
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Про бренд lislis toys 
lislis toys –  це дерев’яні іграшки ручної роботи, що навчають дітей змалку фантазувати та цінувати 
тактильність природніх матеріалів та красу простих речей.  

 
Бюро іграшок lislis — це:  
 

 цінувати красу простих речей  
 досліджувати взаємодію форм  
 відчувати тепло деревини  

 
ДНК іграшок lislis:  
 

 лаконічність форм 
 тактильність деревини  
 різноманіття природних кольорів та фактур 
 дослідження світу через різні активітети 

 
Асортимент іграшок  

Колекція №1 «Вантажні автомобілі» 
 

 
 
Комплектація: 

 
Великі машинки: 

 Машинка з відчепним причепом 
 Дерев’яний гараж (336×109×120 мм) 
 Вантажі: кубики 16 шт. / колоди 24 шт./ 

дошки 24 шт. 
 Мішечок  
 Буклет з рекомендаціями 
 Інструкція по експлуатації 

Малі машинки: 
 Машинка 
 Дерев’яний гараж (168×109×120 мм) 
 Вантажі: кубики 4 шт. / колоди 6 шт./ 

дошки 6 шт. 
 Мішечок  
 Буклет з рекомендаціями 
 Інструкція по експлуатації 

 



     

 

Розвиваючі функції: 

Вік дитини  1р. 2р. 3р. 4р. 5р. 

Пізнання 
Геомертичних фігур      

Простих математичних понять      

Розвиток 

Дрібної моторики      

Уяви      

Задатків до логічного мислення      

Задатків до образного мислення      

 

 

Колекція №2 «Лісові звірі» 
 

Іграшка балансир «Лісові звірі» – це 12 тактильних дерев’яних фігурок для вивчення тварин з най-
молодшими. Також, іграшка має унікальну опцію: на кожній з фігурок звірят можна збалансувати 
решту одинадцять. Така гра захоплює, розвиває креативне мислення і буде цікавою усій родині. 
  

 

 
 
Комплектація: 
Фігурки звірів (12 шт.), мішечок з етикеткою, буклет з рекомендаціями , інструкція по експлуатації  



     

 

 
Зразки складання балансира: 

   
 

 

Розвиваючі функції: 

Вік дитини 2 3 4 5 6+ 12 + 

Вивчення тварин       

Підбір деталей методом спроб та помилок       

Дослідження особливостей різних тварин на дотик  
та візуально 

      

Формування самостійності        

Збільшення сенсорного досвіду       

Розвиток уяви та фантазії       

Задатки до логічного та образного мислення        

Розвиток вміння будувати соціальні моделі через гру         

Розвиток навичок працювати з батьками в команді       

Розвиток наполегливості та мотивації       

Розвиток орієнтованості на результат        

Розвиток креативного мислення        

Розвиток концентрації уваги       

 



     

 

 
 

Контакти та соц.мережі 
 
Вікторія Бутеленко  
менеджер 

Mob.   (+380) 067 37 35 779 
E-mail: vb@lislis.toys 
 
 

[✓]  Website  www.lislis.toys 
[✓]  Fb  www.facebook.com/lislistoys 
[✓]  Insta   www.instagram.com/lislis.toys  

mailto:vb@lislis.toys
https://www.lislis.toys/
https://www.facebook.com/lislistoys
https://www.instagram.com/lislis.toys

