
Bestsellery
Targowa jesień 2018



Mikołaj jeszcze na wakacjach. 
Ale u nas praca wre – dodruki zrobione!

Hit ostatnich lat!
GRA NA EMOCJACH

2 gry w 1 pudełku!Zabawa i nauka liczenia!
PORA NA STWORAMRÓWKI

Świetna gra imprezowa!ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ iiiiiiii iiiiiii !!!!!!!!!!!!!
NA KOŃCU JĘZYKA

Gwar jak na targu!Hit dla młodzieży i dorosłych!
BANKRUTGEJSZE

Kontakt handlowy: Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl, handel.gry@nk.com.pl, tel. (22) 338-92-11
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Tor samochodowy Hot Wheels

Blocks Create & Play to zestaw składający 

się ze 102 elementów umożliwiających 

tworzenie domków, samochodów i wielu innych 

ciekawych budowli. Klocki są łatwe w montażu, 

a kolorystyka przyciąga wzrok najmłodszych. 

Produkt wyróżnia się starannym wykonaniem 

i dużą wytrzymałością, a ze względu na swoje 

gabaryty zapewnia bezpieczną zabawę 

dzieciom już od 1. roku życia. Klocki otrzymały wyróżnienie w konkursie 

„Świat przyjazny dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw 

Dziecka. 

Na wyimaginowany plac budowy 

wjeżdżają samochody i zaczyna się 

kolejny dzień pracy. Wśród pojazdów 

budowlanych nie może zabraknąć 

lawety z kontenerami, do których 

można załadować gruz i odpady 

budowlane. Kontenery budowlane 

przewieziemy na lawecie, która posłuży maluchowi do transportu lub 

holowania najróżniejszego „sprzętu”. Laweta ma odczepianą naczepę 

i rozkładany podjazd/zjazd. Naczepę można zamontować na dwa sposoby, 

dzięki czemu auto może osiągnąć długość 80 cm! 

Funkcjonalna zabawka wspierająca 

rozwój dziecka. Samodzielne urządzanie 

domku pobudza wyobraźnię przestrzenną, 

a wspólna zabawa wspiera rozwój 

społeczny. Na wyposażeniu domku 

znajduje się 14 mebelków, za pomocą 

których dziecko samodzielnie może 

urządzić wszystkie pokoiki. W skład zestawu 

wchodzą znajdujący się na parterze salon 

i taras z basenem oraz sypialnia i łazienka, 

które umiejscowione są na piętrze. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Klocki Blocks Create & Play

Super Tech Truck laweta z kontenerami budowlanymi 

Playhouse - Domek dla lalek

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Zakup tego produktu gwarantuje doskonałą 

zabawę przez wiele godzin. Zabawka pobudza 

kreatywne myślenie i angażuje dziecko do 

ciekawej i twórczej zabawy, również zespołowej. 

Garaż wyposażony jest w drogę o długości 7,4 

metra oraz ruchomą windę do przewożenia 

samochodów na różne poziomy, 3 samochody, 

elementy ogrodzenia oraz fi gurki drzew i komplet naklejek.

Dodatkowo Mega Garage można łączyć z wybranymi zestawami z serii Kid 

Cars Series i Kid Cars 3D, tworząc rozbudowaną sieć dróg i autostrad.

Uniwersalna zabawka, genialna w swojej 

prostocie, bo można z niej wybudować 

wszystko, co podyktuje wyobraźnia. Ze 

względu na duże rozmiary klocki idealnie 

dopasowują się do rączek najmłodszych 

dzieci, a różnorodność form umożliwia im 

tworzenie rozmaitych budowli, pojazdów 

i postaci. Zabawa klockami ćwiczy emocje, 

rozwija logiczne i przestrzenne myślenie 

dziecka, jest dobrym ćwiczeniem na koncentracji uwagi. 

Liczba elementów: 140.

Zabawki uwielbiane za to, że tak 

realistycznie odzwierciedlają prawdziwe 

pojazdy, ale również cenione za 

bezpieczeństwo, trwałość i jakość 

wykonania. Duża (38 cm długości) 

i bezpieczna zabawka dla dziecka nadaje 

się do zabawy zarówno w domu, jak 

i w piaskownicy. Dźwig wyposażony jest 

w ruchomy wysięgnik oraz opuszczany hak. Całość wykonana jest z lekkiego, 

ale wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego, odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych.

Garaż z windą - Mega Garage

Klocki Middle Blocks – Zestaw Super Big

Middle Truck dźwig

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK
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Tor samochodowy Hot Wheels

W „Dobble” można grać na kilka 

sposobów. Instrukcja obejmuje pięć 

minigier. Najpopularniejsza jest ta, w której 

wszystkie karty rozdawane są pomiędzy 

graczy, a ostatnią kładzie się na środku 

stołu. Na dany sygnał gracze patrzą na 

pierwszą kartę od góry, którą trzymają 

w ręku, i szukają wspólnego symbolu 

z kartą, która leży na stole. Symbol 

nazywają głośno i szybko kładą swoją 

kartę na stole, przykrywając poprzednią kartę. 

Gra, w której liczą się zręczność, 

spostrzegawczość i szybkość. Każdy z graczy 

stara się jak najszybciej pozbyć swoich kart. 

Aby tego dokonać, musi w odpowiednim 

momencie złapać drewniany totem. Jeśli 

złapie go w złym czasie albo w ogóle 

tego nie zrobi, będzie musiał przejąć karty 

przeciwników. 

„Story Cubes” to 9 sześciennych 

kostek, z których każda ma na 

ściankach odmienny zestaw ilustracji. 

Rzuć wszystkimi i rozpocznij swoje 

opowiadanie od „Dawno, dawno 

temu…” lub „Pewnego razu…”. 

Następnie opowiedz historię 

w oparciu o 9 obrazów, które 

wyrzuciłeś na kostkach. Zacznij od 

dowolnego – najlepiej tego, który jako pierwszy przykuł twoją uwagę.

Gracze wcielają się w renesansowych 

kupców, którzy próbują nabyć 

kopalnie klejnotów, środki transportu 

i sklepy – wszystko to w celu zdobycia 

jak największego prestiżu. Gdy 

będziesz już dostatecznie bogaty, 

być może zaszczyci cię wizytą 

przedstawiciel szlachty, co jeszcze 

podniesie twój prestiż w oczach 

konkurencji. 

W „Cortex” 2-6 graczy będzie 

rywalizować ze sobą, szybko 

zgadując odpowiedzi na 8 

rodzajów wyzwań rozwijających 

różne funkcje ludzkiego mózgu. Za 

prawidłowe odpowiedzi otrzymają 

części układanki. Pierwsza osoba, 

która zdobędzie wszystkie 4 części 

i ukończy swój obrazek mózgu, 

zostanie zwycięzcą.

Każdy gracz w swojej turze staje się 

bajarzem. Wybiera spośród swoich 

6 obrazków jeden i wymyśla do niego 

skojarzenie. Zdanie może być pojedynczym 

słowem, dźwiękiem lub cytatem – nie 

ma tu ograniczeń, można nawet coś 

zaśpiewać! Następnie pozostali gracze 

wybierają spośród swoich kart taką, która ich 

zdaniem najlepiej pasuje do hasła bajarza, 

i kładą zakrytą na stole, po czym próbują 

odgadnąć, która karta należała do bajarza. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Dobble”

„Jungle Speed”

„Story Cubes”

„Splendor”

„Cortex”

„Dixit”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL www.rebel.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Teraz dzieciaki mogą odtworzyć jedną 

z kultowych akcji fi lmu „Iniemamocni 2” – walkę 

Jack Jacka z szopem praczem! Poznaj nowe 

supermoce Jack Jacka! Możliwe są 3 tryby 

zabawy: 1 – naciśnij brzuszek Jack Jacka, aby 

usłyszeć jego śmiech i gaworzenie; 2 – naciskaj 

jego brzuszek raz za razem, a zaprezentuje 

ci spektrum swoich mocy; 3 – przyciśnij 

i przytrzymaj brzuszek Jack Jacka, aby wszedł 

w tryb mocy maksymalnej. Odkryj niesamowite 

efekty świetlne i dźwiękowe!

Stworzona z myślą o inspirowaniu 

dzieci kosmosem linia Nano 

Space podkreśla elementy epickiej 

kosmicznej odysei. Wspinaj się po 

stanowisku treningu kosmicznego, 

załóż plecak odrzutowy na nano 

i oglądaj go w powietrzu, używając 

Hexbug Nano Space – Stacji 

treningowej. Zestaw jest wyposażony w realistyczną windę, stanowisko do 

wprowadzania danych i symulator treningu grawitacyjnego. Odważnie idź 

tam, gdzie wcześniej nie dotarł żaden nano!

