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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Zabawka edukacyjna składająca się 

z przestrzennych puzzli, z których można 

ułożyć lisa i kozicę górską, dwustronnej 

megakolorowanki z zadaniami oraz zestawu 

artystycznego (kredki, papier kolorowy, farby). 

Dziecko może układać, rysować, malować, 

zgadywać, kolorować lub odwzorowywać 

kształty, ćwicząc nowe umiejętności w trakcie angażującej zabawy. Oprócz 

ciekawej zawartości dużą zaletą zabawki jest atrakcyjne opakowanie 

wielokrotnego użytku, w którym dzieci mogą przechowywać zarówno 

zabawkę, jak i swoje prace plastyczne. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Play House Farma

Sweet Baby Town

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Jeden z pięciu zestawów tematycznych 

wchodzących w skład serii Play Tracks City. 

W atrakcyjnym opakowaniu dzieci znajdą 

elementy tras (3,8 m), 3 samochodziki oraz 

48 naklejek. Fragmenty tras łączą się ze sobą 

w prosty i trwały sposób. Po złożeniu powstaje 

dwupoziomowy posterunek policji w niebiesko-

-białej kolorystyce. Dzięki naklejkom z numerem 112 dzieci podczas 

zabawy zapamiętują numery służb ratunkowych. Zabawka wyprodukowana 

z trwałych i bezpiecznych materiałów, po rozłożeniu stabilna i odporna na 

warunki atmosferyczne oraz zarysowania. Wiek: 1+.

Gigant Traktor z przyczepą

Play Tracks City – Police Station

Gigant Śmieciarka

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Zestaw nie do pokonania zarówno podczas 

podwórkowych zabaw, jak i w rankingach 

sprzedaży. Uniwersalna kolorystyka (dla 

dziewczynek i chłopców), duży udźwig (traktor do 

100 kg, przyczepa do 60 kg), gabaryty (długość 

zestawu to 102 cm) – takimi parametrami 

charakteryzują się tylko Giganty! Produkt jest 

gotowy na największe wyzwania i szalone pomysły 

dzieci. Rączka przyczepy jest odłączana od 

traktora, co umożliwia przekształcenie zestawu 

w dwie odrębne zabawki. Wiek: 1+.

Wielki, wytrzymały pojazd o długości 

60 cm. Śmieciarka jest wyposażona 

w ruchomy podnośnik do opróżniania 

kontenerów, posiada również 

otwieraną tylną klapę. W zestawie 

znajduje się kontener na śmieci, który 

można przyczepić z tyłu samochodu. 

Całość wykonano z wysokiej 

jakości nietoksycznego tworzywa sztucznego odpornego na warunki 

atmosferyczne, dzięki czemu pojazd można przechowywać przez cały rok 

np. na podwórku czy na balkonie. Wiek: 1+.

Jeden z najpopularniejszych produktów 

marki Wader. Zabawka umożliwia 

dzieciom zapoznanie się z ciekawą, 

różnorodną oraz odpowiedzialną pracą 

rolnika. Posiada ruchome elementy 

(otwierane drzwi, winda, dźwig) oraz 

wiele atrakcyjnych dodatków (zwierzątka, 

traktor z przyczepą). Zestaw rozwija wyobraźnię, poza tym w trakcie 

zabawy dzieci uczą się współpracy i dzielenia zabawkami. Dzięki 

uchwytowi umocowanemu na dachu zabawkę można łatwo 

przetransportować w dowolne miejsce. Wiek: 3+.

Puzzle 3D Wild Animals

Duże i kolorowe klocki to 

niezastąpiony budulec, 

z którego pani lub pan 

inżynier w wieku 1+ 

z łatwością wyczarują 

fabrykę czekolady lub 

cukiernię. Na głowie małych inżynierów będzie też zapewnienie 

nieprzerwanych dostaw słodkości do miasteczka. Tutaj z pomocą przyjdą 

elementy drogi, po której poruszają się samochodziki transportowe 

dowożące do cukierni lody i czekoladę. W zestawie 72 naklejki. Kształty 

i rozmiary elementów są dopasowane do rączek maluchów. Wiek: 1+.



2

jesień           2019

Tor samochodowy Hot Wheels

W zestawie znajduje się kartonowy 

budynek wraz z postaciami 

i elementami przyrody. Całość 

składa się w łatwy sposób bez użycia 

kleju. Elementy można pomalować 

według własnej fantazji i ozdobić 

dołączonymi naklejkami. Produkt 

nadaje się do dłuższej zabawy. 

Scenografi a wokół domku jest łatwa 

do aranżacji dzięki załączonym 

plastikowym podstawkom. Wiek: 5+.

Gra planszowa pomagająca w nauce 

i utrwaleniu umiejętności mnożenia. Każdy 

gracz w swojej kolejce rzuca dwa razy kostką 

i porusza się po planszy jednocześnie dwoma 

pionkami. Liczby znajdujące się na polach, 

na których gracz postawił pionki, należy przez 

siebie pomnożyć, a wynik podać w czasie 

odmierzonym przez klepsydrę. Wiek: 8+.

W zestawie znajdują się elementy 

o różnych rozmiarach i kształtach, 

kolorowe elementy z tworzyw 

sztucznych oraz narzędzia 

pomocne w składaniu modelu. 

Do zabawki dołączono 

szczegółowe instrukcje, 

tłumaczące krok po kroku, jak 

zbudować 5 różnych pojazdów, 

które następnie mogą służyć do 

zabawy. Liczba elementów: 434. Wiek: 8+.

Zabawka nawiązuje swoimi 

ilustracjami do podstawowej relacji 

społecznej znanej maluszkowi, 

jaką jest bliskość dziecka z matką. 

Zabawa polega na dopasowaniu 

elementu z wizerunkiem 

małego zwierzątka do tablicy 

przedstawiającej ilustrację jego 

mamy, co wymaga umiejętności 

podstawowej analizy kształtu 

i kierunku ułożenia wyjmowanego elementu. Wiek: 18 m+.

Zabawka składa się z ażurowej 

tablicy oraz zbioru kolorowych 

elementów do wpinania. 

Plastikowy bolec znajdujący się 

na rewersie każdego elementu 

umożliwia wielokrotne tworzenie 

dowolnych kompozycji. Zabawka 

ćwiczy zdolności manualne oraz 

w przystępny sposób wprowadza 

najmłodszych w świat liter i cyfr. 

Wiek: 5+.

Zabawka składa się 

z drewnianych deseczek 

z dziurkami oraz kolorowych 

śrubek i łączników z tworzywa. 

