
wherever there’s a baby

Среќата на 
растењето во 
секој поглед.



Chicco-вите искуства во светот на децата сега се консолидирани од страна на Опсерваторија, 
посветена на зголемување и подобрување на знаењето за децата на возраст од 0 до 3 
години и нивните психо-физички, емотивни и социјални потреби. Првите неколку години се 
витален период во растењето на децата, период кој е полн со значајни промени и потреби, 
за нив и за нивното семејство. Само со блиско набљудување на овие аспекти особено на 
поединечното и спонтаното однесување на децата, сме во можност целосно да ги сфатиме 
нивните вистински потреби. Затоа соработуваме со експерти од медицинско-научниот свет, 
кои секојдневно не информираат за знаењето и напредокот во педијатријата, со оценување 
на научните вредности на предложените производи; комуницира со образовните установ 
и собира предлози од мајки и татковци, кои имаат искуство со потребите на нивните деца. 
Посветеност на Опсерваторијата е да се здобие со повеќе знаење за светот на децата, и да 
го искористи за развој на специфични решенија за секоја фаза од растењето.

Ова се нашите вредности.
Ова е Опсерваторијата на Chicco.

Постојано набљудување на децата и светот во кој тие живеат.

Соработка со медицинскиот свет.

Тековен дијалог со родителите.

Затоа што среќата на децата е сериозно прашање.

Знаење
Наука
Искуство
Одговорност



Права стимулација за растење во секоја смисла.
Допирање, гледање, слушање, гризење, одење, социјализирање, сите се гестикулации кои им овозможуваат 
на децата да го откриваат светот додека ги развиваат своите сетила и вештини во исто време. Нашиот 
ранг на играчки е широк и насочен да му обезбеди на Вашето бебе правилна стимулација за растење во 
секоја фаза.

АУДИО ВЕШТИНИ 
Слушањето е една од првите форми на свест 
за надворешниот свет. Бебињата се привлечени 
од различните звуци и шумови и почнуваат 
да одговараат на ритамот со поместување на 

нивните тела.

ГОВОРНИ ВЕШТИНИ
Кога бебињата почнуваат да изразуваат 
и репродуцираат звуци, тие напредуваат 
од кажување на првите зборови до 
постигнување комплетен развој на јазичните и 
комуникативните вештини.

ТАКТИЛНИ ВЕШТИНИ
Бебињата ги користат своите тактилни вештини 
за да ги откријат и препознаат предметите. 
Различни типови на површини им помагаат за 
развој и насочување на нивните способности за 

паметење и осознавање на светот околу нив.

КОГНИТИВНИ ВЕШТИНИ
Стимулирајќи ги бебињата да истражуваат и 
експериментираат им помагаме да ги оформат 
нивните први когнитивни размислувања за 
некоја работа или однос како и решавање на 
некој проблем.

КООРДИНАТИВНИ ВЕШТИНИ
Бебињата ги користат нивните рачиња за да 
го откриваат светот и да ги развиваат нивните 
перцептивни и репрезентативни активности. 
Како што ја подобруваат координацијата на 
рацете и очите, активно се здобиваат со свест 

за смислата на просторот.

ИМАГИНАЦИЈА, КРЕАТИВНОСТ И ИНВЕНТИВНОСТ
Бебињата ја користат имагинацијата и 
креативните вештини за да се изразат; ова 
започнува со представување на околината 
што ги опкружува и имитирањето на светот на 
возрасните.

ПЕРИОД НА РАСТЕЊЕ НА ЗАБИТЕ
Во тек на деликатниот период на растење 
на забите, на бебињата им се потребни меки 
предмети кои може да ги џвакаат. Нежна 
масажа ја ублажува болката во непцата и ги 

смирува бебињата.

ПОВРЗУВАЧКИ ВЕШТИНИ 
Бебињата се дефинираат како личности, ги 
изразуваат своите емоции, својот карактер и 
почнуваат да се поврзуваат со светот преку 
односите на поврзување. Од моментот на 
раѓање, тие бараат заштита, спокојство и мир. 

