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Nakłady sprzedane w 2 miesiące!
Dodruki już dostępne!

Gry dla całej rodziny!

SEN
Najpiękniejsza gra roku!

wiek graczy: 8-108 lat
liczba graczy: 2-5

NA KOŃCU JĘZYKA
Szalona gra towarzyska!

wiek graczy: 10-110 lat
liczba graczy: 3-6

JEDZIE POCIĄG Z DALEKA
Kafelkowa gra kolejowa!

wiek graczy: 7-107 lat
liczba graczy: 1-4



 Targowa wiosna 2018

1

Tor samochodowy Hot Wheels

Przestronny domek ozdobiony 

postaciami zwierzątek. Posiada 

dużą przestrzeń do zabawy: wnętrze 

domku, ogródek, stolik piknikowy, 

sekretne drzwi. Wyposażony w 2 pary 

drzwi, wyjmowany stolik piknikowy 

z 2 siedziskami, elektroniczny 

dzwonek, 2 doniczki, okna 

z okiennicami, obrotową okiennicę. 

Wykonany z wytrzymałych 

materiałów, odpornych na blaknięcie. Łatwy w montażu. Wysokość: 172 cm.

Samochód policyjny ze 

światłem i z dźwiękiem. 

Posiada funkcję transformacji 

z samochodu osobowego 

w terenowy (poprzez 

podniesienie zawieszenia). 

W zestawie baterie 2 x 1,5 V 

LR6. Długość: 32 cm. Wiek: 3+.

Ergonomiczna, wytrzymała, 

stabilna zjeżdżalnia, łatwa 

w montażu. Możliwość 

podłączenia węża ogrodowego 

w celu zraszania ślizgu. 

Antypoślizgowa drabinka 

z podwójną ścianką i uchwytami, 

powłoka Anti-UV chroniąca przed 

słońcem. Wymiary: 237 x 112 x 

142 cm. Długość ślizgu: 230 cm. 

Wiek: 3+.

Domek Friends 

A.S. Samochód policyjny 

Zjeżdżalnia XL 

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

www.simba.com.pl

Kolekcja 17 słodkich 

smoczków zamkniętych 

w ozdobnych, smoczych 

jajkach z błyszczącym 

kamieniem. W serii Safi ras 

Baby Princess dostępny jest 

również smoczek specjalny 

– księżniczka Kira.

Proszek Glibbi zamieniający 

wodę w błyszczącą, żelkową 

masę. W zestawie: 2 opakowania 

proszku Glibbi, 2 opakowania 

proszku rozpuszczającego masę. 

Wiek: 3+.

Zestaw składa się z lalki Steffi   

w ciąży, Kevina i małej Evi. 

Dołączony wózek – spacerówka 

dla Evi. Wiek: 3+.

Safi ras Baby Princess 

Glibbi Glitter 

Rodzina Steffi   

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zabawka opracowana przez 

zawodowych iluzjonistów 

z myślą o dzieciach i młodzieży 

pozwoli opanować wiele trików 

iluzjonistycznych. Ćwiczy zdolności 

manualne, refl eks oraz oswaja 

z wystąpieniami przed szerszą 

publiką. Zestaw zawiera rekwizyty 

pozwalające na wykonanie 

50 trików iluzjonistycznych.

Prosty zestaw, który w przystępny sposób 

wprowadza w świat iluzji. Zabawka pozwoli 

opanować 18 trików iluzjonistycznych.

Zestaw 36 autorskich trików 

opracowanych przez młodego, 

ale już znanego iluzjonistę Jerzego 

J. Buczyńskiego. Wiele prostych 

i inspirujących opisów objaśnia 

„magiczne” sekrety.

Zestaw pozwalający na 

tworzenie fi lcowych masek 

karnawałowych. Zawiera 

szablony czterech masek 

wraz z niezbędnymi 

ozdobami oraz bezpieczną, 

plastikową igłę.

Zestaw, który zawiera wszystko, co 

niezbędne do tworzenia kolorowych 

kartek ozdobnych i upominkowych 

na różne okazje. Dzięki niemu 

dziecko pobudzi swoją kreatywność, 

a wyobraźnia będzie pomocna 

w wypracowaniu własnego stylu.

Zestaw, w którym jest wszystko, co 

niezbędne do tworzenia fi lcowych 

gadżetów, takich jak etui na telefon, 

piórnik, breloczki itp. Bezpieczna 

plastikowa igła oraz wycięte 

podziurkowane szablony pozwolą 

w przystępny sposób opanować 

podstawy szycia.

Tor samochodowy Hot Wheels

Mały magik – 50 trików

Mały magik – 18 trików

Magia od podszewki – 36 trików

Fabryka masek

Fabryka kartek

Fabryka fi lcu

Wydawca: ABINO

Wydawca: ABINO

Wydawca: ABINO

Wydawca: ABINO

Wydawca: ABINO

Wydawca: ABINO www.abino.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wywrotka ma 55 cm długości oraz 

udźwig do 150 kg. Ten masywny, 

wytrzymały samochód ciężarowy 

doskonale sprawdzi się podczas zabawy 

w domu, jak i w piaskownicy. Pojazd 

ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię 

ładunkową. Dodatkowo z przodu jest 

zaczep, do którego można przywiązać 

sznurek i ciągnąć „załadowaną” 

wywrotkę. Dziecko może też na wywrotce 

jeździć, odpychając się nogami. Wiek: 1+.

Seria Tech Truck obejmuje pięć modeli pojazdów: 

śmieciarkę, ładowarkę, betoniarkę, wywrotkę 

oraz walec, w czerwono-srebrnej kolorystyce. 

Pojazdy mają od 23 cm do 29 cm długości, są 

wytrzymałe, starannie wykonane, mają realistyczny 

wygląd i dają się lekko sterować. Każdy pojazd 

posiada ruchome elementy nadwozia, np. łyżkę 

w ładowarce, gruszkę w betoniarce, podnoszony 

kiper w wywrotce, ruchomy podnośnik do opróżniania kontenera, otwieraną 

tylną klapę w śmieciarce lub ruchomy walec. Pojazdami można bawić się 

zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Wiek: 1+.

Zestaw wyposażony jest w drogę 

o długości 2,3 m oraz ruchomą 

windę do transportu pojazdów. 

Na każdym poziomie jest miejsce 

parkingowe, na dole są wjazdy 

i wyjazdy. Do zestawu dołączone 

są dwa samochodziki, elementy 

ogrodzenia oraz fi gurki drzew. 

Zabawkę można łączyć z wybranymi 

zestawami z serii Garage, Kid Cars 

Series i Kid Cars 3D. Wiek: 1+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gigant Truck Wywrotka

Tech Truck

Garaż z windą 3-poziomowy

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Zestaw zawiera 140 różnorodnych, 

kolorowych elementów oraz tematyczne 

naklejki z buźkami i korpusami postaci 

do samodzielnego naklejania. Klocki 

wykonane są z mocnego, odpornego 

i wytrzymałego tworzywa sztucznego, nie 

mają ostrych kantów i można je łatwo 

ze sobą połączyć. Ze względu na duże 

rozmiary, idealnie dopasowują się do 

rączek najmłodszych dzieci. Różnorodność form umożliwia wznoszenie 

z nich rozmaitych budowli, pojazdów i postaci. Wiek: 1+.

Taczka-wózek jest największym 

i najbardziej wytrzymałym modelem 

w ofercie. Idealnie nadaje się 

do zabawy na plaży, w ogrodzie 

oraz w domu, może służyć do 

przewożenia piasku, klocków i innych 

przedmiotów. Produkt wykonany został 

w Polsce, z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, dzięki czemu zabawkę przez cały rok można 

przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. Wiek: 1+.

7-elementowy zestaw 

z kwadratowym, transparentnym 

wiaderkiem, 2 foremkami, 

łopatką, grabkami i konewką. 

Przez transparentne wiaderko 

dzieci mogą, jak w akwarium, 

oglądać kamyki z wodą 

i inne swoje „skarby”. Komplet 

wykonany został w technologii 

IML (in mould labelling), 

zapewniającej trwałość grafi ki na zabawce. Wiek: 1+.