Pojazd po złożeniu może 

służyć do dalszej zabawy. 

W zestawie znajdują się 

narzędzia, dzięki którym malec 

będzie mógł wielokrotnie skręcać 

i rozkręcać konstrukcję. Wiek: 4+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Domek do kolorowania z kotkiem

Gra „Sowa Mądra Głowa – Może pomnożę”

Sówka Mądra Główka – Tabliczki małe i duże Zwierzątka

Wpinanki – Mozaika, Literki i Cyferki

Mały Konstruktor Junior 3 w 1 – Bolid 

Producent: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER
www.alexander.com.pl

Mały Konstruktor 5 w 1 – Noah
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Wyjątkowe zestawy prezentowe marki 

Collecta, znanej z niezwykle realistycznie 

odwzorowanej kolekcji zwierząt 

współczesnych i prehistorycznych. 

W ofercie ponad 550 różnych modeli 

podzielonych na kategorie i grupy cenowe. 

Zestaw zawiera konia w rozmiarze XXL 

zapakowanego w pudełko window box. 

W sprzedaży również inne modele. 

Dzieją się tutaj niesłychane rzeczy! 

Razem z zabawną bakterią Cillo mały 

naukowiec weźmie udział w 7 fascynujących 

eksperymentach: zobaczy z bliska wybuchy 

wulkanów, wykona kolorowe slime i kryształy, 

stworzy sztuczny śnieg, wywoła eksplozje, 

a nawet złoży własny szkielet! Cillo 

wprowadza dziecko w świat naukowców 

i krok po kroku opisuje, w jaki sposób bezpiecznie wykonać doświadczenia.

Tor samochodowy Hot Wheels

Collecta – Zestaw deluxe Deborah 

McDermott’s

Lisciani – Laboratorium Szalonego 

Naukowca

Cubic Fun – Zamek Królewski 

w Warszawie

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

www.dante.com.pl

Zestaw oferuje 3 tryby zabawy, 

w których dzieci tworzą zwierzęta. 

Zabawa rozpoczyna się od nakładania 

na siebie klocków, później można 

przejść do bardziej zaawansowanych, 

trójwymiarowych konstrukcji. Klocki 

zawierają magnesy neodymowe, które 

zawsze się przyciągają – wystarczy je do 

siebie zbliżyć. Liczba elementów: 40. Wiek: 18 m+.

Gloopers – pojedynczy 

zestaw

Magformers – Mój pierwszy zestaw ze 

zwierzętami

Bontempi – Muzyczna mata 

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Wessij masę żelową, ustaw Gloopersa w odpowiednim 

kierunku, a następnie wypluj masę, pokonując swoich 

przeciwników! Idealne pociski stworzysz z zestawem 

do miksowania. Dostępna również fi gurka smoka 

Flamucusa. Single pack zawiera pojedynczą fi gurkę 

z masą żelową. W sprzedaży 8 różnych zestawów 

z pojedynczymi fi gurkami.

Muzyczna mata grająca, która posiada 

8 wgranych melodii oraz 8 nut. 

Dodatkowo nad klawiszami znajdują 

się miejsca, po naciśnięciu których 

dziecko usłyszy 5 różnych odgłosów: 

żaby, psa, ptaka, kota lub kaczki. Istnieje 

możliwość regulacji dźwięków. Mata 

reaguje zarówno na stopy, jak i dłonie. 

Zabawka jest zasilana 3 bateriami AA 

(niedołączone do zestawu).

Składanie modeli Cubic Fun to 

pasjonująca zabawa dla dzieci 

oraz kolekcjonerów architektury 

z różnych stron świata. Zamek 

Królewski to nowość w serii znanych 

polskich budowli. Model składa się 

ze 105 ponacinanych i ponumerowanych puzzli. Do złożenia budowli nie 

są potrzebne klej ani nożyczki. Zabawa zajmie około 150 minut. Wymiary 

po złożeniu: 50 x 30 x 17,5 cm. 



4

jesień           2019

Gra „Karak”

Gra „Party Time”

Dystrybutor: ALBI POLSKA

Dystrybutor: ALBI POLSKA

Dystrybutor: ALBI POLSKA

Planszówka rodzinna z elementami 

RPG. Rozgrywka nigdy nie wygląda 

tak samo, ponieważ planszę do 

gry budujemy z kafl i. Na graczy 

czekają smoki, skarby i bohaterskie 

wyzwania. Rozgrywkę umilą 

staranne wykonanie i piękna 

szata grafi czna. „Karak” został 

nagrodzony tytułem Gry Roku 2018 

Targów Gra i Zabawa. Wiek: 7+.

Imprezówka, w której musisz wyjaśnić 

pozostałym graczom znaczenie słów za 

pomocą innych wyrazów: synonimów, 

antonimów i podpowiedzi. Na planszy 

czekają na was pola premiowe i zadania 

dodatkowe, takie jak kalambury, opisywanie 

sławnych postaci, wyszukiwanie rymów 

i wymienianie jak największej liczby 

wyrazów na wylosowaną literę. Celem gry 

jest dotarcie do mety, po drodze zaś czeka 

na was świetna zabawa!

Interaktywna książka dla przedszkolaków. 

„Mój pierwszy elementarz” pozwoli 

dzieciom w łatwy sposób zdobyć 

podstawową wiedzę o otaczającym 

świecie, liczbach, kolorach i literach. 

Książkę urozmaicają zabawne odgłosy, 

dialogi i piosenki. Dzięki prostym quizom 

dzieci utrwalą zdobytą wiedzę, a także 

będą się doskonale bawić i chętnie 

wracać do nauki. Wiek: 3+.

„Czytaj z Albikiem”

www.albipolska.pl

Tor samochodowy Hot Wheels

Pistolet z dźwiękami syreny 

policyjnej, strzelania, 

przeładowywania broni 

oraz pięcioma komendami 

policyjnymi w języku polskim. 

W zestawie m.in. pistolet, pałka 

policyjna, gwizdek, odznaka, 

identyfi kator, kajdanki, kompas, 

krótkofalówka. Zabawka jest zapakowana w kolorowe pudełko. 

Zabawka poprzez dialog przedstawia 

wizytę dziecka u lekarza. W zestawie 

m.in. stetoskop z odgłosami bicia 

serca oraz polskojęzyczną konwersacją 

pacjenta z lekarzem, termometr, 

strzykawka, młoteczek, nożyczki, 

lusterko czołowe. Produkt jest 

zapakowany w poręczną plastikową 

walizkę.

Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw policyjny (polskojęzyczna 

wersja dźwiękowa)

Zestaw lekarski (polskojęzyczna 

wersja dźwiękowa)

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

www.swede.pl

Auto budowlane (polskojęzyczna 

wersja dźwiękowa)
Pojazd odtwarza odgłosy 

ruchu ulicznego oraz dialog 

w języku polskim dwóch kierowców 

przewożących materiały budowlane 

na plac budowy. W ofercie m.in. 

betoniarka i wywrotka. Opakowanie typu „try me” umożliwia odsłuchanie 

ścieżki dźwiękowej w sklepie. Wkrótce oferta importera zostanie 

wzbogacona o modele aut służb specjalnych w polskojęzycznej wersji 

dźwiękowej. 
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Zjedz albo zostaniesz zjedzony! 

Prosta gra taktyczna dla dwóch osób, 

które rywalizują ze sobą o to, kto 

szybciej zje 5 rybek przeciwnika. 

Gra uczy dzieci myślenia 

strategicznego, planowania ruchów 

oraz przewidywania reakcji rywala.

Tor samochodowy Hot Wheels

Rowerek biegowy My Buddy Wheels 

Gra „Little Big Fish”

Gra „Jurassic Snack” 

Dystrybutor: REKMAN

Dystrybutor: REKMAN

www.rekman.com.pl
www.ekangur.pl

Jak dobrze rodzice znają dzieci, 

a jak dzieci znają rodziców? 

Dynamiczna gra rodzinna, w której 

dzieci i rodzice odpowiadają 

na wiele zabawnych pytań 

dotyczących ich codziennego 

życia. W grze znajdują się pytania 

opracowane specjalnie dla dzieci 

i dla rodziców.

Gra „Dzieci kontra rodzice. Omnibus.”

Gra „Dzieci kontra rodzice. Czego 

o sobie nie wiecie?”

Gra „Dzieci kontra rodzice. Pluszaki”

Wydawca: KANGUR

Wydawca: KANGUR

Wydawca: KANGUR

Dystrybutor: REKMAN

Kto z was jest prawdziwym 

omnibusem? Dzieci i rodzice 

rywalizują, odpowiadając 

na wiele ciekawych 

i podchwytliwych zagadek. 

W grze znajdziecie pytania 

przygotowane specjalnie dla 

dzieci i dla rodziców.

Wesoła 

i kreatywna 

zabawa dla 

najmłodszych. 

Dekoruj pluszaki 

pięknymi 

naklejkami 

i spraw, by 

wszystkie 

wyglądały jeszcze 

wspanialej.

To unikalne połączenie 

rowerka biegowego 

z pluszowym przyjacielem. 

Wspinaczka na dinozaura, 

konika czy jednorożca 

sprawia, że nauka jazdy 

na rowerze staje się doskonałą zabawą. Regulowane siodełko i kierownica 

sprawiają, że rowerek może być dostosowany do możliwości każdego 

malucha. Miękkie gumowe uchwyty i antywstrząsowe koła gwarantują 

komfort podczas jazdy. Po skończonej zabawie pluszowego przyjaciela 

można łatwo zdjąć i wyprać w pralce.

Gra dla najmłodszych autorstwa Bruna 

Cathali. Gracze poruszają się uroczymi 

fi gurkami Diplodoków. W czasie 

rozgrywki zbierają żetony trawy, za 

które na koniec gry dostają punkty. 

Aby zwyciężyć, Diplodoki muszą 

zjeść więcej trawy niż przeciwnik. 

Nie pozwól, aby rywal nasłał na 

ciebie straszne Tyranozaury. Zjedz 

jak najwięcej trawy, zanim zostaniesz 

uprzedzony, i wygraj.
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Wesoły warzywniak

Dryblująca bramka

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Interaktywna kasa wyposażona 

w skaner, wagę oraz koszyk. Dziecko, 

bawiąc się nią, poczuje się jak 

w prawdziwym sklepie – będzie 

mogło ważyć i skanować produkty. 

Kolorowa tablica w przyjemny 

sposób uczy alfabetu, nazw owoców 

i warzyw, kolorów oraz liczenia do 10 

w języku polskim i angielskim. Tryb 

quiz rozwija umiejętność logicznego 

myślenia. 

Jedyna na rynku bramka, która sama 

porusza się podczas meczu. Dzięki 

czemu gra dostarcza dodatkowych 

wyzwań i jeszcze więcej zabawy. 

Zabawka wspomaga rozwój 

motoryczny, rozwija koordynację 

i precyzję. Posiada trzy tryby gry: 

rzut karny, złoty gol, rozgrywka. 

Gdy dziecko strzeli gola, w bramce 

uruchamiają się kolorowe światełka 

i dźwięki. W komplecie z lekką piłką.

To świetny przyjaciel i pierwszy 

nauczyciel języka obcego. Zabawka 

edukacyjna wspiera naukę alfabetu, 

cyfr, nazw kształtów, kolorów, części 

ciała, zwierząt i wielu innych rzeczy 

w języku polskim i angielskim. Wystarczy 

z plecaczka wyjąć odpowiednią kartę 

i włożyć ją w łapki misia, by usłyszeć 

opowieści i piosenki powiązane 

tematycznie z obrazkiem na karcie. 

Miś podróżnik

www.chicco.pl

Tor samochodowy Hot Wheels

Sześciokątne klocki 

w ośmiu intensywnych kolorach 

pozwalają tworzyć przeróżne 

konstrukcje – od prostych fi gur 

po przestrzenne czołgi i pająki. 

W ofercie 15 różnych kształtów 

klocków.

Dla pasjonatów maszyn 

i pojazdów rolniczych. Prosty 

w obsłudze, szybki i zwrotny 

pojazd jest wyposażony 

w poręcznego pilota. Podczas 

jazdy w przód świecą się światła. 

Dostępny w dwóch kolorach: 

zielonym i czerwonym. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Klocki małych geniuszy – śrubki

Traktor zdalnie sterowany 

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

www.askato.pl

Guzikowy trening małej rączki
Zabawka rozwija 

kreatywność małych dzieci, 

uczy wytrwałości i ćwiczy 

koncentrację. Kolorowe 

guziki usprawniają małe 

rączki i paluszki. Ciekawe 

i różnorodne plansze 

zachęcają do ćwiczeń i dają 

poczucie sukcesu. W zestawie 

12 plansz oraz 45 dużych 

guzików. Wiek: 2+.
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Wydawca: AKSJOMAT

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

www.norimpex.pl

Lalka bobasek 

Robot Hydro 1

Bałwanek

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Tego bałwanka 

można lepić przez 

cały rok! Wystarczy 

dodać odrobinę 

wody, a powstają 

miękkie śniegowe 

kulki. Produkt 

jest bezpieczny 

dla skóry i nie 

pozostawia plam.