Twój najlepszy przyjaciel – interaktywny jednorożec 

Alika – zaśnie przytulony do twojego palca, mrugnie 

do ciebie albo prześle ci buziaka. Uwielbia zabawę 

oraz przytulanie i potrafi  to pokazać. Dzięki dwóm 

wbudowanym sensorom Alika reaguje na dotyk 

poprzez poruszanie głową oraz wydawanie rozmaitych 

dźwięków. Twój jednorożec może ci przekazać swoje 

uczucia na 40 znanych mu sposobów. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Jakks Pacifi c Iniemamocni 2 – lalka Jack Jack

Innovation First Hexbug Nano Space – Stacja treningowa

WowWee Fingerlings jednorożec Alika

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

www.toys.navoorbico.pl

K’Nex oferuje ponad 700 klasycznych 

elementów. Zabawka stanowi dla dziecka 

materiał do nauki i świetnej zabawy 

w budowanie. System K’Nex składa się 

z plastikowych złączek i prętów, które łatwo 

łączą elementy za jednym kliknięciem. 

Można je zestawiać do tworzenia jeżdżących 

pojazdów, zwierząt, ruchomych konstrukcji, 

budynków i wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie. Ilustrowana instrukcja 

zawiera pomysły na stworzenie ponad 70 struktur. 

Supermag Tags to klocki magnetyczne 

składające się z kombinacji pręcików, kulek 

i płytek. Nowa linia magnetycznych klocków 

otwiera nieograniczone możliwości tworzenia 

płaskich i przestrzennych obiektów budowanych 

dzięki dwóm odrębnym, lecz w pełni 

zintegrowanym systemom łączenia (przyciąganie 

magnetyczne i łączenie mechaniczne). Tags 

– to dwustronne kolorowe płytki, które inspirują 

i w naturalny sposób pobudzają twórcze 

myślenie. Supermag to wiele godzin kreatywnej zabawy!

To idealna zabawka dla każdej małej stylistki! 

Głowa lalki Barbie na pierwszy rzut oka ma długie 

blond włosy, jednak po chwili zabawy okazuje się, 

że część włosów jest różowa, dzięki czemu można 

dokonać spektakularnej metamorfozy! Dołączone 

akcesoria (opaski, klipsy, gumki) pozwalają 

w kilka chwil wyczarować lalce ciekawą fryzurę, 

łącznie z wesołymi wzorkami, które można zrobić za pomocą dołączonych 

szablonów. Dodatkowo aplikatory, marker kredowy, folie i szablony do 

makijażu i tworzenia fryzur umożliwiają w kilka chwil zmianę wizerunku lalki, 

a już odrobina wody wystarczy, by zmienić kolor jej ust i paznokci.

K’Nex Imagine Klasyczne konstrukcje – zestaw 70 modeli 

Plastwood Supermag Tags Trendy 116 el.

Just Play Barbie Deluxe – głowa do stylizacji blond

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS
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Tor samochodowy Hot Wheels

Seria maskotek do kolekcjonowania. Każdy 

pluszak posiada inną kolorystykę, miękkie 

futerko oraz duże oczy i uszka, którymi może 

poruszać. Puchate stworzonka mają różne 

imiona oraz charaktery, z którymi nie tylko 

dzieci, ale i dorośli mogą się utożsamiać. 

Zestaw zawiera maskotkę oraz zamykane 

gniazdko z zawieszką. Wielkość maskotki: 

około 16 cm. Wiek: 4+.

Maskotka Księżniczka Melina 

z królewskiego rodu Bush Baby 

World posiada miękkie futerko, 

fryzurę oraz duże oczy i uszka, 

którymi może poruszać. Zestaw 

zawiera maskotkę, zamykane 

gniazdko, berło, grzebień oraz 

woreczek z migoczącą gwiazdą. 

Wielkość maskotki: około 18 cm. 

Wiek: 4+.

Pomóż rodzinie kameleonów 

zdobyć pożywienie na pustyni. 

Na pobliskim drzewie roi się od 

robaczków, które są przysmakiem 

naszych przyjaciół. Naciśnij na 

kameleona, a on wystrzeli swoim 

językiem i złapie przysmaczek. Ale 

uważaj, drzewo cały czas obraca 

się, co utrudnia złapanie robaczka. 

Gra dla 2-4 osób. Wiek 5+.

Figurka zielonego smoka 

z kolekcji fi rmy Bullyland. 

Nieodzowny element dziecięcej 

zabawy w rycerzy i smoki. Model 

został wykonany z najwyższą 

dbałością o detale. Starannie 

odlany z tworzywa sztucznego 

oraz ręcznie malowany, oddaje 

rzeczywisty wygląd mitycznego 

stworzenia. Wiek: 3+. 

Tor z superszybkim autem 

wyścigowym na podczerwień. Złóż 

trasę, umieść na niej auto i machając 

nad nim jak najszybciej ręką, wpraw 

je w ruch! 3… 2… 1… Start! Co za 

prędkość! Tylko uważaj na przeszkody. 

Czyhają na ciebie m.in. pętla 3600 

oraz niebezpieczne, podwójne 

zakręty. Podejmiesz wyzwanie?

Umieść kapelusz w katapulcie 

i wyceluj w rogi lamy. Uważaj, aby 

nie trafi ć w jej uszy lub nos, gdyż 

zostaniesz przez nią opluty! Lama 

obraca się w różnych kierunkach, 

co utrudnia zabawę. Gracz, któremu 

uda się trzy razy trafi ć w jej czuprynę, 

wygrywa. W każdej kolejce graczowi 

przysługuje tylko jeden strzał. 

Czas rozgrywki: około 10 min. 

Gra dla 2-4 osób. Wiek: 4+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Bush Baby World – Sleepy Pod

Bush Baby World – Księżniczka Melina

„Głodne kameleony”

Bullyland – fi gurka Smok

Wave Racers – Triple SkyLoop

„Plująca lama”

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Producent: SPLASH TOYS/Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Producent: SPLASH TOYS/Dystrybutor: PIEROT www.pierot.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Bańki przybierają ogromne rozmiary 

i różne kształty. Mienią się wszystkimi 

kolorami tęczy i nie pękają tak łatwo 

jak tradycyjne. Można je podrzucać, 

łapać, odbijać, zakręcać nimi, a nawet 

żonglować. Nie musisz martwić się o to, 

czy potrafi sz zrobić bańkę, ponieważ 

bańki Fru Blu zawsze się udają.

W kuchni jest karaluch! Kto go złapie 

najszybciej?! Rzuć kostką i działaj 

błyskawicznie! Użyj sztućców, aby zwabić 

karalucha do swojej pułapki. Gracz, któremu 

uda się pięciokrotnie złapać karalucha, 

wygrywa.

Nowa, jedyna polska edycja gry 

planszowej oparta na popularnym 

na całym świecie teleturnieju 

„Milionerzy”. Zawartość pudełka: 

plansza do gry, 4 ramki na karty 

pytań i odpowiedzi, 660 kart 

pytań i odpowiedzi, 20 kart kół 

ratunkowych, 12 żetonów kół 

ratunkowych, 6 pionków, 30 czeków, 

7 kart z ciekawostkami. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 12+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Fru Blu – Ogromne bańki

„La Cucaracha”

„Milionerzy”

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Tworząc pełne akcji systemy torów z różnymi 

elementami konstrukcyjnymi, odkryjesz, jak 

prawa fi zyki wpływają na zachowanie twojej 

kulki. Propozycje planu budowy toru oraz 

zadań do wykonania ułatwiają rozpoczęcie 

zabawy i sprawiają, że wkrótce będziesz 

w stanie skonstruować tor na podstawie 

własnego pomysłu. Celem zabawy jest 

dotarcie kulek do mety. Po drodze muszą 

one pokonać stworzony system torów. 

Zbuduj uroczego robota i dowolnie go 

spersonalizuj. Każdy zestaw pozwala 

na skonstruowanie jednego z trzech 

zwierząt: królika, dinozaura lub lisa. 

Łatwa konstrukcja, możliwość składania 

i rozkładania części oraz miksowania 

zestawów pozwalają najmłodszym wejść 

do świata technologii. 

Cześć! Nie mam imienia, rodziny i domu, 

nie wiem też, skąd pochodzę i ile mam 

lat. Szukam przyjaciela na zawsze, który 

zabierze mnie do domu i zaopiekuje się 

mną. Aby dowiedzieć się, jaki zwierzaczek 

(piesek, kotek albo królik) kryje się pod 

postacią brzydkiej pluszowej kulki, musisz go wykąpać 

i uczesać. Każdy z nich dostępny jest w dwóch 

kolorach: różowym i turkusowym. Zestaw zawiera 

szczotkę, obrożę z zawieszką, spinkę i certyfi kat 

adopcji.

GraviTrax – interaktywne systemy torów

Build a Bot – interaktywne roboty

Fur Balls – pluszowe zwierzaczki

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

 www.tmtoys.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Samochód policyjny z blokadą 

ulicy oraz efektem świetlnym 

i dźwiękowym dla fanów miniświata 

Playmobil „Wielka akcja policji”. 

Akcesoria niezbędne do blokady 

ulicy można przechowywać w busie. 

W zestawie 2 fi gurki policjantów. 

Wiek: 4-10 lat.

