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Reklam na vánoční dárky je plné radio, televize i internet. I my přidáme svou trochu do mlýna.
Víme, že jste ze všech těch upoutávek možná lehce otupělí, my však víme, že s tipy od nás u
svých dětí zaručeně uspějete. Stějně jako loni jsme navštívili rodinné internetové hračkářství
Dráček.cz, kde najdete kouzelné vánoční dárky pro děti, které můžete věnovat svým blízkým s
láskou. Od léta 2011 můžete své objednávky vyzvedávat také osobně v kamenné pobočce na
Palmovce!

      Vánoční dárky pro nejmenší
  

Máte doma miminko nebo batole? Nevíte, co nového, hezkého, ale i praktického svému
nejmilejšímu pořídit? Máme pro Vás dva tipy. Mezi nejčastěji kupované vánoční dárky pro
nejmenší patří didaktické a motorické hračky .  Takovou první didaktickou hračkou se může
stát hrací deka. Hrací deky pomáhají dětem prozkoumávat blízký okolní svět, brání chladu od
země a děti si na nich vyhrají celé hodiny. 

Velmi příjemným a praktickým dárkem se mohou stát také novinky našeho obchodu – fusaky,
určené do kočárku i autosedačky. Díky speciálnímu použitému termoregulačnímu  materiálu
Outlast®, vytvářejí ideální teplotní podmínky pro miminko.

Pro o něco větší děti můžete pořídit krásné didaktické hračky. Děti se nejen zabaví, ale naučí
se také něco nového. 

  

  Chytré hry – Smart Games
  

Znáte už Smart Games?  Chytré hry, které prostě chytí? Určené jsou obvykle dětem od sedmi
let, najdete mezi nimi však také kousky pro menší děti. Pro předškoláky představují Smart
Games neskutečnou výzvu. Při hře musí zapojit svou hlavinku. 

  Odrážedla, odstrkovadla, koloběžky...
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http://www.dracek.cz/didakticke-a-motoricke-hracky/
http://www.dracek.cz/smart-games/
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Když chtějí děti poznávat svět a vlastní nožičky nestačí – chtějí být rychlejší, doběhnout dál –
prostě chtějí „mít“ už konečně svůj vlastní dopravní porstředek, je na čase pořídit odrážedlo,
odstrkovadlo, tříkolku či koloběžku.  Odstrkovadla jsou určená pro nejmenší děti, ty větší využijí
spíše odrážedla . Díky odrážení budou ale rychle ta tam. Při výběru odrážedel jistě oceníte
naší speciální recenzi odrážedel, ve které jsme testovali všechna oblíbená odrážedla, která jsou
dostupná v ČR. 
A co teprve tříkolky? V naší nabídce najdete praktické tříkolky s vodící tyčí. Velkým hitem
posledních let jsou také koloběžky. Pořiďte svým dětem koloběžku po vzoru oblíbené pohádky
Královna Koloběžka první....

  Pohádkové postavičky – figurky, oblečení i dětské povlečení
  

Dárky, které nikdy nevyjdou z módy a zaručeně nikdy nezklamou, jsou pohádkové postavičky.
Krteček, Rákosníček, Pat a Mat, Kuky, Kocour Mikeš, Bob a Bobek a Inspektor Haťapka a
mnozí další přirostli k dětským srdíčkům na tolik, že na ně Vaše děti budou dlouho vzpomínat.
Právě proto jsou pohádkové postavičky velkou Dráčkovou specialitou. Večerníčkové hrdiny tu
najdete skoro na všem. Pohádkové postavičky jako figurky jsou absolutní samozřejmostí. Ale co
třeba dětské povlečení?  
Nebo dětské oblečení? Pyžamka, ponožky, trička i tepláky pro malé holky i kluky tu najdete za
velmi příjemné ceny. 

  Osobní odběr v Praze na Palmovce!
  

Máte obavy o dodání zboží do Vánoc? Jste z Prahy? Přijďte si svou objednávku vyzvednout
osobně. Jakmile Vám potvrdíme její připravení. Vše je rychlé a snadné a ještě ušetříte na
poštovném. Na Vaše objednávky se těší Dráček.cz.
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http://www.dracek.cz/odrazedla/