Inteligentny robot zasilany 

wodą. Mówi po polsku, jest 

wyposażony w wyświetlacz 

na głowie, który za 

pomocą wzorów pokazuje 

emocje. Zaawansowana 

technologia pozwala na 

wykonywanie przez niego 

sztuczek i interakcji. Reaguje 

na dźwięki oraz klaskanie, ale jest też sterowany nowoczesnym pilotem 

z polskimi opisami przycisków. 

W zestawie znajdują się 

nocniczek z efektami 

dźwiękowymi, do którego 

sika bobasek, buteleczka, 

pampers oraz miseczka ze 

sztućcami. Lalka została 

wykonana z wysokiej jakości 

materiałów, a jej oczka 

mrugają. Ciuszki bobaska są 

w przyjemnej kolorystyce.

W zestawie: korona z berłem, 

piękny warkocz do przypięcia oraz 

elegancka rękawiczka wykonana 

z delikatnego, przyjaznego 

dzieciom materiału.

Zestaw piękności 

z rękawiczkami

Lalka z długimi gęstymi 

włosami, idealnymi do 

czesania i robienia fryzur. 

Występuje w dwóch wersjach 

i różnych ubrankach, ma 

zamykane oczka. W zestawie 

szczotka do włosów. 

Dziewczynki podczas zabawy 

lalkami uczą się okazywania 

troski, opiekuńczości i empatii. Zabawka została wykonana z ogromną 

starannością z wysokiej jakości materiałów.

Lalka Maja

Pianinko
Wielofunkcyjna zabawka 

edukacyjna, która wspomaga rozwój 

umiejętności muzycznych, poczucia 

rytmu, zmysłu słuchu, wyobraźni 

i jednocześnie pozwala rozbudzić 

pasję muzyczną dziecka. Piękne 

białe pianino wyposażono w wiele 

funkcji: melodie demo i rytmy, 

zmianę tempa i głośności, odgłosy 

zwierząt, nagrywanie/odtwarzanie, 

a dodatkowo nastrojowe światełka i podświetlane klawisze.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Puzzle z dziurką to edukacyjny zestaw, 

który zachęca do dwuetapowej 

zabawy. Układanie panoramicznej 

układanki ćwiczy małą motorykę 

i spostrzegawczość, a zabawa 

w dopasowywanie elementów do 

odpowiednich dziurek to sposób 

na poznawanie kolorów i kształtów. 

Wkładane kółeczka można dowolnie 

wymieniać, co rozwija kreatywność 

i wyobraźnię. Wiek: 2+.

Piąta część przygód Pucia to okazja do 

ćwiczenia umiejętności opowiadania. Zachętą 

do tego są perypetie związane z pojawieniem 

się nowego członka rodziny. Pod każdą dużą 

ilustracją znajdują się obrazki mobilizujące 

do opisywania własnymi słowami przeżyć 

bohaterów, a także pytania skłaniające do 

rozmowy z rodzicami na temat szczególnie 

interesujący każdego malucha, czyli jego 

przyjścia na świat. Liczba stron: 40. Wiek: 3-5. 

Data premiery: 4 września.

Tor samochodowy Hot Wheels

Duuuże puzzle z dziurką 

„Pucio umie opowiadać”

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA 

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA
www.nk.com.pl

www.czuczu.pl

„Żółwik z oceanu. Tuli Tuli opowiada, 

kto gdzie mieszka”
Podwodny świat jest taki piękny! Ile się w nim dzieje! 

Ile tu przysmaków? Ale uwaga, trzeba się też mieć 

na baczności! Na małe zwierzątka czyha wiele 

niebezpieczeństw! Każda książka z tej pięknie 

zilustrowanej serii edukacyjnej dla najmłodszych 

opisuje inne środowisko życia i przygody nowego 

bohatera. Dzieci śledzą je, a przy okazji poznają 

ciekawostki przyrodnicze. Liczba stron: 40. 

Wiek: 3-5. Data premiery: 14 sierpnia.

Na serię edukacyjnych 

książeczek dla przedszkolaków 

składają się: „Litery”, „Cyfry”, 

„Zwierzątka” i „Pojazdy”. 

Zabawne ilustracje i ciekawe 

zadania z lubianym przez dzieci 

rysowaniem po śladzie zachęcają 

do wielokrotnego pisania 

i zmazywania. To dobry pomysł 

na trening małej motoryki. W zestawie 56-stronicowa książeczka, pisak 

suchościeralny oraz poradnik dla rodziców.

Zabawy z pisakiem zmazywakiem

Bestsellerowe książeczki 

obrazkowe dla rodziców 

najmłodszych dzieci. 

Oglądanie dostosowanych 

do wieku kontrastowych 

ilustracji i wyraźnych 

wzorów pozytywnie 

wpływa na rozwój niemowląt. Wygodne kółeczko oraz poręczny format 

umożliwiają zawieszenie kart np. przy łóżeczku lub wózku. W zestawie 

poradnik z informacjami o sposobie korzystania z książeczek kontrastowych. 

Wiek: 0 m+, 3 m+.

Karty kontrastowe na kółeczku 

Kontynuacja książki „Feluś i Gucio idą do 

przedszkola”. Feluś jest już przedszkolakiem. 

Nadszedł czas, by go zapoznać z zasadami 

dobrego wychowania. Dowie się, że w różnych 

sytuacjach należy zachować się w określony sposób. 

Dzięki temu, że pozna kodeks przedszkolaka, 

będzie wiedział, jak jeść przy stole, kiedy używać 

magicznych słów: „proszę”, „przepraszam”, 

„dziękuję”, i jak zachować się w teatrze. Liczba stron: 40. Wiek: 3-5.

„Feluś i Gucio wiedzą, 

jak się zachować”
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Stwórz tor kaskaderski 

najeżony zakrętami, 

rampami i przeszkodami! 

W zestawie: śmieciarka, 

zakręt z tunelem, zakręt 

z przewracającymi 

się oponami, zakręt 

z ogrodzeniem, 

wyskocznia i beczki do 

przeskakiwania. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Poopsie Sparkly Critters

Slammin’ Racers Scrapyard Derby

Interaktywna lalka 

Baby Born Soft Touch

Producent: MGAE

Producent: MGAE

www.mgae.com

Kiedy maluch idzie, kolorowe 

światełka tworzą na podłodze 

ciekawe kombinacje, inspirując 

dziecko do dalszej nauki. 