ВИЗУЕЛНИ ВЕШТИНИ 
Како што очите на бебињата постепено се 
развиват, учат да го следат движењето на 
објектите и да  ги разликуваат формите и боите. 
Особено, тие се привлечени од едноставните 

геометриски форми и светли бои.

ПСИХО-МОТОРНИ ВЕШТИНИ
Покасно, бебињата добиваат чувство на 
стабилност и доверба. Тие ја подобруваат 
координацијата на движењата и почнуваат 
успешно да извршуваат различни активности 
во исто време.

ПСИХО-МОТОРНИ ВЕШТИНИ
За почеток, кога бебињата се слободни да се 
движат наоколу, тие учат да ги контролираат 
своите движења на телото и го откриваат 
просторот околу нив; започнуваат да ги 
координираат различните моторни и сензорни 

вештини.

ПИШУВАЊЕ
Благодарение на напредокот на нивните 
когнитивни вештини, децата почнуваат 
постепено да ги препознаваат формите и 
графиконите како што се броевите и буквите. 
Развојот на нивните моторичко-координативни 
вештини им овозможува на децата да се 
развиваат и да почнат да се запознаваат со 
почетната фаза која и предходи на пишувањето.

МУЗИЧКИ ВЕШТИНИ 
Како што бебињата играат со звуци и музички 
ноти, го развиваат нивниот ритам и свеста за 

музика.

ДРУЖЕЊЕ 
Бебињата се стекнуваат со поголема самосвест 
и доверба во сопствените способности кога 
се поврзуваат со други и тие учат да ги 
споделуваат своите искуства и да ја развиваат 
сопствената интелектуална, емоционална и 
социјална личност.

3

ПРЕЦИЗНОСТ
Со развој на координацијата очи-раце, со 
подобрување на контролата на движење и 
рамнотежа, детето учи како да изврши повеќе 
прецизни движења.

РАМНОТЕЖА 
Рамнотежата е способност за движење на 
ограничени или нестабилни површини и 
ги вклучува сите секојдневни активности. 
Регулирано е со слухот и видот, но исто така од 
проприоцепцијата т.е. способноста за примање 
информации преку сензорните завршетоци 
во мускулите, тетивите и зглобовите, како на 
пример во глуждот и коленото.
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Први откритија  

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

3во 1

3x AA 1,5 V 
(не се вклучени)

2x

00 065408 200 000

Гимнастика делукс
Оваа конвертибилна гимнастика може да се преобрази во маса со 2 висини за да го следи растот 
на детето и да го унапреди развојот на моторната координација. 
� Овој мулти активен центар има 3 позиции за игра: бебето може да лежи на грб, да седи или да 
стои;
�  Централниот активен панел на гимнастиката може да се трансформира  во мулти активна табла 

која има рачни активности, забавни звучни ефекти и музичка тастатура со обоени копчиња и 
звуци.
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Време за спиење   

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

00 060132 000 000

1. Подвижна играчка 
за креветче

Трите разнобојни играчки ротираат 
во ритамот на музиката, развивајки 

ги визуелните вештини на 
новороденото.

 2. Музичка кутија
Вртелешката се преобразува во 
музичка кутија што го заспива 

вашето дете со нежни мелодии.

8APIQQE*abfbhh+

2во1
6x

Подвижна играчка за креветче “Црвенкапа”   
Оваа е сосема нова играчка за креветче, со рачно навивање, за слатки сништа!
� Трите играчки ротираат во ритамот на музиката и ги претставуваат карактерите од приказна 
обожувана од деца од целиот свет, малата црвенкапа, големиот лош волк и дрвото во шумата. 
� Лесно за прикачување на креветче, може да се користи како подвижна играчка или како музичка 
кутија, одделувајќи го централниот дел со срцето што се врти.

