
Tenda tipi groga Mapa del món de bany

Together de Grapat

14,95€

43,10€

97’95€

Botiga
de joguines
ON-LINE!

No
vedad 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
3, 4 i 5 anys

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/mini-mons-i-joc-lliure/together-junts-grapat
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/tipi-groc-kids-concept
https://www.jugaia.com/ca/joguines-bany/mapa-mon-bany-janod


Idees per a crear Tuff Trays?

www.jugaia.com/blog

Entra al nostre blog

Joguines per a 3, 4 i 5 anys

Joc simbòlic

Cotxet de nines de fustaCentre d'Investigació Espacial

www.jugaia.com

99,95€

48,95€

Casetes de nines de fusta

Tuff Trays
29’95€

Tinker Trays

Veure totes les peces soltes

Diferents preus

Joc amb Mini mons

Creem amb peces soltes

Diferents preus

Novetat

https://www.jugaia.com/ca/
https://www.jugaia.com/ca/joc-imitacio-simbolic
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/centre-investigacio-espacial-hape
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cases-nines-joguines-llar/cotxet-nines-neo-kids-concept
https://www.jugaia.com/ca/cases-nines-fusta
https://www.jugaia.com/ca/mini-mons-i-joc-lliure
https://www.jugaia.com/ca/manufacturer/tuff-trays
https://www.jugaia.com/ca/joc-peces-soltes
https://www.jugaia.com/ca/tinker-trays
https://www.jugaia.com/ca/blog/idees-de-joc-per-a-les-safates-tuff-tray-n29


Joguines per a 3, 4 i 5 anys

Juguem a construir i manipular

Lola de Grapat

Builder Brio 136 peces
84,95€

49,95€

Lottie Astrònoma

24,95€

Bols i glans amb pinça
39,50€

Nino Oliver
35,95€

Saps perquè agraden tant 
els tipis a nenes i nens?

www.jugaia.com/blog

Descobreix-ho al nostre blog

Nines respectuoses amb
l'auto-imatge dels nens

https://www.jugaia.com/ca/blog/joc-tipi-tent-cabana-infants-n49
https://www.jugaia.com/ca/jocs-construccio-manipulacio-3-4-5-anys
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/joc-lola-grapat
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/joguina-bol-glans-pinca
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/builder-brio-136-peces
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/ninos-nines-ninots-i-peluixos/nines-ninots-i-titelles/nino-waldorf-oliver-hoppa
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/ninos-nines-ninots-i-peluixos/nines-ninots-i-titelles/nina-lottie-astronoma
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/joguina-bol-glans-pinca
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/joguines-blocs-i-construccions/builder-brio-136-peces


Algunes idees per escollir joguines 
per a nens de 3 a 5 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 segur que trobeu la proposta perfecta!

www.jugaia.com

I recordeu:

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

@jugaiashophola@jugaia.com

Als 3 anys (més o menys) 

comença el joc simbòlic: 

Els objectes “cobren vida”!

És un moment màgic.

Joguines per a 3, 4 i 5 anys

També la socialització esdevé 

més intensa ja que el 

llenguatge ha avançat molt.

El joc de construcció es torna 

més complex i la creativitat 

comença a treure el cap.

Ja es mouen súper bé! 

Podem proposar jocs 

d’exterior més variats

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


T'ho expliquem al nostre blog

Com han de ser els jocs de taula
per a nenes i nens de 3 anys?

www.jugaia.com/blog

Joguines per a 3, 4 i 5 anys

Galledes translúcides
de colors

www.jugaia.com

15,50€

Molí d'aigua i sorra 
amb accessoris

27,95€

Eines de fusta per 
          plastilina

13,95€ Plantilles de fulles
Montessori

10,50€

Set 12 llapis gegants 
de fusta natural

29,95€

10 Cercles 
de fusta 10 cm

7,95€

Per jugar amb l'aigua i la sorra Novetat

https://www.jugaia.com/ca/jocs-platja-jardi/moli-aigua-accessoris-ecoline
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-aire-lliure-i-activitat-fisica/joguines-exterior-i-moviment/galledes-translucides-colors
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguines-art-i-manualitats-nens-nenes/eines-fusta-plastilina
https://www.jugaia.com/ca/materials-taules-llum/plantilles-montessori-fulles
https://www.jugaia.com/ca/creativitat-al-natural/12-llapis-naturals-fusta
https://www.jugaia.com/ca/creativitat-al-natural/10-cercles-fusta-10cm
https://www.jugaia.com/ca/blog/jocs-de-taula-per-a-nenes-i-nens-de-3-anys-n44
https://www.jugaia.com/ca/blog/jocs-de-taula-per-a-nenes-i-nens-de-3-anys-n44


Clàssics que sempre triomfen

Joguines per a 3, 4 i 5 anys

Mira aquestes propostes que no passen de moda!

Set d'instruments 
   de percussió

35,50€

Ze Geoanimo
27,90€

Varetes magnètiques 
    i cercles translúcids

13,70€

Animals de la selva amb els seus nadons
47,95€

Gran casa de camp
159€

Descobreix moltíssims més jocs
i joguines per a nens de 3 a 5 anys

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/manualitats-art-i-musica/joguina-musical/set-instruments-percussio
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/jocs-joguines-naturalesa-logica-ciencia-idiomes/jocs-joguines-logica-idiomes/ze-geoanimo-djeco
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joguines-jocs-construccio-i-manipulacio/jocs-manipulacio-i-motricitat/varetes-magnetiques-cercles-translucidos
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/joguines-figures-animals-ciutat/animals-selva-amb-els-seus-nadons
https://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/joc-imitacio-simbolic/cases-nines-joguines-llar/gran-casa-camp-nines-mora-toys
https://www.jugaia.com/ca/joguines-nens-3-4-5-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/