Siedzący maluch może 

korzystać z innych jego funkcji, 

takich jak stolik aktywności. 

Podczas zabawy dziecko 

nauczy się m.in. kształtów 

i kolorów. 

L.O.L Surprise #haidrolls

Chodzik Little Tikes 3 w 1

Num Noms Mystery 

Make Up Surprise

Producent: MGAE

Producent: MGAE

Producent: MGAE

Producent: MGAE

Lalki L.O.L. Surprise przeszły 

metamorfozę – teraz posiadają 

prawdziwe włosy! Nowa kapsuła 

w kształcie lakieru do włosów może 

zmienić się w gablotkę, stojak na 

lalkę lub torebkę. Laleczka odznacza 

się wyjątkowymi umiejętnościami, 

które można odkryć, pojąc zabawkę 

lub zanurzając ją w wodzie. 

W każdym zestawie 15 niespodzianek 

i plakat kolekcjonerski.

Zestawy z ukrytym kosmetykiem! W opakowaniu 

znajdują się fi gurka oraz Nom – błyszczyk do ust. 

Figurka może skrywać w sobie mgiełkę do ciała, 

balsam, lakier do paznokci (z połyskującymi 

drobinkami) lub mieniący się puder. Wszystkie 

kosmetyki przepysznie pachną. 

Seria uroczych jednorożców z dodatkami. 

Całość ukryta w specjalnej puszce. Odkryj 

wszystkie niespodzianki, a następnie 

napój swojego zwierzaka wodą i mocno 

nim potrząśnij. Naciśnij na jego policzki 

lub brzuszek, aby przekonać się, jakiego 

slime’a kryje. Slime’a można udekorować 

dodatkami, a następnie się nim bawić. 

Zbierz wszystkie zwierzątka!

Lalka płacze prawdziwymi łzami, można 

ją karmić i poić, moczy pieluszkę, korzysta 

z nocniczka, a także chętnie zażywa 

kąpieli. Jest delikatna w dotyku, można się 

do niej przytulać i przebierać w kolorowe 

ubranka. Posiada 11 akcesoriów, m.in. 

urocze body, czapeczkę, butelkę, 

miseczkę, łyżeczkę, pieluszkę oraz 

smoczek. Wysokość: 43 cm. Wiek: 3+.
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Dodruk trzy miesiące po 

premierze! Imprezówka, 

w którą wszyscy grają 

równocześnie. Podczas 

rozgrywki przydadzą się 

spostrzegawczość i refl eks. 

Wiek: 8+.

Gracz zadaje pytanie 

zaczynające się od słów 

„Jak się czuję, gdy…”. 

Pozostałe osoby wykładają 

karty pasujące do 

odpowiedzi. Wiek: 10+.

Proste zasady, zabawne 

ilustracje – doskonała gra dla 

całej rodziny. Zadaniem graczy 

jest złapanie jak największej 

liczby paszczaków. Wiek: 5+.

Kontynuacja hitu „Sen”. Kruki 

co noc udają się do krain, 

które śnią się ludziom. Muszą 

się spieszyć, aby zakończyć 

podróż przed porankiem. 

Wiek: 8+.

Jedna z najpiękniejszych 

gier! Podczas rozgrywki 

odwiedzamy krainy ze 

snów. Celem gry jest 

stworzenie snu z jak 

najmniejszą liczbą kruków. 

Wiek: 8+.

Zdobywca tytułu Najlepszej 

Dziecięcej Gry Roku 2019. 

Takiego wyścigu jeszcze nie 

było: wygra najwolniejszy 

ślimak! Podczas gry 

przesuwamy nie tylko swojego 

ślimaka, lecz także te 

należące do rywali! Wiek: 5+.

Gra 

„Gra pozorów”

Gra „Gra na 

emocjach”

Gra „Kruki”
Gra „Sen”

Gra „Ślimaki 

to mięczaki”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
www.gry.nk.com.pl

Gra „Paszczaki”
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Wydawca: AKSJOMAT

Zestaw zawiera wszystko, co jest 

potrzebne do wyhodowania kolorowych 

kryształów oraz akcesoria niezbędne 

do stworzenia przy użyciu kryształów 

pięknej i unikatowej biżuterii: 

pierścionków, kolczyków czy wisiorów.

Klocki konstrukcyjne w nowym 

wydaniu. Zbuduj z nich w pełni 

działający pojazd zdalnego 

sterowania. Może być to ciągnik 

siodłowy, czołg, pojazd terenowy 

lub wóz bojowy armii. Każdy zestaw 

zawiera pilota oraz akumulator 

z kablem USB. 

Zestaw do samodzielnego tworzenia 

kolorowych i pachnących mydełek. 

W komplecie: baza do tworzenia 

mydła oraz zestaw akcesoriów, 

barwniki, brokat czy foremki. Dodatek 

stanowią dwa ozdobne pudełka na 

prezenty.

Atelier Glamour Kryształowa biżuteria 

Konstruktor RC

Atelier Glamour mydełka 

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

www.dromader.com.pl

Samochody marki Welly 

Traktory rozkręcanki 

Ultra plasticine 

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

Importer: FILIP i s-ka DROMADER sp. Jawna

Metalowe pojazdy 

w skali 1:34 – 1:39. 

W ofercie jest ponad 

250 różnych modeli 

od producentów 

z USA, Azji i Europy. 

Do tego bogata 

kolekcja aut z epoki 

PRL-u, oldtimerów 

oraz aut służb 

miejskich.

Plastelina rozciągana 

powoli ciągnie się jak 

guma, pociągnięta 

szybko rwie się jak 

papier. Zrobiona z niej 

kula odbija się jak 

piłeczka kauczukowa, 

uderzona młotkiem 

rozbija jak szkło. 

Dostępna w wielu kolorach, z brokatem oraz w wersji świecącej 

w ciemności. 

Duże, wykonane 

z wysokiej jakości 

materiałów 

traktory rolnicze 

z przyczepą. 

W zestawie znajduje 

się zabawkowy 

śrubokręt. Z jego 

pomocą każdy 

pojazd i przyczepę można zarówno rozłożyć na części pierwsze, jak i skręcić 

ponownie w całość. 
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Księżniczka z kwiatowej kolekcji Bush 

Baby. Maskotka posiada miękkie 

futerko, fryzurę oraz duże oczy 

i uszka, którymi może poruszać. 

W zestawie: pluszak, zamykane 

gniazdko, berło oraz grzebień. 

Wysokość maskotki: około 18 cm. 

Wiek: 4+.

