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PLAYMOBIL 1.2.3 е 
приятел в игрите на 
децата още през първите 
години от живота им!
Първите години от живота са
изпълнени с незаменими 
преживявания, въз основа на които 
се формира опитът ни. Има толкова 
много неща, които очакват да бъдат 
открити! Светът е толкова необятен, 
пъстър и интересен в детските очи. 
Всичко, което то преживее, открие и 
научи сега, формира важната основа 
на бъдещото познание.
PLAYMOBIL 1.2.3 предлага 
целенасочен, но забавен начин за 
подпомагане на това развитие, тъй 
като всяко дете се развива различно и 
със свое собствено темпо.

Комплектите за игра на PLAYMOBIL 
1.2.3 са разделени на три учебни нива 
така, че да подпомогнат развитието 
на детето през първите години от 
живота му. Възможностите за нови 
комбинации и допълнения в игралните 
комплекти ги правят неизчерпаем 
източник на забавления, който помага 
на децата да пораснат през годините. 
Учебните нива Лесен старт, Първо 
предизвикателство и Малкият 
експерт, са надграждащи и са 
незаменим ориентир за родителите 
във важните фази на развитие. 

Системата за игра на PLAYMOBIL 1.2.3 е разделена на три учебни 
нива, всяко от които надгражда предходното, като се акцентира 
особено на развитието на децата между 1 ½ и 4 години.

1½ - 4
години

Продуктови линии на

От стр. 4
От стр. 22

От стр. 20

ТВОРЧЕСКО ЗАБАВЛЕНИЕ
С ПЯСЪК - 

ИГРАЧКИ ЗА ПЯСЪК

ПРИКАЗЕН СВЯТ, ДЕТСКА 
ГРАДИНА И ОЩЕ - 

КОМПЛЕКТИ ЗА ИГРА ЗА 
ДЕТСКИ СТАИ

БЕЗКРАЙНА ЗАБАВНА ИГРА 
С ВОДА -

ВОДНИ ИГРАЧКИ

ФИНА МОТОРИКА
ОПИТЪТ ПРАВИ 

МАЙСТОРА!
ТРЕНИРА ФИНИТЕ 

УМЕНИЯ КАТО ОБРЪЩА 
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА 

ЕТАПИТЕ НА РАЗВИТИЕ 
НА ФИНАТА МОТОРИКА. 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
РАЗВИВА ПО ЗАБАВЕН 

НАЧИН ЕЗИКОВИТЕ 
УМЕНИЯ И ТАКА 

ПОДПОМАГА ФАЗИТЕ 
НА ЕЗИКОВОТО 

РАЗВИТИЕ.

ТВОРЧЕСТВОТО
ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 
Е ГОЛЯМО ЗАБАВЛЕНИЕ: 

ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙ, 
ОПИТАЙ И СЪЗДАЙ НЕЩО 

НОВО.

ПОЗНАВАТЕЛНИ 
УМЕНИЯ

РАЗВИВА ЛОГИКАТА 
И АБСТРАКТНОТО 

МИСЛЕНЕ: РАЗБИРАНЕ 
НА ВРЪЗКИТЕ И 

ОКОЛНАТА СРЕДА.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
ПОДПОМАГА 

РАЗВИТИЕТО НА 
СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ 
СЪВМЕСТНИ И РОЛЕВИ 

ИГРИ. 

Комплектите, координирани в рамките на 
продуктовите линии, са специално разработени да 
подпомагат развитието на децата.

Показанитге комплекти са 
примерни.

В комплектите за начинаещи, 
в които има опростени 
фигури, учебният акцент 
е върху усещането и 
изследването, както и върху 
имитацията на животински 
звуци и назоваването на 
фигури, животни и предмети. 
Къде е ездачът?
А как прави кончето?

В разширените комплекти 
акцентът пада върху 
изследването на първите 
функции, насърчаването 
на фината моторика и 
разбирането на причинно-
следствените връзки. 
Какво става, когато дръпна 
струната?

Комплектите за напреднали 
са пълни с функции за 
откриване. Учебният акцент 
е върху неща от по-сложен 
контекст, социални умения и 
ролеви игри. 
Какво, деца, научихте днес в 
детската градина?

Лесен старт

Първо
предизвикателство

Малкият
експерт



+

4 5

НОВО

Влакче от животни

НОВО НОВО

Приключения
във фермата

Пренаредете 
животните и 
аксесоарите, 
и измислете 

свои собствени 
истории за 

разказване!

70405

Влакче от животни
70406

Количка за 
дресиране на куче

6962

Моята преносима 
ферма

6964

Трактор с ремарке
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Празници в 
преносимата
                ферма

70180

Моята преносима 
плевня

НОВО

70404

Ездач с кон

НОВО

70410

Момче с пони

70181

Кола с ремарке и конче



8 9

Приключения
с животни

6765

Моят преносим 
Ноев ковчег

НОВО
70182

Зоологическа количка 
с носорог

70407

Ветеринар с куче

70183

Рибар с лодка



10 11

Приказната 
гора те вика!

НОВО

НОВО
НОВО

НОВО

70127

Принцеса с еднорог

70128

Рицар с призрак

70403

Приказна фея
с лисичка

70400

Приказна площадка 
за игра

70402

Приказна фея
с еленче

70401

Файтон с еднорог
и приказна фея
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70186

Космонавт с ракета

В моя град!

70185

Самолет с пътник

6774

Боклукчийски 
камион

70129

Семеен дом
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Забавления и игри в 
преносимата детска 
градина

70399

Моята преносима 
детска градина

НОВО

70130

Детска площадка за 
игра

6773

Автобус 



1716

9384

Полицейска кола

Напред към мястото
на събитията!

Голямото пътуване

9383

Полицейски 
хеликоптер

70408

Полицай с куче

НОВО

6967

Пожарна кола със 
стълба 70179

Моят първи 
комплект с влакче 



18 19

Безкрайно забавление
на строителната 
площадка

С функция
за

сортиране

6775

Фадрома

70184

Самосвал с гараж

70125

Багер

70165

Строителен кран

70126

Самосвал

70409

Строител с ръчна 
количка

НОВО



70269 + 70268

70270 + 70268

70267 + 70269 +  
70270 + 70271

20 21

70267 + 70269 + 

Забавни
игри с вода

НОВО

70270

Водна пързалка
70271

Семейство патета

70269

Водна люлка с кана
70268

Въртележка Водно колело

70267

Воден парк "Цоп-цоп"
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70340 

Камион-цистерна 
за вода
"Рицарски замък"

Творчески
забавления
с пясък

НОВО

9144 

Камион цистерна

70339 

Кофичка за пясък
"Пекарна"

НОВО

70064 

Камион сонда



Коледен
календар

НОВО

70259

1.2.3 Коледен календар – 
Коледни ясли 
"Рождество Христово"

За повече информация, посетете
YouTube I Facebook I Instagram
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