Transporter pieniędzy ze 

zdejmowanym dachem. W zestawie 

4 fi gurki, fi gurka psa oraz motocykl, 

którym ucieka przestępca. Kolega 

konwojenta po zmianie twarzy 

może wcielić się w rolę jego 

przeciwnika. Precyzyjność 

wykonania oraz ciekawe akcesoria 

gwarantują superzabawę 

w policjantów i złodziei. 

Wiek: 4-10 lat. 

Nowość z serii Sport & Action. Łódź 

przypomni dzieciom wakacyjne 

przygody. W zestawie sympatyczna 

rodzina oraz kapitan, który steruje 

łodzią. Dzięki dołączonemu 

silniczkowi podwodnemu łódź pływa. 

Szklane dno pozwala na obserwację 

podwodnego świata. Wiek: 4-10 lat. 

Przenośne gospodarstwo rolne 

w formie walizeczki, którą dziecko 

może wszędzie ze sobą zabrać. 

W zestawie z sympatyczną rodzinką 

i zwierzątkami hodowlanymi. 

Wiek: 4-10 lat. 

Uroczy przenośny domek dla lalek. 

Z kompletnie urządzonym salonem, kuchnią, 

nowoczesną łazienką i sypialnią. W zestawie 

sympatyczna rodzinka.Uwaga: płonie śmietnik! Taki 

mały pożar może szybko 

przerodzić się w prawdziwe 

zagrożenie… Wtedy do akcji 

wkracza mały samochód 

strażacki od Playmobil. 

W zestawie strażak oraz 

akcesoria niezbędne do 

ugaszenia niewielkiego 

pożaru. Wiek: 4-10 lat.

Tor samochodowy Hot Wheels

Samochód policyjny z blokadą drogową

Transporter pieniędzy

Łódź ze szklanym dnem i silnikiem podwodnym 

Nowy przenośny domek dla lalek

Przenośne gospodarstwo rolne

Samochód strażacki

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL www.playmobil.pl
9235

9371

9236
9233

4897

5167
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Tor samochodowy Hot Wheels

Emocjonująca gra na 

spostrzegawczość. Sprawdź swój 

refl eks i wybierz jak najszybciej 

właściwy żeton, kojarząc kształt 

i kolor wyrzucony na kostkach. 

Liczba graczy: 2-3. Wiek: 5+. 

Planszówka, w którą nigdy nie zagrasz 

dwa razy tak samo. Proste zasady, 

dynamiczna rozgrywka, 2 stopnie 

trudności, 96 wersji ułożenia planszy. 

Plansza składa się z 4 oddzielnych 

fragmentów, które przekłada się przed 

każdą rundą zgodnie ze wskazaniem 

wylosowanej karty. Opakowanie zawiera: 

4-częściową planszę labiryntu, 

7 żetonów i 55 kart. Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 5+. 

Zabawka nawiązuje ilustracjami 

do podstawowej relacji społecznej 

znanej maluszkowi, jaką jest 

bliskość z matką. Zabawa polega 

na dopasowaniu elementów 

z małym zwierzątkiem do tablicy 

zawierającej ilustrację jego mamy. 

Wiek: 18 m+. 

„Sowa Mądra Głowa – Kto szybszy?” 

„Mam Cię!”

„Sówka Mądra Główka – Tabliczki małe i duże zwierzątka” 

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

www.alexander.com.pl

Gra planszowa z wciągającą fabułą. 

Rozgrywka składa się z dwóch etapów. 

W pierwszym trzeba skompletować 

wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia 

poszukiwań: pieniądze, pozwolenia, 

sprzęt i mapę. Drugi etap to właściwe 

poszukiwania, podczas których zadanie 

ułatwi graczom umiejętność posługiwania 

się georadarem (plansza z otworami). 

W trakcie poszukiwań trzeba uważać na 

konkurentów, z którymi można wejść w spór. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Jak dobrze znasz swoje dziecko? Czy 

wiesz, jak ono postrzega ciebie? W wersji 

junior pytania dostosowane zostały 

do dziecięcego świata. Rozgrywka jest 

świetnym pretekstem do ćwiczenia 

myślenia abstrakcyjnego. Zabawne 

skojarzenia co rusz wywołują salwy 

śmiechu, co sprzyja budowaniu więzi, 

a opowieści o sobie nawzajem sprawiają, 

że można lepiej poznać zarówno 

najbliższych, jak i samego siebie. Reklama TV. Liczba graczy: 3-8. Wiek: 8+. 

Świetny sposób na wytłumaczenie dziecku 

znaczenia przeciwieństw oraz doskonały pretekst do 

wyjaśnienia mu wielu pojęć z otaczającego świata. 

Zabawa polega na zestawianiu ze sobą puzzli 

o przeciwstawnych znaczeniach. Wiek: 3+. 

„Złoty pociąg”

„Gdybyś był… Junior” 

Zabawa i Nauka – Puzzle przeciwieństwa

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER



8

Targowa jesień 2018

Tor samochodowy Hot Wheels

Janusz jest zrelaksowanym gościem, który 

umie się odnaleźć w każdej sytuacji. Choć 

czasem bywa trochę nieporadny, to zawsze 

wychodzi cało z każdej opresji. W grze 

towarzyskiej rzeczywistych rozmiarów Janusz 

będzie waszym najlepszym kumplem! 

Zadaniem graczy jest przedstawienie 

wspólnie z Januszem jak największej liczby 

haseł w ciągu 45 sekund. W rozgrywce będą 

mieli okazję wcielić się m.in. w sportowców, 

bohaterów znanych fi lmów oraz przedstawicieli różnych profesji. 

Nowa odsłona kultowej zręcznościówki 

„Mistakos” wzbogacona o nowy kolor 

krzesełek. Dzięki temu w rozgrywce mogą 

brać udział 4 osoby. W kartonowym 

opakowaniu znajdziesz 32 krzesełka 

w różnych kolorach: niebieskim, zielonym, 

czerwonym oraz żółtym. Każdy z graczy 

musi wykazać się bystrym okiem i zwinnymi 

palcami, by zostać mistrzem budowania 

wymyślnych konstrukcji.

Dowiedz się, czym są zmysły, jaka 

jest podstawowa paleta kolorów 

oraz czym są stany skupienia. 

Sprawdź, jak wykonać kolorową 

szminkę i błyszczyk. Poznaj 

ukryte tajemnice z pomocą 

szminki i zrób odlotowy make-up 

z przygotowanych przez ciebie 

kosmetyków.

Wyposażony w mechanizm obrotowy, 

dzięki czemu obraca się samoczynnie 

oraz zmienia kolory światełek. Posiada 

ruchomy dżojstik, za pomocą którego 

można sterować samolotem podczas 

zabawy, a także 38 rozpoznawalnych 

regionów wspierających naukę 

kontynentów, oceanów państw i ich 

mieszkańców oraz zwierząt. 5 zabawnych 

trybów nauki dostarczy dziecku 

niezapomnianych przygód. 

Nie jedna, nie dwie, ale aż 4 układanki 

zamknięte w jednym pudełku to 

prawdziwa gratka dla miłośników 

puzzli! Po ułożeniu otrzymamy cztery 

obrazki różnej wielkości z bohaterami 

fi lmu „Iniemamocni”. Zestaw spełni też 

oczekiwania rodzeństwa – każde z dzieci 

będzie mogło ułożyć ulubiony obrazek 

w tym samym czasie. Zróżnicowana 

liczba elementów umożliwia zabawę 

zarówno młodszym, jak i nieco starszym dzieciom. 

Ulubione gry dzieci 

i dorosłych w trefl ikowej 

odsłonie. Zawartość 

tej edycji została 

przygotowana z myślą 

o chwilach spędzonych 

w rodzinnym gronie.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Kim jest Janusz?”

„Mistakos Extra – Walka o stołki”

Fabryka szminek i błyszczyków

VTech Globus podróżnika

Puzzle 4 w 1 Iniemamocni

„Rodzina Trefl ików – Kalejdoskop 25 gier”

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL www.trefl .com.pl 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Pierwsza na świecie bezpieczna i bardzo 

funkcjonalna walizeczka, na której dziecko może 

jeździć. Spełnia wszystkie normy dotyczące 

samolotowego bagażu podręcznego (18 litrów 

pojemności). Jest lekka i wytrzymała, wykonana 

z wysokiej jakości plastiku, posiada bezpieczne 

zamknięcie. Wyposażona w uchwyty „rogi” i pas 

do ciągnięcia.

Projekcja świetlnych gwiazdek pomaga 

uspokoić dziecko i pozwala mu szybko 

zasnąć. Emituje delikatne nocne światełko. 

Funkcja sensora płaczu automatycznie 

włącza muzykę i projekcję. Wbudowany 

odtwarzacz MP3 umożliwia odtwarzanie 

własnych melodii, 17 wgranych kołysanek 

lub 5 opcji białego szumu. Wiek: 0+. 

Producent: Tiny Love.