Shibajuku to seria lalek inspirowanych kulturą 

japońską. Każda posiada oryginalny strój 

oraz akcesoria do włosów. Namika to pilna 

uczennica, która uwielbia czytać książki 

i przeprowadzać eksperymenty naukowe, 

a w przyszłości chciałaby zostać naukowcem. 

Wysokość lalki: około 33 cm.

Nieodzowny element dziecięcej 

zabawy w rycerzy i smoki. Figurka 

oddaje rzeczywisty wygląd 

mitycznego stworzenia. Model 

został wykonany z najwyższą 

dbałością o szczegóły – starannie 

odlany z tworzywa sztucznego 

i ręcznie pomalowany. Wiek: 3+. 

Zestaw dla małych projektantów mody, dzięki 

któremu stworzą 3 modne bransoletki w stylu 

tropikalnym. Biżuterię można udekorować 

za pomocą dołączonego arkusza naklejek. 

W zestawie: sznurek, 100 koralików, 

3 zawieszki, 3 pierścienie, arkusz naklejek, 

instrukcja, magazyn mody.

Popularna gra logiczna, w której 

liczą się taktyka, spostrzegawczość 

oraz szczęście. Celem jest zbieranie 

układów np. trzech lub czterech 

kamieni tego samego rodzaju – 

najlepiej takich, które są wysoko 

punktowane. Każdy gracz ma też 

do wypełnienia specjalną misję. 

Zawartość pudełka: 120 kamieni, 

16 kart, forma do ułożenia muru, 

instrukcja. Liczba graczy: 2-4. 

Bush Baby World – Błyszczący pałac

Bush Baby World – Kwiatowa księżniczka

Bullyland – fi gurka Smok

Make it Real – Biżuteria 
w stylu tropikalnym

Gra „Shanghai Mahjong”

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT
www.pierot.com.pl

Shibajuku – Namika

Budowla mierzy aż 80 cm i posiada 

obrotową wieżę podświetlaną diodami 

LED. Pałac umożliwia odtwarzanie trzech 

różnych melodii, które urozmaicają 

zabawę. W zestawie: ekskluzywna 

maskotka Startlett, kot z futrzastym 

ogonkiem oraz liczne akcesoria: 

królewski tron, kolorowy parkiet, 

garderoba z lustrem, winda, huśtawka, 

talerzyki i puchary. 
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Wydawca: AKSJOMAT

Wózek do sklepu

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

www.polesie-toys.com/pl/

Zestaw Carmen nr 5 z akcesoriami

Parking 5-poziomowy z drogą i samochodami

Zestaw do kąpania lalek nr 3 

z akcesoriami

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Małe dziewczynki uwielbiają 

opiekować się swoimi lalkami. 

Przebierają je, karmią i myją. Robią 

wszystko, czego wymaga opieka nad 

prawdziwym niemowlęciem. Zestaw 

pozwoli im sprawdzić się w roli mam.

Centralną część budowli stanowią parkingi wyposażone 

w barierki zabezpieczające. Kolejne poziomy są 

połączone zjazdami. Zestaw zawiera też windę 

transportującą samochody na wszystkich pięć 

poziomów. Całość otoczona jest torami tworzącymi 

drogę, wzdłuż której umieszczono znaki drogowe. 

Na samym dole, przy wjeździe na parking, 

znajdują się stacja benzynowa z dystrybutorem, 

myjnia z obracającymi się gąbkami oraz 

warsztat samochodowy z podnośnikiem. 

W zestawie 3 samochody.

Zawiera pralkę, suszarkę i deskę do 

prasowania. Wyposażony w komorę 

piorącą z otwieranymi drzwiczkami, miejsca 

do prasowania ze specjalną nakładką 

materiałową, sznurkową suszarkę do ubrań, 

kosz z workiem na śmieci, półki z barierką 

na wiadro i inne sprzęty. W zestawie również: 

żelazko, 2 wieszaki na ubrania, 4 spinacze 

do prania, wiadro z koszykiem do wyciskania 

nadmiaru wody, szczotka, mop, szufelka oraz 

butelka imitująca płyn do sprzątania.

Dzieci uwielbiają bawić się w sklep. 

Najlepiej, gdy podczas zabawy mogą 

korzystać z jak największej liczby 

akcesoriów. W zestawie: lada, kasa, 

waga, a dla potencjalnego klienta 

koszyk na zakupy. I to taki na kółkach!

Domek w kształcie grzybka 

znajdzie miejsce pośród 

ulubionych zabawek malucha. 

Do grzybkowego domku 

dołączono zestaw klocków.

Zestaw do gry Grzyb-Klocki

Pojazd wyposażono w szerokie koła połączone metalowymi osiami, 

które ułatwiają jazdę po nierównych 

nawierzchniach. Naczepa służy 

do holowania innych maszyn, 

które mogą na nią wjechać dzięki 

dwóm platformom umieszczonym 

na jej końcu. Łyżka umieszczona 

w jej przedniej części jest ruchoma. 

W zestawie ładowarka.

Mammoet Volvo – samochód-holownik 

+ traktor-ładowarka
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Książki z serii „Bobas odkrywa naukę” 

przedstawiają skomplikowane zagadnienia 

naukowe oczami dziecka. Tytuł zapozna 

malucha ze zjawiskiem energii odnawialnej. 

Książki wpisują się w modny nurt edukacji 

STEM, która ma rozwijać zainteresowanie 

przedmiotami ścisłymi od najmłodszych lat.

„Pierwsze słowa” to seria książeczek dla 

dzieci i rodziców przeznaczona do wspólnego 

oglądania i czytania. W tej książeczce jest 

wszystko, co maluch chciałby wiedzieć 

o zawodzie strażaka. Ruchome elementy 

pomagają wspierać jego rozwój i ćwiczą 

sprawność manualną. Kolorowe ilustracje 

sprawiają, że dzieci z przyjemnością 

odkrywają świat wokół siebie i chętnie uczą się 

nowych słów. 

Seria „Bobas odkrywa naukę” opisuje 

skomplikowane zagadnienia naukowe 

oczami dziecka. Tytuł zapozna malucha 

ze zjawiskiem grawitacji. Książki wpisują 

się w modny nurt edukacji STEM, na którą 

składają się takie dyscypliny, jak: nauki 

przyrodnicze (science), technologia 

(technology), inżynieria (engineering) 

i matematyka (math). 

„Akademia mądrego dziecka. Pierwsze 
słowa. Na wsi”

„Minecraft. Zbuduj! 
Lunapark”

„Akademia mądrego dziecka. 

