
Balancí multicolor Safata amb mirall

Tren de colors terra

23,80€

27,95€

127,50€

Pintura de dits natural 
6 x 80ml

16,95€

Botiga
de joguines
ON-LINE!

Catàleg interactiu.
Fes clic sobre les fotografies.

Tenim cura del joc

Enviem en 24/48h Les devolucions són 
gratuïtes

Lliurem a domicili o 
a oficina MRW

No saps què regalar?
Consulta’ns

Joguines per a
1 i 2 anys

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cotxes-transports-joguina/tren-fusta-little-dutch
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/materials-pikler-i-moviment-lliure/balanci-fusta-multicolor
https://www.jugaia.com/ca/creativitat-al-natural/pintura-dits-natural-6-80ml
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-llum-foscor/joc-ombra-mirall/safata-amb-mirall


Joguines per a 1 i 2 anys

Jocs per encaixar, enfilar
i apilar

Jocs d’imitació

Matrioska Joc d'apilar formes

www.jugaia.com

29,95€ 16,95€

Casa de panys

45,95€

Cuinetes de fusta i complements
Cuina reversible Cooker

169,95€

Bolets de fusta 
encaixables

15€

Descobreix-ho al nostre blog

Sabies que les Matriosques donen més joc del que sembla?
www.jugaia.com/blog

Paradeta 
de mercat

99,50€

Set de Metge
31,95€

Cafetera de madera 

19,95€

Novetat

Novetat

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/puzzles-i-encaixables/encaixables-magnetics-i-altres/matrioska-rainbow-miquelka
https://www.jugaia.com/ca/joguines-encaixar-enfilar-apilar
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/casa-de-panys
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joc-apilar-formes-triangle-stacker
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/joguines-encaixar-enfilar-apilar/nou-bolets-colors-encaixables-miquelka
https://www.jugaia.com/ca/blog/matriosques-feminitat-maternitat-n51
https://www.jugaia.com/ca/cuinetes-fusta
https://www.jugaia.com/ca/joguines-fusta-artesanals/cuinetes-fusta/cuina-fusta-cooker-reverso
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cafetera-joguina-fusta
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/mercat-fusta-infantil
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/oficis-i-personatges/set-metge-plantoys
https://www.jugaia.com/ca/blog/matriosques-feminitat-maternitat-n51


Joguines per a 1 i 2 anys

Sobre rodes

Bicicleta Neo d'equilibri Eruga per a passejar

89,95€ 21,95€

Carretó de transport

82,95€

Tricicle de 4 rodes

69,95€

Experimentació i descobriment

Taula d'experimentació 
per sorra i aigua

Nins, monedes 
i anelles

79,95€ 39€

25 mahons 
de goma grans

68,90€

Set de 49 boles de feltre
de 3'5 cm Earth

24,40€

Hidroavió 
taronja
21,50€

Far pel bany
11,95€

Nines de drap
que eduquen a la criança

(embaràs, lactància, porteig…)

Joguines originals pel
moment del bany

pl
àst

ic  reciclable

Descobreix-les al nostre blog

www.jugaia.com/blog

Novetat

Novetat

Novetat

Novetat

Novetat

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/bicicleta-equilibri-neo-kids-concept
https://www.jugaia.com/ca/joguines-sobre-rodes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/carreto-transport-infantil
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/pilotes-nadons-joguines-moviment/eruga-passejo-sweet-coonod-janod
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-sobre-rodes/bici-petita-sense-pedals
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/taula-experimentacio-sorra-aigua
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/25-mahons-goma-grans
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-nins-monedes-anelles-waldorf
https://www.jugaia.com/ca/joc-peces-soltes/boles-feltre-natural-earth-papoose
https://www.jugaia.com/ca/blog/nines-drap-tela-educacio-valors-n48
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/far-bany-ubbi
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cotxes-transports-joguina/hidroavio-fire-plane-green-toys
https://www.jugaia.com/ca/joguines-bany
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/ninos-nines-ninots-i-peluixos/nines-ninots-i-titelles/porta-nadons-mei-tai-infantil
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/ninos-nines-ninots-i-peluixos/nines-ninots-i-titelles/nina-waldorf-lisa-lilly-hoppa


Algunes idees 
per escollir joguines per a nens d’ 1 i 2 anys.