Zaprojektowany po to, by dziecko mogło 

spać w swojej naturalnej pozycji (z rączkami 

w górze) w celu samouspokojenia. Jest przytulny 

i odwzorowuje łono matki, a także zapobiega 

nieprzewidywanym odruchom Moro, które mogą 

obudzić malucha. Unikatowa forma pozwala 

bioderkom i nóżkom zginać się swobodnie, 

zapewniając ich prawidłowy rozwój. Skrzydełka 

otulacza zapobiegają przypadkowemu zadrapaniu 

twarzy. Wiek: 3-6 m. Producent: Love to Dream. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Jeżdżąca walizeczka – Kucyk Bluebell

Lampka/projektor muzyczny z sensorem płaczu 3 w 1

Otulacz Swaddle Up – etap pierwszy

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

www.marko-baby.pl

Zabawka dająca dziecku poczucie 

samodzielności i władzy. Może ono 

rozpiąć zamek znajdujący się na grzbiecie 

dinozaura, usiąść w środku i poczuć się 

jak w basenie z piłeczkami. Gdy zabawka 

jest zapięta, maluch może badać różne 

struktury szeleszczących elementów, bawić 

grzechotką, przeglądać się w lusterku, 

a także wyciągać piłki z brzucha dinozaura 

przez otwory na jego grzbiecie. Wiek: 6 m+. 

Producent: K’s Kids. 

Zaprojektowany w taki sposób, 

aby z łatwością można było 

złożyć go do kompaktowych 

rozmiarów i przechowywać 

w dowolnym miejscu. Wystarczy 

kilka kliknięć i rowerek jest 

rozłożony lub złożony. Model został 

wyposażony w technologię Touch 

Steering™ umożliwiającą delikatne 

manewrowanie wózkiem. Możliwość ustawienia siedziska przodem lub tyłem 

do kierunku jazdy. Wiek: 6 m – 3 lata. Producent: Smart Trike.

Można go używać na dwa sposoby – jak 

tradycyjny plecak lub walizkę (w połączeniu ze 

specjalnym wózkiem – do zakupienia osobno). 

Spełnia wymogi bagażu podręcznego. 

Wyściełane miękkie szelki posiadają możliwość 

regulacji. Duża, obszerna komora główna ma 

dodatkowe kieszenie z siatki. Plecak-walizka 

posiada też 2 boczne kieszenie na napoje. 

Wykonany z neoprenu, co gwarantuje łatwe 

czyszczenie.

Niebieski dinozaur z 60 kolorowymi piłeczkami

Składany rowerek Folding Trike 700 8 w 1

Tots Plecak-walizka Wiewiórka 

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO
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Nowa wersja kultowej gry przeznaczona 

dla towarzyskich par ceniących dowcip, 

błyskotliwość i wyobraźnię plastyczną. 

Pokażcie i narysujcie setki haseł 

przygotowanych w wielu zaskakujących 

kategoriach oraz spróbujcie 

powstrzymać się od śmiechu na widok 

ekstremalnych starań rywalizujących 

graczy. Uwaga: gra tylko dla osób 

niewstydliwych!

Testujcie swoje umiejętności 

słowotwórcze, przesuwajcie granice 

wyobraźni i rozwijajcie ponadprzeciętną 

znajomość interesujących wyrazów. 

Pełną zwrotów akcji rozgrywkę wieńczy 

efektowny fi nał, który niespodziewanie 

odbywa się we wnętrzu ciemnego 

worka. Uwaga: gra tylko dla osób 

mocnych w gębie!

Gracze muszą wykazać się rozległą 

wiedzą z wielu dziedzin i zmierzyć 

z zaskakującymi zadaniami. 

Nieprzewidywalne i intrygujące pytania 

wzbogacone dużą dawką humoru 

wywołają śmiech, a przy udzielaniu 

odpowiedzi zmarszczy się niejedno 

czoło. Uwaga: zawartość pudełka 

może być wykorzystana jako materiał 

treningowy do wystąpień we wszelkich 

teleturniejach. 

 „Kalambury”

„Między słowami” 

„Wiem wszystko” 

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

www.mdrgry.pl

Gra planszowa ilustrowana rysunkami 

Andrzeja Mleczki. Idealna dla par, które 

chciałyby się przekonać, czy wiedzą 

o sobie wszystko i porozumiewają 

się bez słów. Udowodnijcie sobie 

nawzajem, że jesteście dla siebie 

stworzeni! Przed wami dziesiątki zadań 

i wyzwań, którym będziecie musieli 

stawić czoła. Gra dla 4 par. 

Gra planszowa ilustrowana rysunkami 

Andrzeja Mleczki. Godzina piąta minut 

trzydzieści, a w kolejce dzikie tłumy… 

Myślałeś, że przed bladym świtem to 

właśnie ty jako pierwszy przywitasz się 

z panią w rejestracji? Nic z tych rzeczy! 

Weź udział w zabawie, w której twoja 

spostrzegawczość jest tak samo ważna 

jak planowanie. Rywalizacja będzie 

zawzięta, a pacjenci mimo podeszłego 

wieku nie ułatwią zadania. 

Przenikliwa gra planszowa, dzięki której 

okaże się, co rzeczywiście o sobie 

wiecie. Czekają na was setki rozmaitych 

pytań i testów, które zbliżą was do 

siebie jeszcze bardziej. Emocjonująca 

i wciągająca rozgrywka pozwala na 

przyjemną rywalizację, zapewniając 

pełną śmiechu zabawę oraz możliwość 

lepszego poznania swojej drugiej 

połówki. Grajcie w duecie albo zaproście 

do zabawy zaprzyjaźnione pary. 

„Gierki małżeńskie”

„Grunt to zdrowie”

„Znamy się” 

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR
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Tor samochodowy Hot Wheels

Takich obcych jeszcze nie widziałeś! 

Miksuj ze sobą kosmitów i odkryj 

unikatowe mutacje. Umieść części ciała 

obcych w odpowiednich komorach 

Komnaty, a następnie obróć zewnętrzne 

pierścienie i przekręć pokrętło 

transformacji. Przyciśnij pokrętło 

i sprawdź, jak zmutowali twoi obcy. 

W opakowaniu 4 rozkładane fi gurki 

kosmitów z serii Ben 10: Dzikie Pnącze, 

Szara Materia, Inferno i Czteroręki.

Masa plastyczna, z której 

możesz stworzyć wszystko, co 

tylko zapragniesz. Wyczaruj 

z niej magiczne zwierzątka 

lub jeżdżący samochodzik. 

Następnie połącz bateryjkę 

z akcesorium, umieść je 

w masie i zobacz, co potrafi  

twój Ciastofazek! Akcesorium 

połączone z masą będzie się poruszać, świecić lub wydawać dźwięki.

Interaktywna lalka, która uczy się 

mówić. Aby jej w tym pomóc, musisz 

z nią rozmawiać jak najczęściej – wtedy 

ona będzie powtarzać nowe słowa i je 

poznawać. Lalka wypowiada ponad 150 

słów i zwrotów, ruszając przy tym ustami. 

Umie również obracać główką i śmiać 

się, gdy się ją połaskocze po brzuszku. 

Po przyłożeniu smartfona do jej ucha 

zadzwoni do mamy, taty, babci lub 

dziadka.

Tor samochodowy Hot Wheels

Ben 10 – Kosmiczna Komnata Transformacji

Ciastofaza - Przebudzenie Masy

Baby Wow - Emma

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Rozciąga się jak slime, ale wydaje 

dźwięki pstrykania i chrupania! Uformuj 

ją jak tylko chcesz i pozostaw do 

zaschnięcia, a zachowa swój kształt. 

Twórz z niej niesamowite kreacje 

i wykorzystuj je jako biżuterię, breloczki, 

a nawet witraże. Zestaw Okienne 

kreacje składa się z 4 kubeczków 

różnokolorowej Bąboliny, 4 form do 

tworzenia witraży i 4 przyssawek.

Samby to rasowy bernardyn, który 

zachowuje się jak prawdziwy pies. 

Piesek chodzi, szczeka i siada. Gdy 

pogłaszczesz go po główce, zamerda 

ogonkiem i zaszczeka. Ucieszy się, 

jeśli założysz mu szelki i pogłaszczesz 

po bokach. A kiedy zachęcisz go 

klaśnięciem w dłonie – zacznie 

samodzielnie chodzić. 

Poczuj dreszczyk emocji i rozwiązuj 

łamigłówki, gdzie tylko chcesz. Podejmij 

wyzwanie i spróbuj otworzyć kłódkę 

w określonym czasie. Escape Room to 

pierwsza na rynku gra przeznaczona 

zarówno dla starszych, jak i młodszych 

poszukiwaczy przygód. Jeśli chcesz 

rozwiązać zagadkę, skorzystaj 

z narzędzi detektywistycznych. 

Odpowiedzi szukaj na kartach 

i żetonach. 

Bąbolina

Samby

Escape Room

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wielkoformatowa książka umożliwia naukę 

angielskich słówek podczas wciągających 

zabaw obserwacyjnych. Niebanalne 

ilustracje zabiorą małych tropicieli 

w intrygującą podróż w poszukiwaniu 

angielskich słów. Pełne detali, oryginalne 

ilustracje wykonało 11 polskich ilustratorów, 

co sprawia, że każda plansza ma 

niepowtarzalny styl. Wiek: 3+. 