Klocki Middle Block – zestaw Super Big

Taczka piaskowa

Komplet do piasku Akwarium

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK
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Tor samochodowy Hot Wheels

W zestawie autko straży ratowniczo-

-gaśniczej. Remiza posiada 4 punkty 

rozpoznające pojazdy, alarm, ruchomą 

windę, dzięki której autko szybko 

wjedzie na dach lub zjeżdżalnię, ześlizg 

strażacki umożliwiający autku szybki 

zjazd, rozwijany wąż strażacki, ruchome 

drzwi oraz okno. Lądowisko helikoptera 

zapewni dodatkową przestrzeń dla 

nadciągającego wsparcia. Możliwość łączenia z innymi zestawami 

i autkami z serii Tut Tut Autka.

Pachnąca, naturalna ciastolina Tutti Frutti 

jest plastyczna, dzięki czemu umożliwia 

precyzyjne wykonanie nawet bardzo małych 

elementów. Można jej użyć wiele razy. Sucha, 

pozostawiona na noc w pojemniku z odrobiną 

wody, odzyskuje swoje pierwotne właściwości. 

Zabawka wspomaga rozwój umiejętności 

motorycznych, koordynację wzrokowo-

ruchową, koncentrację i spostrzegawczość, 

rozbudza wyobraźnię, a piękne zapachy rozwijają zmysł powonienia. 

Nowa wersja klasycznej gry rodzinnej. 

Rozgrywka oddaje współczesne realia, 

w których mali i średni przedsiębiorcy 

działają na rynku razem 

z monopolistami. Sami decydujecie, 

czy chcecie rozegrać partię z punktu 

widzenia przedsiębiorcy, czy 

monopolisty, dzięki czemu w trakcie 

rozgrywki kierować się będziecie 

odmiennymi regułami. Kto tym razem 

zostanie zwycięzcą? Wiek: 8+.

Popularna gra towarzyska w rodzinnej 

odsłonie. Wyciągnij kartę z jednym z 330 

niebanalnych pytań i wybierz odpowiedź. 

Pozostali gracze spróbują odgadnąć twój 

wybór. Gracz, który najlepiej zna swoją 

rodzinę i zdobędzie najwięcej punktów, 

zostaje zwycięzcą. „Ego Family” to gra, 

która nie tylko zapewnia dobrą rozrywkę 

– dzięki niej pojawia się także możliwość 

porozmawiania o sprawach, które mogą 

umykać w życiu codziennym…

Puzzle 1000 elementów 

Koloseum w promieniach 

słońca. Po ułożeniu 

powstaje obrazek 

o wymiarach 68 x 48cm. 

Wysoką jakość, nasycenie 

kolorów i bezpieczeństwo 

układania zapewnia 

wykorzystanie ekologicznych 

materiałów.

Z tym zestawem możesz 

wykonać wspaniałe kosmetyki 

do makijażu. Dowiedz się, jak 

zrobić cienie do powiek i róż 

do policzków, zrób własną 

pomadkę, peeling do twarzy 

lub ciała. Uzyskaj także 

wspaniały podkład oraz płyn 

do demakijażu.

Szczegółowe informacje na 

stronie: science4you.trefl .com.

Tor samochodowy Hot Wheels

Tut Tut Autka – Remiza strażacka 

Tutti Frutti – Tworzymy dinozaury

Gra „Anty-Monopoly”

Gra „Ego Family”

Puzzle 1000 elementów

Science4you - Studio Makijażu

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Dystrybutor: TREFL www.trefl .com
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Tor samochodowy Hot Wheels

Słodkie króliczki Bunnies Fantasy 

zapraszają do zabawy. Dzięki 

magnetycznym właściwościom 

możesz łączyć je na różne sposoby: 

uszkami, buźkami i ogonkami. 

Zaczep króliczki, gdzie tylko chcesz: 

do plecaka, spodni, na rękę, włosy. 

Zbierz całą kolekcję!

Figurki Stikbots powracają w nowej 

odsłonie. Teraz są dostępne również 

w kształcie zwierząt i w metalicznych 

kolorach. Dzięki przyczepnym rękom 

i nogom przywierają do niemal każdej 

płaskiej powierzchni. Kończyny, tułów, 

a nawet szyję można ustawiać pod 

różnym kątem. Figurki zapewniają również superzabawę podczas tworzenia 

własnych fi lmików. Ustawiaj Stikboty na różne sposoby, nagrywaj je i dziel 

się swoimi fi lmikami ze znajomymi dzięki bezpłatnej aplikacji Stikbot Studio 

(do pobrania w Google Play i App Store).

Zabawka, której łatwo nauczyć się używać, ale 

trudno zapamiętać ścieżki prowadzące do celu. 

Trzeba być czujnym i czasem wybrać inną drogę 

w labiryncie, niż się planowało. Graj na wiele 

sposobów: za plecami, z zamkniętymi oczami, 

jedną ręką! Ścigaj się z czasem i przyjaciółmi! 

Włóż patyczek do jajka przez jego górny otwór 

i przeprowadź przez tunele labiryntu, w kierunku 

od góry do dołu zabawki. Wyjmij patyczek na 

drugim końcu labiryntu, na spodzie jajka.

Tor samochodowy Hot Wheels

Bunnies Fantasy – króliczek z magnesem 

Stikbot

Smart Egg

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

www.tmtoys.pl

Miecz posiada specjalny mechanizm, 

który umożliwia stworzenie wielkich, 

długich bańkowych tuneli. W zestawie płyn. 

Długość miecza: 40 cm. Opakowanie: 

ekspozytor. Produkt dostępny jest w wielu 

kolorach.

Badminton z lotką, gumową 

twardą piłką z piórkiem 

oraz piankową miękką 

piłką. Wymiary: 44 x 21cm. 

Opakowanie: siatka. Produkt 

dostępny w różnych kolorach.

Łapacz z rzepem to gra 

zręcznościowa dla 

2 osób. W zestawie piłka. 

Opakowanie: siatka.

Bańkowy miecz

Badminton z akcesoriami

Łapacz

Importer/dystrybutor: SWEDE

Importer/dystrybutor: SWEDE

Importer/dystrybutor: SWEDE

www.swede.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wyspa Berk z posągiem 

wikinga oraz 2 fi gurkami 

przedstawiającymi bohaterów 

„Dragons”. W zestawie 

2 małe smoki oraz wiele innych 

niespodzianek kryjących się 

w twierdzy walecznego wodza. 

Wiek: 4-12 lat.

Kultowy samochód drużyny 

pogromców duchów. 

Różnorodność detali zadowoli 

każdego fana „Ghostbusters”. 

W zestawie 2 fi gurki 

przedstawiające bohaterów 

„Pogromców duchów”. Wiek: 6+.

Wyposażona w najnowszy sprzęt 

badawczy baza strażników 

polarnych w kształcie igloo. 

W zestawie armata, skuter śnieżny 

oraz 3 fi gurki badaczy polarnych. 

Wiek: 4-10 lat.

Skała do wspinaczki z chatą 

górską to coś dla miłośników 

górskich przygód. Realistycznie 

odwzorowane detale oraz 

wiele możliwości rozbudowania 

sprawiają, że nowy zestaw 

Ratownictwo górskie podbije serca 

fanów Playmobil. Wiek: 4-10 lat.

Zabawka pozwalająca 

odkryć skarby faraona. 

Z niebezpiecznymi pułapkami 

i wartościowymi skarbami. 

W zestawie 3 fi gurki Egipcjan. 

Wiek: 6-12 lat.

Tor samochodowy Hot Wheels

Berk 9243

Pogromcy duchów Ecto-1 

Stacja polarna

Skała do wspinaczki z chatą górską

Chata górska

Piramida faraona

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL www.playmobil.pl5386

9220

9243

9055

9280

9126

Wiernie odzwierciedlona chata 

górska, z wiszącymi soplami 

i dachem pokrytym śniegiem. 