Лесно 
прикачување

Завртете 
го срцето
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Први откритија

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Први откритија Гимнастика
Хипо и неговите забавни пријатели ќе му прават друштво 
на бебето во тек на развојот на координацијата на 
неговите први движења и му нудат забавни активности. 
Гимнастиката содржи 3 привезоци, кои може да се 
одстранат, со подесувачко врзување:
�  Жабата е направена од мека пластика идеална во 

периодот на растење на забите;
�  Желката е електронска тропалка и содржи обоени 

пластични топчиња за развивање на музичката свест;
�  Самовилското коњче со меки крила му помага на 

бебето да ги развие тактилните вештини.

Жабата е идеална за 
периодот на растење на 

забите

Желката е тропалка

00 005195 000 000

4x

2x AAA 1,5 V 
(не се вклучени)

Електронска гимнастика со многу активности

Самовилското коњче 
ги развива тактилните 

вештини
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Први откритија

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Тапанче со Форми и Звуци
Играчка со двојна функција која што им помага на бебињата 
да ги координираат и насочат нивните движења, развивајќи 
ги логичките асоцијации и музичките вештини. Два начини 
на играње:
1.  електронско тапанче за да удираат со рачињата или со 

стапчето;
2.  први коцки, со 3 различно обоени форми за да се протнат 

во отворот што им одговара. 
Посебната форма овозможува да го тркалате наоколу, 
охрабрувајќи го бебето да лази по него.  

4x

2x AA 1,5 V 
(вклучени)

00 065461 200 000

Тапанче

Сортер со први 
форми

2во 1



8

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Од само неколку месеци старост бебињата стануваат свесни за околината во која што живеат и ги 
користат своите сетила за да ги насочат релациски и сетилни вештини. Околината и предметите 
што ги опкружуваат се важен извор на визуелни, звучни и тактилни стимулации кои им даваат важни 
информации за нивниот развој.

Baby Senses е Chicco-вата нова линија на тропалки, посебно дизајнирани за стимулација на 
сензорниот развој на бебињата и за поттикнување за првите експериментирања со нивните моторни 
вештини.

За да ги заштитиме бебињата, достапните делови содржат необоени делови.

Овие мали слатки животни се лесни и едноставни за држење, што ги прави идеални да им помогнат 
на  малите бебиња да ги координираат првите движења, охрабрувајќи ја напредната еволуција на 
инстиктивнните рефлекси, кои типично ги има кај новородените, кон можноста да зграбат и тресат.

Од 3 месеци и натаму, новороденчињата појасно ги  гледаат предметите и почнуваат да 
препознаваат детали и да ги разликуваат основните бои. Овие животни имаат силно контрасно 
обоени декорации и светлосни ефекти да го поттикнат и адаптираат развојот на визуелните 
вештини во текот на растењето.

Око-рака координацијата им овозможува на новороденчињата да го фиксираат нивниот поглед на 
објектите и да ги стават во нивната уста за да ги истражуваат дополнително. Овие тропалки имаат 
различни површини за истражување и специјално обликувани делови за ладење за да се обезбеди 
помош за болките во непцата во текот на следната фаза.

Новороденчињата ги привлекуваат играчки што произведуваат звуци и музички стимулации. Тие 
сакаат да откриваат различни звуци и да ексериментираат со нивната способност да тропкаат и да ги 
погодуваат предметите за да произведуваат звуци и да се развиваат основите за учење и откривање. 

Првите тактилни искуства за новороденчињата главно го вклучуваат контактот со нивните мајки и 
откривањето на нивните сопствени тела; ова постепено се проширува за да ги вклучи врските со 
останатите предмети. Манипулацијата со играчките направени од различни материјали, површини и 
содржина пренесува диференцирани сензации на бебињата и им помагаат да ги насочат тактилните 
и сетилните вештини. 
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Први откритија

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Лесни за држење Клучеви и Прстени
Две нови тропалки, лесни и едноставни за држење, идеални за првите 
месеци.
Лесни за држење клучеви составени од 3 привезоци во форма на клучеви, 
со рељефни детали и контрастни бои за да го привлечат вниманието на 
вашето дете.
Лесни за држење Прстени направени од 6 прстени во различни бои кои 
може да се откачат од централниот дел и да се закачат на друг, по желба.
Двете играчки ја стимулираат мануелната координација на вашето дете.