Proste zasady gry, która polega 

na wyszukiwaniu szczegółów 

i dopasowywaniu obrazka na 

żetonie do odpowiedniego 

miejsca na planszy. Do współpracy 

z Kapitanem Nauką zostali 

zaproszeni utalentowani polscy 

ilustratorzy. Ich grafi ki pobudzają 

dziecięcą wyobraźnię i zapraszają 

do wspólnego spędzania wolnego 

czasu. Wiek: 2+. 

Zadaniem graczy jest przedstawienie 

tego, co znajduje się na obrazku za 

pomocą gestów, rysowania lub słów. 

Gra angażuje umysł i ciało, rozwija 

wyobraźnię, a także uczy pracy 

zespołowej. Dwustronna plansza 

oferuje możliwość gry z udziałem 

trzech, czterech lub więcej graczy. 

W pudełku znajduje się aż 200 kart 

z obrazkami, pionki i klepsydra do 

odmierzania czasu.

Zadawaj pytania i decyduj, 

która odpowiedź jest najlepsza. 

Gra jest polską wersją znanej 

na świecie i nagradzanej gry 

towarzyskiej – „Say anything!” 

W środku pudełka znajdziesz 

karty z 400 pytaniami, 

8 tabliczek do udzielania 

odpowiedzi, 8 mazaków, 

decydowacz i tabelę punktacji. 

Rodzinna gra RPG, w której każdy gracz 

prowadzi przez labirynt znajdujący się 

w podziemiach tytułowego zamku jednego 

z sześciu śmiałków. Kafelek po kafelku, 

gracze odkrywają labirynt, spotykają 

w nim potwory, z którymi muszą walczyć, 

zdobywają wyposażenie i zaklęcia, które 

mogą wykorzystać do tego, aby stać się 

silniejszymi, a przede wszystkim skarby, 

których znalezienie zapewni im bogactwo. 

Liczba graczy: 2-5. Wiek :7+. 

Wyjątkowy zestaw rozwijających 

zadań dla 3- i 4-latków, który 

zapewni opiekunom i dzieciom 

wiele godzin wspólnej, 

angażującej rozrywki. Frapujące 

zadania przedstawione w książce 

na 30 dwustronnych zmywalnych 

kartach przybliżą dziecku 

świat przyrody, wzbogacą jego 

słownictwo i pobudzą wyobraźnię. 

Wiek: 3+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Kapitan Nauka – Na tropie angielskich słówek

Kapitan Nauka – „Gra Loteryjka. Zwierzęta”

„Party Time Kids”

„Party Time znasz mnie?”

„Karak”

Kapitan Nauka – 100 zabaw z bocianem Stefanem

Wydawca: EDGARD

Wydawca: EDGARD

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: EDGARD www.albipolska.pl

www.kapitannauka.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Atrakcyjny temat, efektowne ilustracje, 

proste zasady. Celem gry jest jak 

najszybsze odszukanie robotów 

w odpowiednich kształtach i kolorach. 

Wiek: 6+.

Kafelkowa gra kolejowa. Gracze budują 

tory dla swoich pociągów. Im szybciej 

dotrą do stacji, tym więcej punktów 

zdobędą. Wiek: 7+.

Gra uczy dzieci robić porządek 

w swoim pokoju! Zapewnia rozwój 

dziecka i doskonałą zabawę. 

Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Fabryka robotów”

„Jedzie pociąg z daleka”

„Potworne porządki”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

www.gry.nk.com.pl

Domek na palach 7600810800

Atrakcyjna cena, piękna szata grafi czna, 

proste zasady. Zadaniem graczy jest 

zdobycie jak największej liczby jajek 

w kurniku. Wiek: 4+.

Najpiękniejsza gra roku! Gracze odwiedzają 

krainy ze snów. Celem gry jest stworzenie 

najpiękniejszego snu. Wiek: 8+.

Gra z fi gurką Zeusa. Emocje, 

mitologia, nauka liczenia. 

Wygra gracz, który dotrze na 

szczyt Olimpu. Wiek: 8+.

Domek na palach 7600810800

„Kurnik”

„Sen”

„Zeus”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
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Gracze wcielają się w naukowców 

badających zwyczaje zwierząt 

zamieszkujących sawannę. Za 

pomocą kolorowych sznurków, 

sprytu i odpowiedniej strategii 

grupują zwierzęta we właściwe stada, 

zdobywając przy tym jak najwięcej 

punktów. Liczba graczy: 3-5. Wiek: 6+.

Kółko i krzyżyk, w którym można 

zjadać pionki swoje i przeciwnika! 

Wygrywa ten, kto pierwszy ustawi 

trzy Gobblety w linii! 

Liczba graczy 2. Wiek: 5+. 

Kafelkowa gra, w której gracze 

budują jak najdłuższy zjazd 

zjeżdżalni. Wygra ten, kto jednym 

ślizgiem zaliczy najdłuższą trasę 

w wielkim parku wodnym. Gracze po 

kolei dokładają elementy zjeżdżalni 

i poruszają się po niej za pomocą 

pionków. „Rurka wodna” to proste 

zasady, szybkie tempo i frajda dla 

całej rodziny. Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 7+. 

„Zaplątana sawanna”

„Gobblety”

„Rurka wodna”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

www.foxgames.pl

Lekka i przyjemna gra na 

spostrzegawczość i refl eks. Gracze 

wcielają się w role łowców, którzy 

mają za zadanie uwolnić królestwo 

od plagi niesfornych potworków 

uprzykrzających życie jego 

mieszkańcom. Aby tego dokonać, 

trzeba ruszyć na pełne emocji 

polowanie. Liczba graczy: 2-8 osób. 

Wiek: 8+. 

Urocza gra karciana dla młodszych 

i starszych, w której uczestnicy zabawy 

będą starali się przestraszyć jak najwięcej 

zwierzaków należących do przeciwnych 

drużyn. Słoń boi się myszy, mysz – kota, kot 

ucieka przed psem, a pies – przed słoniem. 

Zwycięży ta osoba, która jak najlepiej 

poradzi sobie z tą niecodzienną układanką. 

Liczba graczy: 1-8. Wiek: 8+. 

Przygoda dla wszystkich małych 

dam. Zostań znaną stylistką! Rób 

zakupy w eleganckich butikach, 

poluj na okazje i znajdź najlepszy 

zakład fryzjerski. Czy potrafi sz dobrać 

odpowiednią stylizację, aby twoja 

modelka wyglądała bajecznie? 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+.

„Pogromcy potworów”

„A kysz!”

„Zostań stylistką”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES
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Tor samochodowy Hot Wheels

Światowy HIT! Treasure X zabiera dzieci 

w podróż pełną przygód podczas 

poszukiwania skarbów. To niesamowita 

niespodzianka i wielowarstwowe 

odkrywanie. Są 24 fi gurki akcji 

do zebrania i 32 skarby z których 

8 pokrytych jest prawdziwym złotem. 

Więcej na www.treasurex.eu. 

Kampania TV i online.

Niezwykła kolekcja interaktywnych 

zwierzaków futrzaków, które owiniesz sobie 

wokół dłoni. Kolorowe, błyszczące oczy 

pokazują ich nastrój. Karm je, baw się 

z nimi, łaskocz, tańcz, a okażą Ci swoje 

zadowolenie. Im więcej się nimi zajmujesz 

i reagujesz w odpowiedni sposób na ich 

nastrój, nagrodzą cię piosenką! Mają 2 

tryby działania: tryb głaskania i tańczenia, 

i ponad 50 różnych reakcji. Kampania TV 

i online.

Szybko i prosto napompuj 30 razy większe od 

regularnych Oonies – Oonies Oober! Ozdabiaj 

je akcesoriami i stylowymi naklejkami! Możesz 

spuścić powietrze i napompować ponownie. 

W zestawie znajdziesz specjalną pompkę. 

Napompuj Oonies Oober, przyklejaj naklejki, 

kosmyki włosów, oczy. Kampania TV i online.

Tor samochodowy Hot Wheels

Treasure X - zestaw pojedynczy

Pomsies

Oonies Oober - Zestaw startowy

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

To zupełnie nowy interaktywny piesek 

z kolekcji Little Live Pets. Rollie jest zawsze 

szczęśliwy, gdy widzi swojego właściciela 

i okazuje mu miłość poprzez całuski. Rollie 

porusza się i zachowuje jak prawdziwy 

szczeniaczek. Ma ponad 25 różnych 

dźwięków i reakcji. Gdy go głaszczesz 

po grzbiecie macha ogonkiem, a gdy 

pogłaszczesz go po główce zacznie 

wysuwać języczek. Kampania TV i online.

Wiernie odwzorowany model z klocków Cobi w skali 1:100 składa się z ponad 

1200 elementów. Posiada ruchome części takie jak: śruby napędowe czy 

ster oraz 

zdejmowany 

fragment 

kadłuba 

odkrywający 

maszynownię 

okrętu. W zestawie jest dostępna elegancka czarna podstawka z tabliczką 

informacyjną, która pozwala na wyeksponowanie okrętu.