W zestawie 4 fi gurki zimowych 

urlopowiczów. Superzabawa dla 

wszystkich, którzy lubią spędzać 

wolny czas w górskim zimowym 

otoczeniu. Wiek: 4-10 lat.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zmierz się 

z przyjaciółmi! Umieść 

kapelusz w katapulcie 

i celuj w rogi lamy. 

Uważaj, aby nie trafi ć 

w jej uszy lub nos, bo 

zostaniesz opluty! Bądź 

ostrożny, ponieważ 

lama porusza się we 

wszystkich kierunkach…

Dzięki tej grze 

zapomnisz, co to 

nuda. Umieść karty 

w tosterze i spróbuj je 

złapać na patelnię, 

a następnie wyłożyć 

na talerz. Nigdy nie 

wiadomo, ile kart 

zostanie wyrzuconych: 

jedna, dwie, trzy, a może cztery? Gra kończy się, gdy toster jest pusty.

Pomóż rodzinie 

kameleonów zdobyć 

pokarm potrzebny do 

przetrwania na pustyni. 

Na pobliskim drzewie aż 

roi się od robaczków… 

Naciśnij na kameleona, 

a on wystrzeli językiem 

i złapie przysmak! Ale 

uważaj: drzewo cały czas się obraca i nie tak łatwo złapać robaczka!

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra 3D „Plująca lama”

Gra 3D „Wesoły toster”

Gra 3D „Głodne kameleony”

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

www.pierot.com.pl

Ręcznie malowane fi gurki 

bohaterów z bajki 

„Kraina Lodu” – „Zimowa 

przygoda Olafa” przeniosą 

dzieci w do zaczarowanego 

świata baśniowych postaci 

(w zestawie Elsa, Anna, Olaf, 

Sven; z opakowania można 

zrobić sanie).

W zestawie do 

stylizacji fryzur 

znajdziemy m.in. 

prostownicę Top 

Chic, 140 ozdób do 

włosów, grzebień, 

3 kosmyki włosów 

o długości 30 cm 

(brązowy, czarny, 

blond) oraz 3 wsuwki 

do włosów.

Linia pistoletów 

z wkładami żelowymi. 

Weź swoją broń, załóż 

maskę na twarz i stań 

do walki z wrogiem. 

Jeden magazynek 

mieści aż 500 strzałów.

Bullyland „Zimowa przygoda Olafa” 

Zestaw do stylizacji Kreator fryzur

Cyber Strike – Galaktyczne miotacze

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT



Targowa wiosna 2018

8

Tor samochodowy Hot Wheels

Oryginalne puzzle do opowiadania 

historii. Zaprojektowane tak, aby 

można było układać je w dowolnej 

kolejności, zmieniając przebieg 

zdarzeń. W zielonym lesie mieszka Miś 

Łasuch. Pomieszaj puzzle i ułóż z nich 

bajkę o jego przygodach… To nie tylko 

świetna zabawa, ale również podstawa 

do rozmów z dzieckiem o emocjach, 

zwierzętach, skutkach i przyczynach 

zdarzeń. 

Wyjątkowe puzzle dla najmłodszych. 

W pudełku znajdują się 3 układanki. 

Każda z nich składa się z innej 

liczby puzzli – 3, 4 lub 5 elementów 

– i każda niesie ze sobą większe 

wyzwanie! Duże elementy 

i zaokrąglone rogi to gwarancja 

jakości i bezpieczeństwa. Dodatkowo 

na odwrocie puzzli znajduje się 

kolorowanka. W serii dostępne również 

puzzle „Zwierzęta w parku”.

Nauka przez zabawę! Gra, 

w której zadaniem graczy jest 

wprowadzenie swoich pszczół 

do jak największej liczby 

komórek plastra miodu. Pszczoły 

wprowadza się do komórek, 

prawidłowo układając działania 

dodawania lub odejmowania. 

Wygrywa gracz, którego pszczoły 

wyprodukują najwięcej słoików 

miodu.

Quizowa gra planszowa z puzzlami 

i pytaniami typu prawda/fałsz. Ciekawy 

sposób na zdobycie lub utrwalenie 

wiedzy na temat kosmosu. Jesteś 

gotów stawić czoła trudnym pytaniom 

dotyczącym wszechświata? Gracze 

dzięki poprawnym odpowiedziom 

kompletują puzzle, które układają 

na planszy z Układem Słonecznym. 

Wygrywa ten, kto jak najszybciej ułoży 

swoje planety. 

Ciekawa kafelkowa gra rodzinna. 

Gracze wcielają się w podróżników 

i tworzą amazońską dżunglę. Ważna 

jest taktyka dokładania kafelków, 

tak aby zdobyć jak najwięcej 

punktów. Liczą się również spryt 

i spostrzegawczość! O zwycięstwie 

może przesądzić użycie magicznych 

talizmanów. Piękne ilustracje 

egzotycznej przyrody i zwierząt 

uatrakcyjnią rozgrywkę. 

Kolejna propozycja z serii gier 

rodzinnych dla przedszkolaków 

„Zawody”. I ty możesz zostać 

kucharzem! Zdobądź wszystkie 

potrzebne składniki, po czym 

przygotuj potrawy według 

mistrzowskich przepisów. Wykonuj 

zadania i poznaj sekrety zawodu 

szefa kuchni. „Kucharz” to dwie 

rozrywkowo-edukacyjne planszówki oraz gra w pamięć 

w jednym pudełku.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Ułóż mi bajkę”

Puzzle dla malucha

Gra „Liczne pszczoły”

Gra „Galaktyczni zdobywcy”

Gra „Odkrywcy. Amazonia”

Gra „Kucharz” 

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA www.zielonasowa.pl 



 Targowa wiosna 2018

9

 

Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw składa się z 4 układanek 

o zróżnicowanej liczbie elementów 

(9, 12, 15 i 35), dzięki czemu dzieci 

stopniowo uczą się radzić sobie 

z coraz trudniejszymi zadaniami. 

Ilustracje przedstawiają ulubione 

pojazdy pędzące na pomoc i dzielną 

drużynę ratowników. Dzięki dołączonym 

do zestawu 8 trwałym fi gurkom 

pobudzająca wyobraźnię zabawa nie 

ma końca…

Kreatywny zestaw dużych, 

dwuelementowych układanek 

dla najmłodszych. Łączenie 

i dopasowywanie elementów to trening 

zręczności dla małych rączek oraz 

doskonałe ćwiczenie logicznego 

myślenia. Urocze, małe zwierzątka 

oraz ich mamy sprawią maluchom 

wiele radości. W zestawie 12 układanek 

w rozmiarze 16 x 16 cm.

Zagadki z dziurką opierają się 

na pełnych humoru rymowanych 

pytaniach, na które odpowiedź 

znajduje się na następnej stronie. 

Emocje w trakcie rozwiązywania 

zadania rosną dzięki dziurkom, 

przez które można podejrzeć 

właściwą odpowiedź. Zagadki 

z dziurką doskonale sprawdzają 

się jako książeczki obrazkowe, 

wprowadzające maluchy w świat nowych słów i pojęć. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Puzzle progresywne Pojazdy w akcji 

Puzzle z dziurką – Zwierzątka 

Zagadki z dziurką dla dzieci 2+ i 3+ 

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA 

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA 

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA 

www.czuczu.pl 
www.tupiko.pl 

Największy spychacz 

w ofercie. Ekstremalnie 

wytrzymały na 

nacisk. Odporny na 

działanie warunków 

atmosferycznych. 

Umożliwia ręczne 

sterowanie łyżką 

jak w prawdziwym 

spychaczu. 

Koparka Adriatic 

sygnowana logo New 

Holland wyposażona 

jest w ruchomą 

łyżkę. Podwozie na 

gąsienicach sprawia, 

że idealnie nadaje się 

do piaskownicy lub na 

plażę.

Zestaw składający się z dużego statku 

oraz małej łódki, którą można umieścić 

na pokładzie statku. Dwie wersje 

kolorystyczne: różowa i niebieska.