Escolliu les joguines des de la necessitat, no la impulsivitat.

Menys és més: trieu menys joguines però de més qualitat, amb més vida lúdica.

Penseu en el moment en què es troba l’infant i en les seves necessitats.

www.jugaia.com

I recordeu:

I si voleu idees, suggeriments 
o teniu dubtes: escriviu-nos!

@jugaiashophola@jugaia.com

A les nenes i nens de 1 i 2 anys 

els encanta explorar-ho tot!
Obrir, tancar, abocar, 

transvasar, enroscar... 

La gamma de moviments 

s'amplia dia a dia!

També comencen a interessar-se 

pel dibuix i els colors.

En aquest període comença la 

imitació de les tasques 

domèstiques: eviteu joguines 

que creïn estereotips de 

gènere, si us plaaaaaau!

És una època en què necessiten 

molt de moviment.

Joguines per a 1 i 2 anys

mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/


Materials Montessori per a nenes i nens
d’1 i 2 anys.

Embuts translúcids de colors

Primers passos 
a les manualitats

Pedres d'equilibri de colors
28,95€

18,95€
Caixa de color nº1

8,90€

Eines variades per plastilina
12,99€

Pinzell gruixut amb mànec
2,95€

7,90€

Esferes amb textures
per plastilina

Joguines per a 1 i 2 anys www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/pedres-equilibri-montessori-acolorides
https://www.jugaia.com/ca/materials-taules-llum/embuts-translucids-colors
https://www.jugaia.com/ca/material-montessori/caixa-color-1-montessori
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/eines-variades-plastilina
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/esferes-textures-plastilina
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/pinzell-gruixut-manec


Els Pals
30,95€

Caixa d'experimentació 
amb gomes   

24,95€

Bitlles de tela
38,95€

Animals per cargolar
19,90€

Ferry amb Mini-cotxes 
     de Plàstic reciclat

35,95€

Llibre Qui 
què qui

14,50€

Dubtes què regalar?

Joguines per a 1 i 2 anys

Els nostres clients sempre destaquen aquestes propostes

Descobreix moltíssims més jocs
i joguines per a infants d’1 i 2 anys.

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/ca/mini-mons-i-joc-lliure/els-pals
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/joguines-encaixar-enfilar-apilar/caixa-gomes
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-nadons-nounats/llibres-de-tela-peluixos/bitlles-tela
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/animals-cargolar-vis-animo-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cotxes-transports-joguina/vaixell-transport-joguina-reciclat
https://www.jugaia.com/ca/llibres-jugar-i-descobrir/llibre-joc-qui-que-qui
https://www.jugaia.com/ca/joguines-jocs-1-a-3-anys


Davant error tipogràfic,
els preus correctes són els publicats

a la pàgina web.

935 156 041 hola@jugaia.com @jugaiashop

Contacteu-nos, ens fa il·lusió!

*Amb compres superiors a 100€
*Promoció vàlida des del 8 d’octubre

fins a fi d’existències

Emporteu-vos aquest 
sac de jute de franc!

I perquè Ses Majestats
puguin deixar les joguines...

Condicions vàlides fins el 
8 de gener de 2022

Recicla’m!

Al sac i ben lligat

NO DEIXEU
LES COMPRES FINS

 L’ÚLTIM
MOMENT

Aquest Nadal es preveuen moltes compres per 
Internet, així que us recomanem que anticipeu 
la vostra comanda: 

Evitareu col·lapses de missatgeria

No us quedareu sense allò 
que voleu
Gaudireu d’un merescut Nadal 
sense presses

Devolució sense costos fins
febrer

https://www.jugaia.com/ca/
mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/