Czołg Sabaton Primo Victoria 

(łac. Pierwsze Zwycięstwo) 

to pojazd opracowany do 

gry wideo World of Tanks, na 

podstawie szwedzkiej wersji 

Centuriona noszącej nazwę Strv 

81. Inspiracją do tego projektu 

był popularny skandynawski 

zespół muzyczny Sabaton. 

Model z klocków Cobi posiada wiele ruchomych elementów, w tym: koła, 

gąsienice, lufę i obrotową wieżę. 

Rollie Piesek Całusek

Historical Collection: WW2/ORP Orzeł

World of Tanks Sabaton Primo Victoria

Dystrybutor: COBI SA

Producent: COBI FACTORY

Producent: COBI FACTORY
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Pistolet z dźwiękami syreny 

policyjnej, strzelania, 

przeładowywania broni oraz 

z pięcioma komendami 

policyjnymi w języku polskim. 

W komplecie m.in.: pistolet, 

pałka policyjna, granat, 

odznaka, identyfi kator, 

kajdanki, kompas, 

krótkofalówka. Całość zapakowana w poręczną plastikową walizkę. 

Wymiary: 49 x 27 x 6 cm.

Stetoskop z odgłosami bicia serca 

oraz polskojęzyczną konwersacją 

pacjent – lekarz. Za pomocą 

wypowiedzi dziecka oraz lekarza 

przedstawiona jest pełna wizyta 

u lekarza. W zestawie m.in.: 

słuchawki lekarskie, termometr, 

strzykawka, młoteczek, nożyczki, 

lusterko czołowe. Całość 

zapakowana w poręczną plastikową 

walizkę. Wymiary: 31 x 27 x 8 cm.

Traktor z kolekcji Moje gospodarstwo odtwarza 

odgłosy maszyn rolniczych, zwierząt oraz 

polskojęzyczne zwroty o tematyce typowo 

rolniczej (dotyczące np. orki, siania czy 

karmienia zwierząt). Dostępne różne modele. 

Opakowanie (pudełko z foliowym oknem) 

zawiera informację o polskiej wersji dźwiękowej 

oraz umożliwia klientowi odsłuchanie ścieżki 

dźwiękowej w sklepie, bez konieczności 

odpakowania produktu. 

Zestaw policyjny 

Zestaw lekarski 

Traktor z przyczepą 

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

www.swede.pl www.portalgames.pl

Gra karciana, która pomoże graczom 

wcielić się w role przywódców czterech 

cywilizacji. W ciągu 5 rund gracze będą 

odkrywać nowe tereny, wznosić budowle, 

wytwarzać surowce i handlować nimi, 

najeżdżać na wrogów, a wszystko po 

to, aby zdobywać punkty zwycięstwa. 

„Osadnicy” to klasyczny hit Portalu oparty 

na mechanice budowania talii – zbuduj 

własne imperium!

Neuroshima Hex to planszowa 

gra strategiczna rozgrywająca się 

w postapokaliptycznym świecie 

opanowanym przez mutantów 

i bezwględne maszyny Molocha. Każdy 

z graczy dowodzi jedną z armii, na 

którą składają się żetony jednostek, 

modułów i akcji, które wykłada się na 

heksagonalnej planszy pola bitwy. 

Gra karciana „Czółko” jest idealną 

pozycją, by szybko rozruszać każdą 

imprezę. Zbierz znajomych, przyjaciół, 

rodzinę i urządźcie sobie istne 

kalambury, wykorzystując mnóstwo 

podzielonych na kategorie haseł. 

Wykorzystajcie własne czółka jako 

planszę do gry, a reszta graczy 

pomoże wam odgadnąć, co też wam 

na głowie chodzi!

„Osadnicy: Narodziny imperium”

„Neuroshima HEX! 3.0”

„Czółko”

Wydawca: PORTAL GAMES

Wydawca: PORTAL GAMES

Wydawca: PORTAL GAMES
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dwa nowe zestawy manicure 

z modnymi motywami fl aminga 

i jednorożca. W kompletach znajdują 

się aż 103 elementy: 12 naklejek, 

12 tipsów, kolorowe kryształki, lakier 

do paznokci, pilniczek. Wszystkie 

dekoracje są łatwo usuwalne 

z paznokci bez konieczności użycia 

zmywacza. Wiek: 8+

Doskonała propozycja 

dla młodych dam, które 

chcą zapisać swoje sekrety 

w bezpiecznym miejscu. 

W zestawie znajduje się też 

długopis z niewidzialnym 

atramentem, który ujawnia 

się dopiero po podświetleniu. 

Wiek: 5+.

Zestaw gotowych slimów 

w 8 kolorach. Każdy 

zapakowany jest w szczelnie 

zamykany kubeczek 

o pojemności ok 50 ml. 

W zestawie znajdziemy slimy 

z brokatem, metaliczne 

oraz z innymi dekoracjami. 

Poszczególne kolory można 

ze sobą mieszać tworząc 

wiele nowych kombinacji. Wiek: 4+.

Najmodniejszy w tym sezonie cekinowy 

pamiętnik o wymiarach 15 x 20 cm 

w eleganckim zestawie ze srebrnym 

długopisem oraz wieloma kreatywnymi 

elementami takimi, jak: naklejki 

z jednorożcem, kolorowe kryształki, 

cekiny, klej brokatowy.

Wiek: 5+. 

W zestawie znajdziemy futerkowy 

piórnik-tubę, który możemy dowolnie 

pokolorować 4 markerami z zestawu. 

Piórnik o wymiarach 21 x 9 cm, jest 

zapinany na zamek, a jego dodatkową 

ozdobą są duże ruchome oczy. Wiek: 6+. 

Seria fi lcowych robótek skierowana do 

dziewczynek, które lubią kreatywnie spędzać 

czas i marzą o własnym jednorożcu z piękną 

kolorową grzywą. Z tym zestawem w prosty 

sposób mogą własnoręcznie uszyć torebkę 

z jednorożcem i z dumą prezentować 

koleżankom. W serii Jednorożec występują 

także portfelik oraz maskotka. Wiek: 5+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Toys Inn Manicure Studio – Zestawy do stylizacji paznokci

Toys Inn Pamiętnik z szyfrem

Toys Inn Crystal Slime

Toys Inn Zestaw Cekinowy Pamiętnik

Toys Inn Coloring Craft - futerkowy piórnik

Toys Inn Filcowe robótki

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX www.stnux.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Tablica obrotowa składa się z płyty pilśniowej 

umożliwiającej pisanie kredą oraz płyty 

metalowej do przyczepiania literek i cyferek. 

W zestawie rolka z papierem do rozwijania 

na tablicę, i pisania na papierze. Produkt 

wykonany z naturalnego drewna. W zestawie: 

liczydło, zegar, literki i cyferki, gąbka, kreda 

oraz papier.

Rozbudowana wersja 

popularnej gry w kółko 

i krzyżyk, która teraz jest 

oferowana w nowym, 

atrakcyjnym pudełku. Dzieci 

mają możliwość grania nie 

tylko w płaszczyźnie, lecz 

również w przestrzeni, dzięki 

czemu rozwijają zdolności 

logicznego myślenia.

Seria książeczek o przeciętych 

na pół stronach. W zabawny 

i przystępny sposób pomagają 

dzieciom poznawać świat. Zadaniem 

najmłodszych jest odpowiednie 

dopasowanie górnej i dolnej połówki 

strony. Do zabawy zachęcają 

sympatyczne, kolorowe ilustracje 

i wesołe rymowanki. 

Zapraszamy do magicznej krainy 

baśni, które uczą, bawią i wzruszają 

kolejne pokolenia. Czekają na was: 

„Królewna Śnieżka”, „Trzy małe świnki”, 

„Jaś i Małgosia”, „Złotowłosa i trzy 

misie”, „Brzydkie kaczątko”, „Czerwony 

Kapturek”. Duże litery i krótkie zdania 

ułatwią czytanie dzieciom, które 

dopiero zaczynają samodzielną 

lekturę. 

Czas spędzony z tą książką to znakomity 

trening umysłu. Seria zawiera książki 

z ćwiczeniami na koncentrację 

i spostrzegawczość. 

Dzieci znajdą tu labirynty, sudoku, 

zadania polegające 

na szukaniu różnic, 

krzyżówki i rebusy, wycinanki, 

malowanki i wykreślanki słowne.

Gra polegająca na układaniu 

kolorowych klocków na 

prostokątnej planszy 

przypominającej plaster miodu. 

Celem gry jest ćwiczenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

rozwijanie zdolności manualnych, 

analizy wzrokowej, rozróżniania 

i nazywania kolorów.