Spychacz gigant Adriatic 

Koparka Adriatic na gąsienicach New Holland 

Statek z łódką Adriatic 

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: TUPIKO
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Tor samochodowy Hot Wheels

Piasek kinetyczny, który świeci 

w ciemności. W zestawie 

akcesoria do zabawy: foremki, 

grabki, łopatka, a w największym 

– nadmuchiwana piaskownica.

Zestaw konstrukcyjny 

dla małych inżynierów. 

Dzięki łatwym w montażu 

elementom oraz zasilanej na 

baterie wkrętarce dziecko 

w bezpieczny sposób może 

zbudować zachwycające 

konstrukcje.

Zestaw kolorowych, 

zmywalnych pisaków do 

włosów oraz komplet 

szablonów i specjalnych 

markerów do dekoracji ciała.

Powoli rozciągana 

– ciągnie się jak 

guma, pociągnięta 

– szybko rwie się jak 

papier. Ulepiona z niej 

kula odbija się jak 

piłeczka kauczukowa, 

uderzona młotkiem – 

rozbija się jak szkło. 

Dostępna w wielu kolorach oraz w wersji świecącej w ciemności.

Mięciutka i puszysta piankowa 

modelina pozwala na ulepienie 

wszystkiego, co tylko dziecko 

zapragnie. Łatwa w formowaniu, 

nie klei się do rąk. 

Niekwestionowany lider sprzedaży 

w kategorii metalowych modeli 

pojazdów. Ponad 250 różnych 

modeli od producentów z USA, 

Azji i Europy. Ponadto bogata 

kolekcja modeli aut z PRL-u. 

Skala 1:38.

Tor samochodowy Hot Wheels

Piasek kinetyczny świecący w ciemności 

Konstruktor

Atelier Glamour – kolorowe włosy i ciało 

Ultra Plasticine 

Piankowa modelina 

Samochody marki Welly 

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER www.dromader.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Lalka Daisy wykonana została 

z atestowanego, miłego w dotyku 

tworzywa (główka, rączki, nóżki) oraz 

szmacianego korpusu. Posiada wiele 

funkcji: po naciśnięciu jej na brzuszek 

wydaje 16 dziecięcych odgłosów oraz 

zamyka oczy. W zestawie butelka, 

talerzyk z łyżeczką i widelcem oraz 

2 pojemniki na jedzenie. Lalka 

zapakowana jest w prezentowe pudełko 

typu window box. Wysokość lalki: 41 cm. Wiek: 18 m+.

Elektryczna gitara w zestawie z amplitunerem 

i mikrofonem na statywie. Instrument 

wykonany jest z plastiku, posiada 6 strun, 

potencjometr z regulacją głośności oraz 

pasek na ramię z tworzywa sztucznego. 

Wymiary: 75 x 24,3 x 6,1 cm. Wiek: 3+.

Zestaw dydaktyczny oferujący wiele 

gier i aktywności. Zawartość: plansza, 

4 pionki, spinner ze strzałką oraz 

63 dwustronne interaktywne karty 

z pytaniami, na które dzieci starają 

się znaleźć prawidłową odpowiedź. 

Pomaga im w tym grająca i świecąca 

marchewka. Wiek: 3+.

Puzzle 3D to pasjonująca zabawa dla 

dzieci oraz kolekcjonerów architektury 

z różnych stron świata. Elementy układanki 

zostały wykonane ze specjalnego materiału 

przypominającego piankę. Puzzle są 

ponumerowane, ponacinane i umieszczone na 

arkuszach. Wystarczy bez użycia siły wycisnąć 

elementy z arkusza i zmontować je zgodnie 

z dołączoną instrukcją. Produkt nie wymaga użycia kleju ani specjalnych 

narzędzi. Wielkość budowli po złożeniu: 31 x 27 x 12,5 cm. Liczba elementów: 

105. Wiek: 8+.

Oryginalna, zabawna gra planszowa 

zawierająca 312 kart podzielonych 

na różne kategorie: fotoquiz, talent, 

wyzwanie oraz trofeum. Zadaniem 

graczy jest wykonywanie różnych 

zadań z kart, m.in. udawanie znanych 

postaci oraz odpowiadanie na pytania. 

Rozgrywkę uatrakcyjnia elektroniczny 

stoper z dwoma trybami odliczania 

czasu: easy oraz sprint. Wiek: 6+.

Tor kulkowy złożony jest ze 150 giętkich 

i niełamliwych części oraz plastikowych 

kuleczek o średnicy 4 mm. Opadające 

pod wpływem grawitacji kulki można 

przemieścić na górę trasy za pomocą windy 

wykonanej z łańcucha i korbki. Dzieci mogą 

odwzorowywać modele zamieszczone na 

opakowaniu lub eksperymentować i budować 

własne konstrukcje. Zjeżdżalnie, mosty, 

kolumny, kołowrotki, spirale i kominy można ze 

sobą łączyć na różne sposoby. Wiek: 5+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Lalka bobas Daisy

Gitara elektryczna 

Carotina – 3000 pytań 

Stadion PGE Narodowy

I’m a Genius! – Wielka Szkoła Aktorska

Tor kulkowy Migoga Elevator

Producent: DOLLS WORLD/Importer: DANTE

Producent: BONTEMPI/Dystrybutor: DANTE

Producent: LISCIANI/Dystrybutor: DANTE

Producent: CUBIC FUN/Importer: DANTE

Producent: LISCIANI/Dystrybutor: DANTE

Producent: QUERCETTI/Dystrybutor: DANTEwww.dante.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Bestseller wśród zabawek wykorzystywanych 

przez małych budowniczych. Jest duża 

(wysokość: 67 cm) i posiada duży bęben, 

w którym można mieszać różne składniki. 

Kręcenie korbą sprawia, że bęben się obraca, 

a wraz z nim wszystko, co umieszczono 

w środku. Dzięki specjalnemu uchwytowi bęben 

betoniarki można przechylać, co umożliwi 

jej łatwe opróżnienie. Zabawka posiada 

dwa szerokie koła ułatwiające jej sprawne 

transportowanie.

Samochód holownik + ładowarka 

Volvo to duży pojazd wyposażony 

w połączone metalowymi osiami 

szerokie koła, które ułatwiają jazdę 

po nierównych nawierzchniach. 

Naczepa służy do holowania 

innych maszyn. Mogą one na 

nią wjechać dzięki dwóm platformom umieszczonym na końcu naczepy. 

W zestawie jest ładowarka. Łyżka umieszczona na jej przedniej części jest 

ruchoma. Kabiny zostały wykonane z przezroczystego, grubego plastiku, 

posiadają lusterka i kierownicę. 

Klasyczny pojazd na czterech 

szerokich, dużych kołach. 

Ich struktura jest nierówna, 

by dobrze sobie radził na 

różnych podłożach. Kabina 

traktorzysty jest przestronna 

i zmieści się w niej fi gurka 

ulubionego bohatera. Do 

traktora dołączono naczepę 

na dwóch kołach. Posiada 

ona burty (tylną można otworzyć).

Zmywarka dla dzieci Carmen wyposażona jest 

w komorę myjącą wraz z koszykiem na naczynia, 

zlew z kranem oraz suszarkę. Posiada pięć 

funkcji pracy, które uruchamiane są za pomocą 

przycisków (mycie wstępne, mycie zasadnicze, 

suszenie, pełny cykl, regulator temperatury). 

Atutem zabawki jest możliwość użycia wody 

podczas procesu mycia mechanicznego, 

jak i ręcznego. 

W zestawie: 2 dzbanki 

z pokrywą, z czego 

jeden na specjalnej 

podstawce, 4 fi liżanki 

ze spodkami oraz 

4 łyżeczki. Naczynia 

podane są na 

kwadratowej tacy. 

Jakość zastosowanego 

plastiku gwarantuje 

trwałość i bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu.

Zielony traktor wyposażony jest w szerokie 

koła. Tylne są większe, przednie mniejsze, 

skrętne. Umożliwiają one podróżowanie 

zarówno po domu, jak i po ogródku. 

