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TOBI TRESOWANY PIESEK
Cena

75,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4729

Opis produktu
NTERAKTYWNY PIESEK TOBI
S?UCHA 13 KOMEND!
Tobi s?ucha s?ownych komend! Mówi i ?piewa po polsku! To naprawd? dzia?a!
Wypowied? jedno z a? 13 polece?:
- stój
- siad
- le?e?
- g?os
- popro?
- uk?o? si?
- kocham Ci?
- za?piewaj piosenk?
- czy umiesz liczy??
- poka? sztuczk?
- zagraj ze mn?
- Tobi, ta?cz
- Tobi, spa?
Tobi to prawdziwy tresowany piesek! Reaguje na ró?ne komendy, ?piewa, ta?czy oraz liczy! W mgnieniu oka wykona ka?de Twoich z polece?. Jak ka?dy
piesek czasami bywa niepos?uszny, dlatego powtarzaj komendy i staraj si?, aby zb?dny ha?as nie rozprasza? jego uwagi. Zabawa z Tobim sprawi wiele
rado?ci dzieciom, jak i nauczy je liczenia, zabawnych piosenek i wierszyków.
Dla przyk?adu po komendzie "za?piewaj piosenk?" Tobi zacznie ?piewa? jedn? z 2 d?ugich piosenek, za? polecenie "czy, umiesz liczy??" sprawi, ?e Tobi
b?dzie liczy?, mówi?c jedn? z 5 wierszowanych wyliczanek.
Tobi porusza si? jak prawdziwy piesek, siada, staje na tylnych ?apkach, le?y, robi sztuczki przewracaj?c si? na bok i zabawnie ta?czy.
Tobi ma ?liczne, b?yszcz?ce oczy, oklapni?te uszka i uroczy psi pyszczek. Piesek wykonany jest z mi?kkiego i mi?ego w dotyku materia?u, dlatego jest
idealny do przytulania! Tobi czeka na swojego dzieci?cego w?a?ciciela! Przygarnij go!
Tobi - interaktywny piesek:
- s?ucha a? 13 polece? s?ownych - wbudowany mikrofon receptor
- szczeka
- ?piewa 2 polskie piosenki
- mówi po polsku
- mówi 5 wyliczanek, uczy pierwszych cyfr
- siada, le?y, staje na ?apkach, ta?czy, robi sztuczki
- zachowuje si? jak prawdziwy pies
- ma mi?ciutkie, pluszowe futerko
Przybli?one wymiary pieska: ok. wys. 23 x d?. 30 cm
Wymiary opakowania: 24 x 21 x 17,5 cm
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