Tor samochodowy Hot Wheels

Tablica obrotowa z papierem 

Kółko i krzyżyk 3D

Dopasuj połówki: Pojazdy

„Bajki czytamy sami”

Dla bystrzaków: 206 zagadek

Mozaikowa układanka

Producent: ZABAWKARSTWO BĄCZEK/Dystrybutor: TUPIKO

Producent: ZABAWKARSTWO BĄCZEK/Dystrybutor: TUPIKO

Wydawca: AWM

Wydawca: AWM

Wydawca: AWM

Producent: ZABAWKARSTWO BĄCZEK/Dystrybutor: TUPIKO www.awm.waw.pl

www.baczek.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zwierzę czy robot? Oba! Zdalnie 

sterowany Mantiz jest tak nazwany, 

ponieważ posiada aerodynamiczny 

design oraz przypomina prawdziwą 

modliszkę. Gdy zaczniesz zabawę 

Mantizem, pokochasz jego 

organiczne ruchy jak u robaka, 

dzięki którym potrafi  sprawnie 

obierać kierunki. Jego koła są przystosowane do wszystkich rodzajów 

podłoża. Dane techniczne: 2,4 GHz, prędkość 8 km/h, kabel USB 

do ładowania, 28 cm. Wiek: 8+.

1-metrowa zabawka pokazuje dokładnie, 

jak działa dźwig. Zdalnie sterowana 

kabina obraca się o 350 stopni. Razem 

z dźwigiem otrzymasz akcesoria, więc 

mały budowniczy zdecyduje, jak dużo 

materiału może przetransportować. 

Nie ma nic bardziej ekscytującego, jak 

małe miasto w dziecięcym pokoju. Baterie: 

4 x 1,5 R6, brak w zestawie. Wiek: 3+.

Lalka Wissper w stroju 

podstawowym (23 cm). 

Zawartość zestawu: 

lalka, pingwinek Peggy 

(6 cm), akcesoria: 

aparat, piszczałka, 

lornetka, szczotki 

do włosów, torebka 

 na ramię. 

Wiek: 3+. 

RC Mantiz

Dźwig Gigant z dźwiękiem (100 cm)

Wissper Lalka z Peggy

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 

www.simba.com.pl

Domek na palach 7600810800

Piesek Happy potrafi  

chodzić, machać ogonkiem 

oraz poruszać główką. 

Reaguje na 12 różnych 

komend. Dodatkowo potrafi  

tańczyć do wgranej melodii. 

W zestawie z modną 

torebką. Wielkość: 30 cm.

Wiek: 5+.

Upiecz własnoręcznie ciasteczka! Użyj 

maszynki z czterema wymiennymi 

końcówkami dla uzyskania 

różnych kształtów ciasteczek. 

Wcześniej zrób ciasto zgodnie 

z załączonymi przepisami, umieść 

w maszynce, przeciśnij i odetnij. 

Możesz także wyciąć różne kształty za 

pomocą foremek. Następnie upiecz 

ciasteczka w piekarniku (ok. 10 min) 

i udekoruj czekoladą, dżemem, bakaliami i posypkami. Wiek: 5+.

Remiza strażacka i pojazd 

w jednym. Otwierany Jupiter 

po rozłożeniu zamienia się 

w wielofunkcyjną stację strażacką 

z licznymi opcjami zabawy. Na 

wyposażeniu stacji są zjeżdżalnia 

dla pojazdów, rampa, działko ze 

strzałkami wodnymi z tworzywa. 

Posiada efekty dźwiękowe. 

Zawiera także fi gurkę Strażaka 

Sama oraz quad Mercury. Wiek: 3+. 

Chi Chi Love Piesek Happy

Smoby Chef Fabryka ciasteczek

Strażak Sam Jupiter 2 w1

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Specjalna wersja światowego 

bestsellera! Zdobądź smakowite robale 

(i jabłuszko z mięsnym nadzieniem). 

Aby upolować przysmak, będziesz 

musiał wyrzucić odpowiednią wartość 

na kostkach. Pomogą ci w tym różni 

specjaliści – sprytna łasica, głodny kruk 

oraz kura. Możesz rzucać kilka razy, ale 

jeśli za bardzo zaryzykujesz, spalisz rzut 

i obejdziesz się smakiem. Liczba graczy: 

2-7. Wiek: 8+. 

W grze jest 13 nowych kategorii oraz 

zestaw kart z Luxtorpedą, które urozmaicą 

zasady znane z pierwowzoru. Można 

w nią grać niezależnie albo połączyć obie 

gry, mieszając dowolnie różne kategorie. 

Tak jak w pierwowzorze pudełko zawiera 

podstawową wersję dla młodszych dzieci 

oraz wersję rozszerzoną dla starszych.

Trójwymiarowe szaleństwo! Najnowsza 

wersja światowego bestsellera! W grze 

używa się przestrzennych klocków, 

które wprowadzają zabawę w zupełnie 

nowy (trzeci) wymiar. Rozgrywka staje 

się jeszcze bardziej wymagająca 

i fascynująca. Tak jak w pierwowzorze 

gracze starają się jak najszybciej zapełnić 

puste pola na swoich planszach, tylko tym 

razem muszą to zrobić dwuwarstwowo. 

Liczba graczy: 1-4. Wiek: 8+. 

Imprezowa gra słowna!  Rzuć 

kostkami! Co wypadło? Sport? Film? 

Ubrania? Wybierz swoją kategorię 

i wypisz 3 słowa na wskazaną literę.

Jeśli jesteś wystarczająco szybki 

– możesz złapać także słówka 

przeciwników i odebrać im punkty.

Gra imprezowa, w którą gra się 

parami! Co można napompować? 

Czego nie można robić po ciemku? 

O czym kobiety rozmawiają u fryzjera? 

Przekonaj się, jak dobrze znasz swojego 

partnera z drużyny i czy uda ci się 

odpowiedzieć tak samo jak on. Przygotuj 

się na zabawne pytania, zaskakujące 

odpowiedzi i gorące dyskusje 

o różnicach w postrzeganiu świata! 

Liczba graczy: 4-8. Wiek: 16+. 

Najczęściej nagradzana gra imprezowa! 

Ile ważył najcięższy w historii mistrz sumo? 

Znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie 

– spróbuj zgadnąć. A może zaryzykujesz 

i postawisz dolary na odpowiedź 

innego gracza? „Ryzyk Fizyk” to jedna 

z najpopularniejszych gier quizowych na 

świecie. Zebrano w niej zabawne, ciekawe 

pytania z różnych dziedzin. Jednak nie 

musisz być ekspertem w każdej z nich. 

Liczba graczy: 4-14. Wiek: 10+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Polowanie na robale de luxe”

„Polska Luxtorpeda – Odjazd!”

„Ubongo 3D”

„Łap za słówka!”

„Dopasowani”

„Ryzyk Fizyk”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA www.wydawnictwoegmont.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Ahoj! Gotowy na potyczkę z prawdziwym 

piratem? Każdy z graczy posiada zestaw 

mieczy w wybranym kolorze. Kolejno 

wbijają oni miecze w beczkę pirata. 

Ostrożnie, bo gdy pirat poczuje ostrze 

miecza… wyskakuje w powietrze!

Wiek: 4+. 

Bohaterowie Toomies uwielbiają się dobrze 

bawić. W zestawie wiele małych niespodzianek, 

które zachwycą ciebie i twoje dziecko. 

Wiek: 18 m+. 

Gra, która sprzedała się w tysiącach 

egzemplarzy w całej Europie! Lubisz 

ryzyko? Spróbuj uzbierać wszystkie 

kolory ciasteczek, ale uważaj… Jeden 

fałszywy ruch i… obudzisz babcię! A do 

tego wypadła jej szczęka! Włóż swoje 

ciasteczka do koszyczka i spróbuj 

jeszcze raz. Wiek: 4+. 

My Fairy Garden to unikatowa 

koncepcja produktu pomagająca 

dzieciom w odkrywaniu 

magicznego świata przyrody 

i interakcji z naturą. Dzieci 

tworzą swój mały ogródek, 

a jednocześnie zdobywają wiedzę 

o porach roku i cyklach życia. 

Zestawy nadają się do zabawy 

wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

 Wiek: 4+. 

6 jajeczek, a w każdym z nich 

schowany jest piszczący 

kurczaczek. Każde jajeczko 

ma w podstawie kształt, który 

pasuje do wzoru na wytłoczce. 

Pomaga to dziecku uczyć się 

rozpoznawania kształtów. 

Wiek: 6 m+. 

Prezentowana książeczka posiada 

żywe kolory i kontrastujące wzory. 

Zabawka ma różne tekstury 

i przyjemne w dotyku materiały. Na każdej 

stronie dziecko pozna nowego przyjaciela 

– łosia, niedźwiadka, rybkę, ptaszka, 

słoneczko oraz gwiazdkę. 

Wiek: 0+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

TOMY Games „Łakocie babci” 

TOMY Games Beczka z wyskakującym piratem

TOMY Toomies Zbieracz piłek

TOMY My Fairy Garden Ogród wróżki 

TOMY Toomies Piszczące jajeczka

LAMAZE Książeczka odkrywcy

Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: M&Zwww.miz.gda.pl
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Samochód z burtami (otwierane) Majk to duży pojazd wyposażony w szerokie 

koła. W skład zestawu wchodzą również klocki.

Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw który uczy i bawi. 

Samochód z burtami MAJK 

to duży pojazd wyposażony 

w szerokie koła, ma otwierane 

burty. Kabina kierowcy jest 

oszklona! Nie jest to co prawda 

prawdziwe szkło, ale bezpieczny,

przezroczysty, gruby plastik. 