Kierownica posiada klakson. Siedzenie 

jest szerokie i wygodne. Pod nim znajduje 

się schowek na akcesoria niezbędne 

małemu traktorzyście. Oparcie umożliwia 

wygodne pchanie pojazdu, a miejsce 

na zawiązanie sznurka z przodu – jego 

ciągnięcie. Wiek: 1+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Betoniarka nr 1 Construct

Volvo – samochód-holownik + traktor-ładowarka

Mistrz – traktor z przyczepą

Zestaw Carmen nr 3 ze zmywarką i zlewozmywakiem

Zestaw naczyń Alisa z tacą (Pretty Pink)

Jeździk-traktor Mitia

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE www.wader-polesie.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Lalka Liu została wykonana 

z wysokiej jakości winylu 

pachnącego karmelem. Można 

ją czesać i przebierać. Ma gęste 

włosy, idealnie zachowane 

proporcje i śliczne oczy 

z rzęsami. Z dbałością zostało 

również uszyte ubranko, które 

zachwyca fasonem i kolorami. 

Wysokość: 32 cm.

Lalka Balerina została wykonana 

z wysokiej jakości winylu pachnącego 

karmelem. Można ją czesać 

i przebierać. Lalka ma gęste włosy, 

idealnie zachowane proporcje i śliczne 

oczy z rzęsami. Dzięki ruchomym 

stawom przyjmuje różne pozycje. 

Wysokość: 60 cm.

Bobas Bebita wykonany jest 

z wysokiej jakości winylu 

pachnącego karmelem. 

Można go przebierać. 

Ma wyraźnie zaznaczoną 

płeć, idealnie zachowane 

proporcje i śliczne oczy 

z rzęsami. Bobas wyglądem 

przypomina prawdziwego 

noworodka. 

Wysokość: 45 cm.

Tor samochodowy Hot Wheels

Lalka Liu

Lalka Balerina 

Lalka bobas Bebita 

Producent: PAOLA REINA/Dystrybutor: MARIO

Producent: PAOLA REINA/Dystrybutor: MARIO

Producent: PAOLA REINA/Dystrybutor: MARIO

www.paolareina.pl
www.msz.com.pl

Seria książek z aplikacją to multimedialna propozycja dla najmłodszych. 

W środku znajduje się opowiadanie. Wystarczy zeskanować QR kod ze 

środka i obejrzeć fi lm. W serii książek z multimedialną aplikacją dostępne są 

publikacje z bohaterami bajek: „Blaze i megamaszyny”, „Psi Patrol”, „Tupcio 

Chrupcio”, „Świnka Peppa” oraz „Shimmer & Shine”. Do wyboru aż 11 książek 

z aplikacją. 

Książki z serii „Moc zabawy” to prawdziwa gratka dla miłośników 

ulubionych bohaterów z bajek. W zestawie książka z opowiadaniem, 

12 fi gurek przedstawiających bajkowe postacie oraz mata do zabawy! 

Dzięki książce i wspaniałym dodatkom najmłodszy czytelnik przeżyje 

niesamowite przygody ze swoimi ulubieńcami! W serii „Moc zabawy” 

dostępne są książki: „Shimmer&Shine”, „Psi Patrol”, „My Little Pony”, „Blaze 

i megamaszyny”, „Strażak Sam”, a także nowości: „Paryż” i „Nowy Jork”.

Książki tabletowe

„Moc Zabawy”

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Mata edukacyjna z przesuwanym 

łącznikiem pałąków, który sprawia, że 

ich ułożenie łatwo można dostosować 

do potrzeb rozwojowych dziecka. 

Maluch może leżeć na brzuszku 

i mieć zabawki zawsze blisko rączek. 

Ptaszka ze światełkiem i muzyką oraz 

funkcją nagrywania można odczepić 

i przymocować np. do wózka. Pierścienie ułatwiają przesuwanie zabawek 

po pałąkach. W zestawie zawieszki i bezpieczne lusterko do ustawiania 

w różnych pozycjach. Wiek: 0+.

Zabawka, która rośnie razem z dzieckiem 

– można ją zamienić w przenośną pozytywkę. 

Unikatowy styl poruszania się karuzeli w cztery 

strony absorbuje uwagę dziecka i pobudza 

koordynację wzrokowo-ruchową. Karuzela jest 

nachylona pod kątem do leżącego dziecka, aby 

mogło obserwować jej elementy. W zestawie: 

czarne i białe spirale pobudzające zmysł wzroku, 

przenośna pozytywka i uspokajające światełko 

nocne. Pozytywka przez 20 minut wygrywa 

muzykę klasyczną. Wiek: 0+.

Zaprojektowany w taki sposób, by łatwo było złożyć 

go do kompaktowych rozmiarów (wystarczy kilka 

kliknięć) i przechowywać w dowolnym miejscu. 

Rowerek rośnie razem z dzieckiem, dopasowując 

się do kolejnych etapów jego rozwoju. Zastosowana 

technologia Touch Steering™ umożliwia łatwe 

manewrowanie rowerkiem. Pojazd jest nie tylko 

bardzo wygodny dla maluszka, ale także łatwy 

do sterowania dla rodzica. W zestawie duża torba 

na zakupy. Składane, antypoślizgowe pedały 

zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych. Wiek: 9 m+.

Plecak o pojemności 4 litrów z przednią 

kieszonką w kształcie twarzy zwierzaka. 

Posiada wygodny uchwyt oraz komfortowe, 

miękkie, wyściełane szelki na ramiona. 

Nosek oraz paski wokół pyszczka i nóżek są 

odblaskowe, dzięki czemu dziecko będzie 

bezpieczne po zmroku. Plecak posiada 

dodatkowe zapięcie wokół klatki piersiowej, 

dzięki czemu jego ciężar będzie właściwie 

rozłożony, a plecak zawsze na swoim miejscu. Wyposażony w Trunki Grip™ – 

uchwyt Trunki do przywieszenia okularów. Wiek: 2+.

Łatwa do zamocowania w łóżeczku lub kojcu. 

Odtwarza 4 spokojne melodyjki: sen (bicie serca 

matki), uspokojenie (wiosenny deszczyk), sen 

(fale oceanu), relaks (pieśni wielorybów), które 

pozwolą dziecku zrelaksować się i odpocząć. 

Sowa posiada rzepy, dzięki którym łatwo 

można ją zamontować na łóżeczku, jak również 

regulację głośności oraz wyłącznik czasowy. 

Zabawka ma wbudowany sensor dźwięku (23 minuty lub 45 minut). Gdy 

dziecko się obudzi i zapłacze, dźwięki załączają się na ustawioną wcześniej 

godzinę. Do wyboru wysoka lub niska czułość dźwięku. Wiek: 0+.

Mówiąca piłka to zabawka, 

która pomoże maluszkowi 

w nauce alfabetu oraz liczenia od 

1 do 10. Różnokolorowa, wykonana 

z miękkiego, przyjemnego w dotyku 

materiału, wspaniale nadaje się do 

zabaw sportowych oraz doskonale 

sprawdzi się jako przytulanka. 

Odtwarza zabawne dźwięki i wygrywa 

piosenki. Wiek: 6 m+.

Gimnastyka dla bobasa z pałąkami Leśna Kraina

Karuzela klasyczna Leśna Kraina

Smart Trike Składany rowerek Folding Trike™ 500 7 w 1

Plecak Toddlepak Trunki Tygrys Tipu

Nighty Night Owl Smart Sensor™ – pozytywka Sowa

Mówiąca piłka 2 w 1

Producent: TINY LOVE/Dystrybutor: MARKO

Producent: TINY LOVE/Dystrybutor: MARKO

Producent: SMART TRIKE/Dystrybutor: MARKO

Producent: TRUNKI/Dystrybutor: MARKO

Producent: CLOUD B/Dystrybutor: MARKO

Producent: K’S KIDS/Dystrybutor: MARKO www.marko-baby.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Rodzinna gra planszowa, w której co 

chwila wybuchają salwy śmiechu. Kłopot 

w tym, że aby zdobyć przewagę nad 

rywalami, trzeba jak najdłużej zachować 

powagę. Gra polega na pokazywaniu haseł 

podanych na kartach, ale w taki sposób, by 

rozśmieszyć współgraczy. Wszystkie chwyty 

są dozwolone: można śpiewać, skakać, 

odgrywać scenki, używać rekwizytów. Salwy 

śmiechu gwarantowane. Od jesieni ub.r. gra sprzedała się w nakładzie ponad 

280 000 egz. Liczba graczy: 3-12. Wiek: 8+. Reklama TV.

