalistów w dziedzinie natury świadomości każdego dziecka tak, aby rozwijały one zainteresowanie dla wielu
fascynujących przedmiotów odpowiednio dla swojego wieku.
Wszystkie produkty są zgodne z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa.
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