W skład zestawu wchodzą 

również klocki, z których dziecko 

może budować. 

Z jednej strony wyposażona jest w imitację 

piekarnika, z drugiej – lodówki. Posiada również 

kuchenkę z dwoma palnikami, zlewozmywak 

z kranem, kosz z workiem na śmieci, okap 

oraz półki do przechowywania niezbędnych 

produktów i akcesoriów. Oprócz tego do 

zestawu dołączono m.in. plastikowe dwa jabłka, 

winogrono, dwie papryki, cytrynę, gruszkę, dwa 

pomidory oraz imitację frytek, a także garnek 

z pokrywką, patelnię, miskę, dwa pojemniki na 

przyprawy. 

Duży, stabilny stół z miejscem do pracy 

i przechowywania niezbędnych narzędzi. 

Wyposażony w dużą półkę umiejscowioną w jego 

dolnej części, specjalną ściankę z otworami 

i uchwytami na śrubokręt i klucz francuski 

oraz imadło. Oprócz tego dołączono do 

niego komplet akcesoriów: śrubokręt, młotek, 

kombinerki, klucz francuski, płaskie elementy do 

skręcania, śrubki i nakrętki. 

Urocza toaletka z kompletem 

niezbędnych akcesoriów wyposażona jest 

w duże, podświetlane lustro, blat z licznymi 

przegródkami oraz wysuwaną szufl adą, półki 

na bibeloty oraz plastikowy puf, na którym 

może bezpiecznie przesiadywać nasza mała 

modnisia.  

Zabawka wyposażona jest w podstawkę, 

która umożliwia bujanie się. Kiedy 

jednak nasze dziecko zapragnie 

wyruszyć w dalszą podróż, możemy 

odczepić podstawkę. Przy kopytach 

konika umieszczono bowiem cztery 

szerokie kółka. Pozwalają one na 

samodzielne poruszanie się malucha, 

który odpycha się od podłoża nóżkami. 

Centralna część budowli to przede 

wszystkim parkingi wyposażone 

w barierki zabezpieczające. Kolejne 

poziomy połączone są zjazdami. 

Jest także winda transportująca 

samochody na pięć poziomów. Całość 

otoczona jest torami tworzącymi 

drogę, wzdłuż której stoją liczne znaki 

drogowe. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Samochód Majk

Zestaw Kuchnia eco

Zestaw Mechanik maxi

Zestaw Salon piękności Diana nr 4

Poni na biegunach 

Parking 5-poziomowy z drogą i samochodami

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE www.polesie-toys.com
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wielki zestaw składający się z 23 

miękkich, kolorowych elementów 

wspomaga rozwój sensoryczny 

dziecka. W jego skład wchodzi: 6 

miękkich kształtów z wypustkami, 8 

półkolistych segmentów, z których 

ułożyć można dwa rodzaje piramidy, 

i 9 klocków o zróżnicowanej fakturze 

ozdobionych podobiznami zwierzątek 

i cyferkami. Wiek: 1+. 

Odkryj wesołe drzewko, w którym dźwięki 

i światełka kryją się w każdym zakamarku. 

Znajdziemy tu pianinko z kolorowymi 

klawiszami, sorter, który po umieszczeniu 

kształtu w odpowiednim miejscu nagrodzi 

dziecko melodią oraz nazwą kształtu i koloru, 

a także zjeżdżalnię z piłeczkami. Do zabawki 

dołączone są 4 klocki o różnych kształtach 

oraz 3 uśmiechnięte piłeczki. Wiek: 1+. 

Poznaj uroczego i bardzo 

głodnego jaszczura, którym 

możesz sterować za pomocą 

pilota. Potrafi  on jeździć 

we wszystkich kierunkach, 

a gdy zbliżymy go do jednego 

z dołączonych do zwierzaka 

krążków z przysmakiem 

i wciśniemy przycisk, jego język 

wystrzeli, złapie jedzonko i połknie! Wiek: 3+. 

Aktywna mata, z którą maluch odkryje 

części ciała i nauczy się podstawowych 

pozycji jogi, świetnie się przy tym 

bawiąc. Mata posiada 3 tryby zabawy: 

odkrywanie części ciała, wyzwanie oraz 

ćwiczenie jogi. Zadaniem dziecka jest 

słuchać uważnie poleceń wydawanych 

przez wesołego robota i naciskać 

odpowiednie punkty na macie. Głosu 

zabawce użyczyła Kasia Cichopek. 

Wiek: 2+. 

Trenuj celność razem z Kickabotem! 

Steruj robotem w czterech kierunkach 

za pomocą dołączonego dżojstika 

i strzelaj gole. W zestawie 2 roboty 

Kickabot, 2 dżojstiki oraz akcesoria. 

Zaproś do zabawy kolegę, wybierzcie, 

w którą grę chcecie zagrać, i zmierzcie 

się w sportowej rywalizacji. Wiek: 3+. 

Ten uroczy słonik posiada nie lada talent 

– potrafi  wydmuchiwać ze swej trąby fontannę 

piłeczek. Wciśnij czerwoną myszkę, która 

siedzi na jego głowie, aby piłeczki wystrzeliły 

z trąby słonika, łap je i wrzucaj z powrotem, 

aby zjechały po zjeżdżalni wprost do brzuszka 

słonia. Kiedy naciśniesz na małpkę siedzącą 

na słoniowej nodze, usłyszysz zabawny małpi 

dźwięk i piosenkę. Wiek: 18 m+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Megapaka Sensory

Muzyczne drzewko

Robo Chameleon

Mata Joga

Kickabot 2-pack

Słonik Fontanna z piłeczkami

Dystrybutor: DUMEL

Dystrybutor: DUMEL

Dystrybutor: DUMEL

Dystrybutor: DUMEL

Dystrybutor: DUMEL

Dystrybutor: DUMELwww.dumeldiscovery.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Proste, a jednocześnie zabawne 

eksperymenty przybliżą dzieciom 

prawa fi zyki i chemii. Do 

zestawu dołączone są akcesoria 

niezbędne do wykonywania 

eksperymentów oraz bogato 

ilustrowany podręcznik 

zawierający wiele ciekawostek 

naukowych. 

Opakowanie zawiera 10 edukacyjnych 

gier. Znajdziemy wśród nich ciuchcię 

pełną zwierząt i słów, autobus 

z liczbami, karty pamięci z pojazdami 

i plakat z abecadłem. Karty mogą 

być wykorzystane zarówno do zabawy 

w pociąg, jak i quizów z interaktywną 

Carotiną, która światełkami i okrzykami 

nagradza każdą prawidłową odpowiedź. 

Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami 

neodymowymi, które się przyciągają. 

Za pomocą elementów na kształt fi gur 

geometrycznych można zbudować 

trójwymiarowe budowle inspirowane 

instrukcją lub propozycjami na stronie WWW 

producenta. W skład zestawu wchodzą: 

26 trójkątów, 24 kwadraty i 12 pięciokątów.

Figurka kolekcjonerska 

w rozmiarze XL. Dzięki wysokiej 

jakości wykonania zwierzęta 

są odporne na zadrapania, 

uderzenia, upadki, a nawet 

działanie wody. Cała linia 

obejmuje 553 gatunki, które 

podzielone są nie tylko pod 

względem wielkości, ale też 

kategorii. 

Pluszowa żyrafa to jedno ze zwierząt wchodzących 

w skład serii pluszaków National Geographic. 

Ze względu na niezwykłą dbałość o szczegóły, 

produkty z tej serii są bardzo realistyczne. Pluszaki 

zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości, 

co sprawia, że są bardzo miłe w dotyku. Do każdej 

maskotki dołączona jest niewielka książeczka, 

w której można znaleźć informacje i ciekawostki 

o danym zwierzęciu i środowisku, w jakim 

zamieszkuje, a po zeskanowaniu znajdującego się 

tam kodu QR można obejrzeć o nim fi lmik.

Zestaw puzzli złożony ze 144 

elementów wykonanych z materiału 

przypominającego piankę. Puzzle 

zostały ponumerowane, ponacinane 

i umieszczone na arkuszach. Wystarczy 

bez użycia siły wycisnąć element 

z arkusza i zmontować go zgodnie 

z dołączoną instrukcją. Wielkość 

po złożeniu: 36 x 28 x 31 cm.

Tor samochodowy Hot Wheels

I’m a Genius – 20 eksperymentów z wodą i lodem

„Carotina – Laboratorium 10 gier”

Magformers Basic

Klacz rasy hanowerskiej 

Pluszowa żyrafa 

Puzzle 3D – Pałac Kultury i Nauki 

Producent: LISCIANI/Dystrybutor: DANTE

Producent: LISCIANI/Dystrybutor: DANTE

Producent: MAGFORMERS/Dystrybutor: DANTE

Producent: COLLECTA/Dystrybutor: DANTE

Producent: LELLY/Dystrybutor: DANTE

Producent: CUBICFUN/Dystrybutor: DANTE www.dante.com.pl