Jeden z trzech modeli z serii Pojazdy 

Uprzywilejowane. Model składa się 

z elementów metalowych o różnej 

wielkości i kształcie oraz kolorowych 

elementów z tworzyw sztucznych, 

takich jak koła i siedzenia. Dzięki 

temu pojazd zyskał jeszcze bardziej 

realistyczny wygląd. W zestawie 

narzędzia, którymi można 

wielokrotnie skręcić i rozkręcić 

maszynę. Liczba elementów: 314.

Jak dobrze znasz swoje dziecko? Czy 

wiesz, co ono myśli o tobie? Oto lekka 

gra towarzyska, w której nie potrzebujesz 

ani szczęścia, ani specjalistycznej wiedzy 

– wystarczy, że ujawnisz, co myślisz 

o sobie i swoich rywalach. Pytania w tej 

wersji dostosowane zostały dowcipem 

oraz polem zainteresowań do wieku 

młodszych graczy. Wiek: 8+. Liczba 

graczy: 3-5. Reklama TV.

Wyzwanie dla wszystkich, którzy lubią szybką 

i dynamiczną rozrywkę. Mechanizm gry został 

tak skonstruowany, że równe szanse ma 

i dziecko, i rodzic, i senior. W tym szalonym 

wyścigu wygra ten, kto ma bystre oko i szybkie 

dłonie. Rzucaj kostkami najszybciej, jak 

potrafi sz, i układaj z nich takie konfi guracje 

minek, dzięki którym zostawisz przeciwników 

daleko w tyle. Zagraj i przekonaj się, jak szybka i emocjonująca może być 

gra planszowa. Przed tobą prawdziwy emocjonalny roller coaster i dużo 

śmiechu! Wiek: 7+. Liczba graczy: 2-5. Reklama TV.

Jedna z najpopularniejszych gier w Polsce 

(dotychczas sprzedanych zostało 300 000 

egz.). Myśl, kojarz, rzucaj i pozbądź się 

gorącego ziemniaka, zanim się sparzysz! Ta 

przezabawna gra rodzinna ćwiczy refl eks. 

Odpowiedzi na pozornie proste pytania pod 

presją czasu przestają być już tak oczywiste, 

a swoboda skojarzeń i pomysłowość 

sprawiają, że rozgrywce towarzyszą salwy 

śmiechu. Wiek: 8+. Liczba graczy: 2-8. 

Reklama TV.

Kreatywne laleczki. Seria składa się z 5 modelek. 

Zabawa polega na samodzielnym wycinaniu 

oraz komponowaniu dołączonych do laleczek 

ubiorów. Układane kreacje można łatwo 

mocować i zmieniać na modelce za pomocą 

taśmy dwustronnej. Po wyklejeniu stroju istnieje 

możliwość ustawienia modelki w pionie, aby 

się nią pobawić. Zawartość pudełka: 10 plansz 

do wycinania, 2 plansze z elementami samoprzylepnymi, postać modelki 

z tektury, taśma samoprzylepna, 2 elementy stojaka, patyczek, instrukcja. 

Wiek: 5+.

Gra „Nie śmiej się!” 

Mały Konstruktor – Straż Pożarna 998

Gra „Gdybyś był… Junior” 

Gra „E-Motionz”

Gra „Gorący ziemniak” 

Top Fashion 

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDERwww.alexander.com.pl
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Zostań stylistką znanej celebrytki. Rób zakupy 

w eleganckich butikach, poluj na okazje 

i znajdź najlepszy zakład fryzjerski. Czy 

potrafi sz tak dobrać stylizację, aby twoja 

modelka wyglądała bajecznie? W zestawie 

3 minigry: „Na wybiegu” (sprawdź swoją 

szybkość), „Nowe stylizacje” (sprawdź swoją 

kreatywność) oraz „Geniusz mody” (sprawdź 

swoją pamięć).

Ta gra to jedna wielka niespodzianka. 

Przebieg rozgrywki jest prosty: jeden 

z graczy zadaje pytanie, a pozostali 

– jednocześnie – udzielają na nie 

odpowiedzi, układając przed sobą 

dwa rodzaje żetonów, z których jeden 

zawiera odpowiedź, a drugi pokazuje, 

jak bardzo gracz jest pewny swojej 

odpowiedzi. I to właśnie od tych żetonów 

zależy, z jakim wynikiem zakończy grę.

Gra, w której zmierzysz się ze swoimi 

przerażającymi snami. W pudełku znajdziesz 

kafl e nocnych widziadeł, z których przyzywane 

są potwory. Użyte we właściwy sposób, 

stworzą najbardziej nierzeczywiste monstra 

o niewyobrażalnej sile. Przyzwij pięć potworów, 

staw im czoła i przejmij nad nimi kontrolę. 

Stwórz takie monstra, które sprawią, że 

przeciwnikom zabraknie tchu… Tylko w ten 

sposób będziesz mógł opanować własne lęki i przejąć kontrolę nad 

Koszmarium oraz ulotnym Kryształem Paniki. 

Droga do przedszkola może być 

wspaniałą przygodą! Dzielne maluchy 

codziennie pokonują ją z rodzicami. 

Ciekawe, czy zapamiętują, jakie 

interesujące elementy krajobrazu 

można spotkać po drodze… Tyle się 

dzieje dookoła, a przecież nie można 

się spóźnić! Którędy dzisiaj pójdziemy 

do przedszkola, mamo? Możliwe trzy 

warianty rozgrywki.

Rodzina to prawdziwy skarb. Wśród 

bliskich czujesz się bezpiecznie. Rodzice 

i dziadkowie otaczają cię opieką, 

a z rodzeństwem i kuzynami zawsze 

świetnie się bawisz. Czy wiesz, że babcia 

to mama twojej mamy? Zbuduj drzewo 

wesołej rodziny, a po obiedzie przyjdzie 

czas na rodzinny festyn. Możliwe trzy 

warianty rozgrywki.

Strategiczna gra karciana, w której 

gracze powoli wspinają się po 

szczeblach Karmicznej Drabiny – 

rozpoczynając grę jako małe, niewiele 

znaczące żuczki. Pierwszy gracz, 

który dosięgnie szczytu drabiny, 

osiągnie najwyższą formę bytu 

i wygra rozgrywkę. Tylko od niego 

zależy, w jaki sposób dojdzie do celu 

– czyniąc wokół dobro lub sabotując 

poczynania innych.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Zostań stylistką”

Gra „popCOOLturowy Quizz”

Gra „Koszmarium”

Gra „Moja doga do przedszkola”

Gra „Moja rodzina”

Gra „Karmaka”

Wydawca: FOX GAMES

Wydawca: FOX GAMES

Wydawca: FOX GAMES

Wydawca: FOX GAMES

Wydawca: FOX GAMES

Wydawca: FOX GAMES www.foxgames.pl
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Możesz być, kim zechcesz… np. weterynarzem. Wózek 

z zestawu Barbie opiekunki zwierząt ma wszystko, czego 

potrzebujesz, by opiekować się futrzanymi przyjaciółmi. 

Dzieci mogą robić zwierzakom badania na specjalnym 

stole, a narzędzia lekarskie przechowywać w dwóch 

wysuwanych szufl adkach. Na dole wózka jest dodatkowa 

przestrzeń na drobiazgi, kółka umożliwiają jego 

transportowanie. W zestawie 15 narzędzi, m.in.: stetoskop 

do badania bicia serca, butelki do karmienia głodnych 

pacjentów, pęseta, nożyczki, termometr. Modne różowe okulary sprawią, że 

mała pani doktor zada szyku podczas pomocy swoim małym pacjentom.