Pierwsze słowa. W domu”

„Akademia mądrego dziecka. 
Pierwsze słowa. Strażacy”

„Akademia mądrego dziecka. Bobas 
odkrywa naukę. Grawitacja!”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA
www.wydawnictwoegmont.pl

„Akademia mądrego dziecka. Bobas 
odkrywa naukę. Energia odnawialna!”

„Pierwsze słowa” to seria dla dzieci 

i rodziców przeznaczona do wspólnego 

oglądania i czytania. Książeczka 

zabierze malucha w podróż na wieś. 

Ruchome elementy wspierają rozwój 

dzieci i rozwijają sprawność manualną. 

Kolorowe ilustracje sprawiają, że maluchy 

z przyjemnością odkrywają świat wokół 

siebie i chętnie uczą się nowych słów. 

Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się, jak 

stworzyć własny minecraftowy park rozrywki. 

Znajdziesz tu wyczerpujące opisy pomysłów 

na realizację licznych atrakcji od klasycznej 

karuzeli poprzez kolejkę w nawiedzonym 

dworze po niesamowite dżunglowe wiry 

wodne, a nawet międzywymiarową kolejkę!

„Pierwsze słowa” to seria książeczek 

dla dzieci i rodziców przeznaczona 

do wspólnego oglądania i czytania. 

Ruchome elementy pomagają wspierać 

rozwój maluchów i ćwiczą sprawność 

manualną. Kolorowe ilustracje 

sprawiają, że dzieci z przyjemnością 

odkrywają świat wokół siebie i chętnie 

uczą się nowych słów.

T POLSKA

POLSKA
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Wydawca: AKSJOMAT

Drewniana tablica Mój dzień

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

www.trefl .com

Gra „Logo”

Gra „Sprytna ośmiornica”

Fabryka szminek

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Dynamiczna zręcznościówka, 

w której gracze, posługując 

się gumowymi mackami, 

odwzorowują za 

pomocą plastikowych kubeczków 

konstrukcje przedstawione na 

specjalnych kartach. Wygrywa 

ten, kto zrobi to najszybciej. 

Ale uwaga: to nie takie proste! 

Superzabawa gwarantowana!

Każdy z nich ma swoją ulubioną 

markę – logo. Im właśnie 

poświęcona jest gra planszowa 

dla całej rodziny. Poznajcie 

interesujące fakty z historii 

poszczególnych marek, odkryjcie 

zaskakujące skojarzenia i bawcie 

się, odgadując niebanalne 

zagadki!

Kolorowa, dwuczęściowa, 

wieloelementowa tablica została 

wykonana z jasnego drewna. Zabawka 

zachęca do współpracy oraz pomaga 

w organizacji dnia. Idealna do nauki 

kalendarza, nazw dni tygodnia, pór 

roku i pogody. Wiek: 3+.

Naturalna, pachnąca masa 

plastyczna zachęci dzieci 

do nauki poprzez twórczą 

zabawę. 

Tutti Frutti – Składamy samochody

Zestaw dużych, miękkich, bezpiecznych, 

kolorowych puzzli, z których można 

budować fi gury przestrzenne, np. kostkę 

lub pudełko. Puzzle piankowe posłużą 

też jako miękka mata. Zabawka uczy 

spostrzegawczości, rozpoznawania 

kolorów i kształtów, budowania fi gur 

przestrzennych, ćwiczy wyobraźnię. Aby 

utrzymać puzzle w czystości, wystarczy 

przetrzeć je mokrą ściereczką. 

Układanka puzzlopianka Zoo Fun 5 w 1

Dowiedz się, czym są zmysły oraz 

jaka jest podstawowa paleta 

kolorów. Sprawdź, jak wykonać 

kolorową szminkę oraz błyszczyk. 

Dzięki zestawowi dowiesz się, jak 

utrzymać swoje usta w zdrowej 

kondycji.
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Zestaw umożliwia poznanie zasad 

grawitacji i praw fi zyki poprzez 

zabawę. Polega ona na budowaniu 

z różnych elementów konstrukcyjnych 

systemu torów. Celem jest dotarcie 

kulek do mety po zbudowanym torze. 

W ofercie: zestaw startowy oraz zestawy 

uzupełniające poszerzone o nowości. 

Uwaga: do zabawy zestawami 

uzupełniającymi niezbędny jest zestaw 

startowy.

Fur Balls – Candy Floss

Fortnite – fi gurki

Schleich – zestaw Duża farma

Hairdorables – seria 2.

Gravitrax

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS
www.tmtoys.pl

Lalki #Snapstar

Futrzane kulki 

zmieniają się 

w pluszowe zwierzaki: 

psa, kota i lamę. Aby 

dowiedzieć się, jaki 

zwierzak kryje się 

pod postacią kulki, 

należy go dokładnie 

umyć, wysuszyć i uczesać. W zestawie: szczotka, spinka, 

obroża z zawieszką, certyfi kat adopcji.

Zabawki inspirowane 

popularną grą 

komputerową „Fortnite”. 

W ofercie znajduje się 

szeroki asortyment fi gurek, 

zestawów i pluszu. Do fi gurek 

dołączono różne akcesoria 

oraz przewodnik kolekcjonera. 

Wysokość: 15 cm.

Seria Farm Life obejmuje 

okazy zwierząt hodowanych 

w gospodarstwach na 

całym świecie. W zestawie: 

duży budynek stodoły wraz 

z dwupiętrowym domem 

rolników. Do stodoły 

przynależy obszerna 

zagroda, w której żyją krowa 

z cielakiem, świnia i osioł, bezpieczeństwa gospodarzy 

i zwierząt pilnuje zaś pies.

Produkt nawiązujący do popularnego Snapchata. 

Opakowanie imituje telefon komórkowy. Zabawa 

polega na robieniu zdjęć lalce z wykorzystaniem 

bezpłatnej, bezpiecznej aplikacji, która umożliwia 

tworzenie unikatowego stylu lalki poprzez dodawanie 

akcesoriów, makijażu, ozdób. Magiczne tło umożliwia 

zaś „podróżowanie” z zabawką do różnych zakątków. 

Do zebrania 6 wzorów.

W kolekcji 26 nowych 

laleczek, których cechą 

charakterystyczną są długie 

kolorowe włosy. Każda lalka 

ma swoje imię. W zestawie 

liczne akcesoria m.in. grzebyk, 

buty, naklejki, przewodnik 

kolekcjonera. Kolorowe 

pudełko stanowi część zabawki 

(otwiera się jak szafa, w której są szufl adki na akcesoria). Nowość: jedno 

z akcesoriów zmienia kolor pod wpływem zimnej wody!
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Wydawca: AKSJOMAT

Dostawca: TOMY/Dystrybutor: M&Z 

Dostawca: THINKWAY TOYS/Dystrybutor: M&Z 

www.miz.gda.pl

Gra „Puf Ball”

Tomy Snap Dragon

Aquadoodle Mata Colour Deluxe 

Dostawca: TOMY/Dystrybutor: M&Z 

Dostawca: TOMY/Dystrybutor: M&Z 

Dostawca: TOMY/Dystrybutor: M&Z 

Dostawca: THINKWAY TOYS/Dystrybutor: M&Z 

Zabawa w rysowanie wodą. 