4x 6x

Одвојте ги приврзоците 
и комбинирајте ги еден 

со друг

00 005953 000 000 
Лесни за држење клучеви

00 005954 000 000 
Лесни за држење прстени

Лесни за држење
Лесни и едноставни за држење овие тропалки 
ја стимулираат координацијата на рацете.
Со ергономски облик и 3 прикачени прстени за 
да се игра со нив.

00 072362 000 000 
Мече

00 072363 000 000 
Зебра

00 072364 000 000 
Слон

4x 6x
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Учење

Супер Клатечки Прстени
Шест обоени прстени со различни дијаметри кои 
се лизгаат по основата, почнувајќи од најголемиот. 
Ова им помага на малите деца да ја развијат 
координацијата со рацете и когнитивните вештини.

Куќичка за животни
Весела куќичка, со многу обоени форми кои се вметнуваат 
во соодветните отвори, им помага на децата да ги учат 
формите и боите и да се развива координацијата на 
движењата и логичките асоцијации.

6x

6x

00 063259 000 000

00 064273 000 000

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Сортер со 
први форми
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Емулација  Возило со далечинско управување

Наполни и вози 
Спасувачки возила кои ги фасцинираат малите деца толку 
многу, сега стануваат нивните нови пријатели за играње со 
далечинско управување.
Пожарникарско возило, џип 4 x 4, полициско возило 
и конечно брзата помош им овозможува на децата да 
откриваат нови авантури секој ден!
Возилото доаѓа со:
� вградена батерија на полнење
�  лесен за држење волан со две копчиња, едно за да се 

движи напред и другото за да сврти возилото и да ја 
смени својата насока. Управувачот работи и како база 
за полнење.

Возилото се движи со вградено полнење на NiMH 
батерија, а воланот работи со 4 x 1,5 Волт " AA" батерии ( 
не се вклучени). Кога батеријата се полни, свети зелениот 
индикатор, а возилото испушта звучен сигнал. Кога 
батеријата е полна, ќе се чуе звучен сигнал и зеленото 
светло ќе се изгасне.

6x
1x NiMH Полнач 
(вклучен)

4x AA 1,5 V 
(не се вклучени)

Реални звучни ефекти
Моторот на возилото произведува 
звуци додека се движи. Исто така, 
прави смешен звук кога ќе го смени 
правецот.

Ба
за

 за

 полнење и волан за управувањ
е

00 069023 000 000  
Полиција

00 069024 000 000 
4x4

00 069025 000 000  
Пожарна

00 069026 000 000 
Брза помош



Кога малите деца почнуваат да се движат наоколу, нив им е потребно да играат со играчки кои ќе им 
помагаат да го откриваат светот околу нив, а исто така ќе им овозможат да ги насочат своите моторни 
вештини да стекнат самодоверба, контрола и  рамнотежа.

Движење
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Движење    Проодувалки

Проодувалка

Центар со 
активности, светла 

и звуци

4x

2x AA 1,5 V 
(не се вклучени)

2во1

Бебешки чекори - проодувалка 
со активности
Им помага на бебињата да стојат и да ги направат 
своите први чекори со целосна безбедност. Штом 
бебето почни да се движи, играчката веднаш активира 
забавна мелодија која ќе престане ако и бебето 
престане да се движи, охрабрувајќи го да направи уште 
неколку чекори. Исто така, содржи и дел со активности 
и игри, светла и звучни ефекти.
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Движење    Седни и вози