Linia Supermag Maxi Wheels to nowość 

łącząca w sobie wszystkie cechy 

magnetyczne linii Supermag z kołami, 

które wprowadzają do zabawy element 

ruchu. Dzięki zastosowaniu wkręcanych 

prętów, przekłutych kulek i gumowych 

kółek, które są dostępne w zestawach 

Supermag Maxi Wheels, dzieci mogą 

stworzyć solidną podstawę dla pojazdów, a następnie zbudować na niej to, 

co zechcą, za pomocą magnetycznych prętów. 

Szczegóły na: www.supermag.pl. Liczba elementów: 102.

Idealny zestaw startowy. Dzięki kolorowym 

koralikom Aquabeads od pięknych dzieł dzieli 

cię tylko pryśnięcie wodą! Możesz wielokrotnie 

używać szablonów lub bawić się jeszcze lepiej, 

tworząc własne wzory, także przestrzenne. 

Dzieci precyzyjnie podnoszą koraliki 

i umieszczają je w określonych miejscach na 

podkładce do układania. W zestawie: pudełko 

do przechowywania koralików w kształcie gwiazdy, spryskiwacz do sklejania 

koralików, poręczny aplikator oraz 4 arkusze z szablonami, które zapewnią 

moc kreatywnej inspiracji. 

Pierwszy mechaniczny HEXBUG 

zaprojektowany tak, aby mogły się 

nim bawić jednocześnie dwie osoby. 

Roboty bitewne jak z fi lmów sci-fi  

posiadają zdalne sterowanie, a ich 

charakter podkreślają futurystyczny głos, 

efekty dźwiękowe oraz działające na 

podczerwień, technologicznie zaawansowane zdolności bojowe. W zabawie 

mogą brać udział maksymalnie 4 roboty (piloty posiadają 4 kanały). Zbierz 

drużynę, zdecyduj, po której jesteś stronie, i sprawdź, kto zdominuje pole 

bitwy! Szczegóły na: www.hexbug.pl.

Zestaw startowy dla rozpoczynających przygodę 

z Sylvanian Families. Dwupiętrowy domek, ulubione 

miejsce Luny, Królika z Czekoladowymi Uszkami, 

wyposażony jest w meble i akcesoria kuchenne 

(patelnia, widelec, półmisek i omlet). Wyposażenie 

kuchni obejmuje stół kuchenny, ławę, dwa krzesła 

oraz szafkę kuchenną z piekarnikiem i zlewem, 

w sypialni znajdziemy łóżko, materac i kwiecistą 

pościel. Panel oddzielający piętra można odłączyć 

i wykorzystać jako dodatkowy ogródek. Domek z czerwonym dachem 

wyposażony jest w drabinę łączącą poddasze z parterem.

Bujanie się z kimś na huśtawce to świetna 

zabawa! W „Balance Beans” zabawa 

będzie jeszcze lepsza, gdy spróbujesz 

sprawić, by równowagę zachowały… 

fasolki. Ostrożnie umieść kolorowe fasolki 

na huśtawce, tak aby nie przechyliła się 

ona w żadną stronę. Kiedy utrzymujesz 

równowagę huśtawki, dążysz do równości 

jak w równaniu matematycznym. Nawet 

jeśli twoje fasolki stoczą się w dół, twoja umiejętność logicznego myślenia 

poszybuje w górę! Gra zdobyła wyróżnienie w konkursie Zabawka Roku 2017.

Tor samochodowy Hot Wheels

Barbie – Zestaw opiekunki zwierząt

Supermag Maxi Wheels 

Aquabeads – Pracownia dla początkujących

HEXBUG – laserowe starcie robotów Pająk 

Sylvanian Families – Przytulny domek wiejski 

Gra „Balansujące fasolki”

Producent: PLASTWOOD

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Producent: THINK FUN

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Producent: JUST PLAY

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Producent: EPOCH

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Producent: EPOCH

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Producent: INNOVATION FIRST

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

www.toys.navoorbico.pl
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Klasyka prostej, niekolekcjonerskiej 

gry karcianej. Jest to gra, która 

przyciąga od wielu lat nie tylko 

początkujących, ale także 

zaawansowanych graczy. Teraz 

w nowej edycji – z nową, piękną 

grafi ką i urozmaiceniami rozgrywki. 

Prosta gra strategiczna bazująca na mechanice 

znanego wszystkim domina. Gracz staje się 

posiadaczem zamku, wokół którego buduje 

swoje królestwo. Łatwe do przyswojenia zasady 

sprawiają, że gra jest świetna dla całych rodzin, 

a tworzenie wyszukanych strategii pokazuje, że 

zaawansowani gracze również znajdą coś dla 

siebie. W pudełku: wiele dwuczęściowych kafl i 

z rysunkami malowniczych terenów, 

4 trójwymiarowe zamki w różnych kolorach 

i 4 płytki startowe.

Gra karciana oparta na mechanice 

budowania talii (podobnie jak „Star 

Realms”), ale osadzona w świecie fantasy, 

gdzie bitwy toczone są nie na lasery, ale 

za pomocą miecza i zaklęć. Na początku 

rozgrywki gracze mają do dyspozycji parę 

sztyletów do atakowania przeciwnika i kilka klejnotów, dzięki którym 

w trakcie gry będą mogli kupować najemników. Po drodze zdobywają 

karty akcji i czempionów, którzy pozostają w grze, dopóki przeciwnik nie 

postanowi ich wyeliminować. Podobnie jak w „Star Realms”, karty można 

wybierać spośród czterech różnych frakcji.

Gracze wcielają się w jedną z 14 kosmicznych ras 

i starają się pokojowo rozbudować swoje gwiezdne 

imperium. Każda z 14 frakcji ma własne zdolności, 

które ją wyróżniają i pozwalają graczowi obrać 

taktykę. Gracze kolonizują planety, rozwijają 

budynki, sprawiając, że stają się dla nich bardziej 

użyteczne, a także łączą skupiska planet w przymierza. Mogą zdecydować, 

czy chcą rozwijać się w pojedynkę, czy wraz z przeciwnikiem stworzyć 

sojusz zapewniający im świetne warunki handlowe. Wszystko po to, by 

jak najszybciej i najlepiej przystosować nowe światy do życia. Świetnym 

rozwiązaniem w grze jest „Automa”, czyli opcja gry dla jednego gracza.

Gracze wcielają się w diuków, którzy chcąc przejąć 

tron po starym królu pozbawionym dziedzica, robią 

wszystko, by zjednać sobie mieszkańców Valerii, 

a co ważniejsze – ochronić ich i całe królestwo 

przed strasznymi potworami. Rozbudowując swoją 

talię, tworzą własne królestwo, walczą z potworami 

i kupują karty dzięki zdobytym wcześniej surowcom 

(punktom walki, magii i złota), a za pomocą kostek 

aktywują dodane karty, które zapewniają im punkty 

zwycięstwa. Autorem ilustracji im punkty jest Mihajlo Dimitrievsky, znany 

przede wszystkim z grafi k do gry „Najeźdźcy z Północy”.

Gra karciana oparta na budowaniu talii. Gracze starają 

się stworzyć najwspanialszą gwiezdną fl otę, by pozbawić 

przeciwnika autorytetu. Do wyboru mają 4 frakcje: 

Kult Maszyn (oparta na maszynach o dużej sile ataku 

i zdolności usuwania z talii niechcianych kart), 

Federację Handlową (o dużych możliwościach 

fi nansowych i ogromnej sile autorytetu), Gwiezdne Imperium (której siłą są 

wspaniałe okręty, a także możliwość częstego dobierania kart i zmuszania 

przeciwnika do odrzucania swoich), Bloby (pierwsza rasa obcych napotkana 

przez ludzi, których siła skupiona jest przede wszystkim na ataku). Gra ma 

proste zasady, których można się nauczyć w kilka chwil. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Dominion” – II edycja 

Gra „Kingdomino”

Gra „Hero Realms” 

Gra „Projekt Gaja”

Gra „Valeria: Karciane królestwa”

Gra „Star Realms”

Wydawca: GAMES FACTORY

Wydawca: GAMES FACTORY

Wydawca: GAMES FACTORY

Wydawca: GAMES FACTORY

Wydawca: GAMES FACTORY

Wydawca: GAMES FACTORY www.gamesfactory.pl
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Ile ważył najcięższy w historii mistrz sumo? 