Кватро
Седи и вози кола која што нуди 4 начини на игра за да го следи 
растот на бебето:
1. Клацкалка: погодна за мали деца, благодарение на цврстата 
база што се ниша, заштитна пречка и појаси;
2. Туркај и оди: со држач за нозете, безбедносен појас и 
практична рачка за родителите да туркаат и управуваат;
3. Туркај и шетај: претставува поддршка за првите чекори на 
бебето;
4. Седи и вози: му овозможува на детето слободно да се турка 
со своите нозе.
Во комплет со забавен активен центар на воланот, кој може да 
се употребува во сите 4 начини на играње, но може и да се 
извади за да се игра било каде.
Димензии: 59 х 33 х 60 см

Отстранлив електронски 
активен центар

1x

2x AA 1,5 V 
(не се вклучени)
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

1. Клацкалка 

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

3. Туркај и шетај

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

4. Седи и вози

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

00 060703 000 000 
Портокалов

00 060703 100 000 
Розев

00 060703 200 000 
Зелен

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

2. Туркај и оди 4во 1
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

first dreams   Giostrine

16

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Први соништа   Подвижна играчка за креветче

Магични Ѕвезди играчка за креветче
Главниот производ од линијата First Dreams е обновен со нови бои и ново пакување!
�  Три привезоци, во целосно нов дизајн, ги претставуваат типичните карактери на First Dreams 

производите.
�  Играчката има  двојно заштитен систем: всушност, прожектира подвижни слики од шарени 

ѕвезди и планети на играчката и на таванот од собата.
�  Кога детето ќе порасне, горниот дел може да се одстрани и да се трансформира во практичен 

прожектор со ноќно светло.
�  Музичкиот дел е навистина разновиден, со класични и современи песни.
�  Дополнително, благодарение на сензорот за звук, автоматски се активира кога детето плаче, 

додека родителите може да го активираат со помош на далечинскиот управувач.
�  Достапно во две варијанти, светло сина и розе: идеа за подарок кој со воодушевување ќе биде 

прифатен.

4x

Подвижна играчка за 
креветче со двојна проекција Проекции од креветчето Ноќно светло

2x C 1,5 V 
(не се вклучени)
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Инф
ра црвено далечинско управување

Сензор за звукза автоматско активирање

2 музички стила:

Класичен

Современ

00 002429 100 000 Розе

8APIQQE*aceecb+

00 002429 200 000 Сино

8APIQQE*acebhj+
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Први Соништа   Прожектори

00 002427 100 000
Розе

00 002427 200 000  
Син

Прожектор

Лампа

6x

3x AA 1,5 V 
(не се вклучени)

Ѕвезди Добра Ноќ
Прожекторот креира магична атмосфера за добра ноќ благодарение 
на мелодиите и разнобојната проекција на ѕвезди во собата на бебето.
� Ви нуди широк избор на класична музика од Бах и Росини, современа 
музика и звуци од природата.
� Со мека играчка која се вади и може да му прави друштво на бебето 
додека спие.
� Може да се употребува и како ламба со светло во боја.



19

IN
FA

N
TПостигнување на среќата на децата секогаш било наша мисија, бидејќи 

веруваме дека среќно дете ќе порасне во среќен човек и дека среќен човек може 
да го направи светот подобро место.

Затоа од гледна точка на Chicco, среќата е во малите нешта во животот, 
едноставни гестови полни со љубов.

Како тие што го прават детето среќно, ден по ден, помагајќи му да порасне.

Un giorno saprò dirti
perchè mi sento così felice.
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14Оскар Бебе доо - ул. Перо Наков бр. 31, Скопје - Македонија

Тел. (+389) 2 2549 942 - Факс (+389) 2 2551 886 - www.encimenci.com.mk

Artsana SpA го задржува правото да ги менува, во секое време и без предупредување, цртежите, 
боите и потребните или надградувачки технички спецификации на производите прикажани во 
овој каталог. Сите детали и спецификации кои се дадени се наменети како водич без обврска и 
затоа се необврзувачки.

wherever there’s a baby