Ilu ludzi spacerowało po Księżycu? Ile koni 

wzięło udział w ekranizacji „Krzyżaków”? 

Ile jest okien w PKiN w Warszawie? Jaka jest 

największa prędkość ssaka? Znasz odpowiedzi 

na te pytania? Jeśli tak – wystarczy, że podasz 

prawidłową liczbę. Jeśli nie – możesz spróbować 

zgadnąć. A może zaryzykujesz i postawisz 

dolary na odpowiedź innego gracza? Atutem planszówki są proste zasady 

i gwarancja doskonałej rozrywki. Podczas rozgrywki niejednokrotnie rozlegają 

się salwy śmiechu, przy jednoczesnym treningu szarych komórek.

Planszówka o bardzo prostych zasadach. 

Nawet niewprawiony w planszowych 

bojach gracz ma szansę pokonać 

przeciwników. Każde rozdanie 

kart dostarcza mnóstwo rozrywki. 

Dobra zabawa to nie wszystko, przy 

okazji gry można się wiele nauczyć. 

Sporo ciekawostek oraz ważnych 

dat związanych z historią Polski to 

tylko wybrane spośród jej walorów 

edukacyjnych.

Do gry dołączonych jest 6 par czerwonych 

okularów, przez które gracze nie widzą tuszu, 

którym rysowane są zagadki. Kostka decyduje, 

czy okulary zakłada rysujący, odgadujący, czy 

też wszyscy gracze. Narysuj hasło, nie widząc 

tuszu, odgadnij je, gdy nie widzisz rysunku. Proste? 

Wcale nie! Jedyne, co jest widoczne, to ruch 

pisaka. A największe emocje są wówczas, gdy po 

zdjęciu okularów oglądamy to, co próbowaliśmy 

narysować. Hasła na kartach są w dwóch językach: polskim i angielskim, 

co pozwala połączyć zabawę z nauką słówek.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Ryzyk fi zyk”

Gra „Polska Luxtorpeda”

Gra „Inspektor Tusz”

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

www.krainaplanszowek.pl
www.hurt.super-toys.pl

Nowość dla małych poszukiwaczy 

przygód . Najwyższej jakości pojazd 

o nowoczesnym wyglądzie. Gokart 

jest idealnym rozwiązaniem na 

niedzielny spacer w parku, lub 

rodzinną wycieczkę na powietrzu.

Pompowane opony z profi lowanym 

bieżnikiem, wpływają na wysoki 

komfort jazdy . Stalowa konstrukcja znacząco gwarantuje trwałość. 

Dodatkowym atutem jest regulowane siedzenie, oraz wolny bieg 

umożliwiający jazdę bez naciskania pedałów.

Z napędem 4x4. Idealny dla dwójki 

dzieci. Posiada miękkie koła, 

amortyzatory, oświetlenie, wygodne, 

ergonomiczne miękkie siedzenie. 

Auto wyposażone jest w system 

bezpieczeństwa ESW – rodzice mają 

pełną kontrolę i w każdej chwili mogą 

zmienić trasę jazdy za pomocą pilota. 

Doskonały do zabawy w domu i na 

placu zabaw. Pojazd gwarantuje niezapomniane wrażenia z jazdy i można go 

polecić każdemu młodemu kierowcy.

Marzenie każdego małego fana 

motoryzacji – produkt na licencji fi rmy 

BMW o wyjątkowym, sportowym wyglądzie. 

Dzięki miękkim oponom nadaje się do 

jazdy w każdych warunkach. W zestawie 

boczne kółka, które rodzic za pomocą 

kilku prostych ruchów może zdjąć, gdy 

dziecko podrośnie. Bezpieczeństwo 

gwarantuje elektryczny hamulec, 

działający po zdjęciu nogi z pedału gazu. 

Pojazd wyróżnia się wysokiej jakości wykończeniem.

Gokart

Mercedes GLS 63 

Motor na akumulator

Importer: DARMAR II SUPER-TOYS

Importer: DARMAR II SUPER-TOYS

Importer: DARMAR II SUPER-TOYS
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Super Wings to superlicencja, uwielbiana przez maluchy. Hiszpańska 

fabryka Reig Musicales stworzyła gitarę elektroniczną specjalnie dla fanów 

tej bajki. Wyposażona jest w 4 nylonowe struny, pasek, ma wgrane melodie 

i migoczące światełka. 

Pozwala rozwijać słuch 

oraz miłość do muzyki. 

Wiek: 3-5 lat.

Gitara elektroniczna z postaciami z bajki „Shimmer i Shine” to idealny 

instrument dla początkującego małego muzyka. Pozwala dziecku rozwinąć 

słuch oraz pobudza u malucha zdolności muzyczne i rytmiczne. Wspomaga 

wyobraźnię oraz 

koncentrację. Posiada 

4 nylonowe struny, 

pasek, ma wgrane 

melodie i migoczące 

światełka. Wiek: 3-5 

lat.

Jedna z najmodniejszych lalek w kolekcji Llorens w nowym 

ubranku. Jej kręcone blond włosy tworzą piękną fryzurę 

przyozdobioną uroczą kokardką. Ubrana jest w tiulową 

spódnicę, bluzkę w kropki oraz kamizelkę z brokatowym 

podszyciem do kompletu. Wszystkie ubranka wykonane 

są z wysokiej jakości tkanin. Buzia, rączki i nóżki lalki 

wykonane zostały z delikatnego w dotyku winylu, a jej 

brzuszek wypełniony miękką wyściółką. Ubranka można 

zmieniać, w sprzedaży dostępne są dodatkowe komplety. Każda lalka 

z kolekcji została wykonana ręcznie. Lalki sprzedawane są w prezentowych 

kartonach, które można wyeksponować na półce w sklepie. 

Płaczący bobas Lalo z nowej 

kolekcji lalek Llorens posiada 

dwustronny kombinezon 

w kształcie gwiazdki, w pięknym 

kolorze błękitu i bieli. Chłopczyk 

ubrany został w letnią piżamkę 

i czapeczkę z małą kokardką. 

Lalo ma miękki brzuszek, który 

wypełniony jest wyściółką 

a rączki, nóżki i buzia wykonane 

zostały z winylu. 

Firma Llorens w kolekcji 2018 

stawia na rozwój linii bobasów 

zaopatrzonych w niezbędne do 

zabawy akcesoria. Pojawiają 

się rożki, nosidełka, przewijaki. 

W prezentowanej wersji Lola posiada 

pościel, kołderkę i poduszkę. Ubrana 

jest w uroczą sukienkę, w rączce 

trzyma smoczek a jej główkę zdobi wstążka. Lala ma miękki brzuszek 

wypełniony wyściółką. W środku znajduje się mechanizm, który po naciśnięciu 

uruchamia moduł płaczu.

W ubiegłorocznej kolekcji fabryka Llorens 

zaprezentowała nową linię wysokiej jakości lalek 

z przegubowymi nóżkami oraz rączkami. Zostały 

wykonane w taki sposób, aby można je było ustawiać 

w różnych pozycjach, również stojącej. Sophia wyróżnia 

się burzą rudych włosów oraz modnym ubrankiem. 

Spódnica wykonana jest z tiulu, bluza i skarpetki 

z dzianiny. Cały strój wpasowuje się w najnowsze trendy 

mody, które uwielbiają dziewczynki. Lalka zapakowana jest w elegancki 

karton, mogący służyć do zabawy (np. jako szafa). W tym roku dostępne 

będą dodatkowe zestawy ubrań do lalek Llorens. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Super Wings – Gitara elektroniczna 

Shimmer i Shine – Gitara elektroniczna 

Elena z kręconymi włosami i w tiulu

Bobas płaczący Lalo

Bobas płaczący Lola

Lalka Sophia 42 cm
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