Wystarczy rozłożyć matę, 

napełnić czystą wodą 

załączony fl amaster i już 

można zacząć rysować! Po 

wyschnięciu wody obrazki 

znikają, a dziecko może zacząć 

tworzyć od nowa magiczne 

rysunki. Mata posiada motyw 

łąki z kwiatkami, motylkami, ślimaczkami, ptaszkami i pszczółkami. 

W zestawie stemple i pędzelek. Wiek: 18 m+.

Rzuć kostką, a następnie pociągnij język 

smoka tyle razy, ile oczek wypadło na 

kostce. Ale uważaj: smok może ugryźć! 

Do tego umie wydłużyć szyję… Jeśli ci 

się uda, wygrasz monetę, jeśli jednak 

zatrzaśnie paszczę – stracisz monetę. 

Wygrywa gracz, który jako pierwszy 

zbierze trzy monety. Wiek: 4+.

Gra akcji, która wykorzystuje siłę 

wydmuchiwanego powietrza. 

Zbuduj własny tor i ścigaj się 

z innymi graczami. Przemieszczaj 

piłkę z kubeczka do kubeczka 

poprzez dmuchanie w nią. Bądź 

pierwszy i odnieś zwycięstwo. 

Pamiętaj: praktyka czyni mistrza! 

Wiek: 8+.

Mówiąca po polsku plastikowa 

fi gurka Buzza Astrala 

w rzeczywistych rozmiarach z fi lmu 

(30 cm). Aby usłyszeć z ust zabawki 

ponad 20 zwrotów i innych dźwięków 

pochodzących z fi lmu, naciśnij 

przycisk na klatce piersiowej Buzza. 

Figurka posiada zginane ręce, 

obracaną talię, ruchomą głowę 

i zamykany hełm. Wiek: 3+.

Toy Story 4 Mówiący Buzz Astral 

Mówiąca po polsku fi gurka Szeryfa Chudego 

w rzeczywistych rozmiarach z fi lmu (40 cm). 

Chudy wypowiada 17 zwrotów z fi lmu – aby 

włączyć funkcję mowy, naciśnij na jego 

brzuch. Figurka wykonana jest z miękkiego 

materiału, jej głowa, dłonie i kapelusz są zaś 

plastikowe. Wiek: 3+.

Toy Story 4 Mówiący Szeryf Chudy 

John Deere Zbuduj Traktor Johnny 
Zbuduj traktor składający 

się z 15 elementów. 

W zestawie: wkrętarka, 

klucze i traktorek, 

który dziecko może 

rozmontować na części, 

a następnie ponownie 

złożyć. Kształt i rozmiary 

elementów pasują do 

rączki malucha. 

Wiek: 18 m+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wiaderko z 4 foremkami 

w kształcie lodów i łyżką. 

Zestaw sprawdzi się zarówno 

w piaskownicy, jak i na plaży. 

Wiaderko posłuży dziecku 

do przenoszenia piasku, 

wody, robienia babek oraz 

budowania zamków. Foremki 

w kształcie lodów umożliwią 

zabawę w małą lodziarnię.

Urocza maskotka w cekinowej odsłonie. 

Brzuch i spód kotka są wykonane 

z miękkiego pluszu. W ofercie znajdują się 

również inne cekinowe maskotki: fl aming, 

jednorożec i piesek. Wysokość: około 20 cm. 

Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Lody w wiaderku Adriatic

Maskotka cekinowa kot 

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: TUPIKO
www.toysinn.pl

www.tupiko.pl

Magic Crystals 

– jednorożec
W zestawie gipsowa fi gurka 

jednorożca (wysokość około 12 cm), 

na powierzchni której hodujemy 

kryształy, a także aktywujący hodowlę 

proszek aluminiowy, 3 barwniki, brokat, 

metaliczna farbka do udekorowania 

jednorożca, akcesoria oraz 

szczegółowa instrukcja. Wiek: 12+.

Kreatywny zestaw do 

samodzielnego stworzenia masy 

żelowej slime. Wystarczy dolać 

wody i gotowe! W skład zestawu 

wchodzą: proszek slime w 6 

kolorach, 6 szczelnie zamykanych 

kubeczków do przechowywania 

oraz wiele dodatków, takich jak: 

farba świecąca w ciemności, 

metaliczna farba, 3 brokaty, 

piankowe kuleczki, kryształki, koraliki. Wiek: 12+.

W skład zestawu 

wchodzą elementy 

służące do budowy 

stacji kolejowej, toru 

kolejowego i otoczenia 

stacji, wagoniki 

pociągu, drzewa, okna, 

daszki, płotek i znaki. 

Poszczególne elementy 

można łączyć z innymi klockami. Zabawka została wykonana z bezpiecznych 

i trwałych materiałów. Liczba elementów: 550.

Stacja kolejowa 

Wykonane z najwyższej jakości 

naturalnego drewna, pozbawione 

niebezpiecznych elementów, 

z wygładzonymi krawędziami. 

Zabawka rozwija zdolności manualne 

oraz pozwala tworzyć pierwsze 

konstrukcje. Klocki zapakowane 

są w pudełko, co ułatwia ich 

przechowywanie. Wiek: 1+.

Klocki drewniane w pudełku

Mega Fun Slime 
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Wydawca: AKSJOMAT

Zabawka, o której 

marzy każdy 

chłopiec. Pojazd 

posiada skrętną 

oś przednią, 

koła z miękkimi 

oponami, 

z przodu łyżkę 

spychacza, z tyłu 

łyżkę koparki i kabinę z kierowcą. Łącznie z przyczepą ma 86 cm długości. 

Wiek: 3+.

Samochód z naczepą z klockami K2

Koparka z przyczepą

Kuferek z klockami K1

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Samochód 

z naczepą 

o długości 70 cm 

wypełnioną klockami 

konstrukcyjnymi 

K2 o szerokości 30 

cm. Znajdujące się 

w zestawie ludziki, 

drzewka, daszki, 

otwierane okienka 

i drzwi umożliwią dzieciom radosną, twórczą zabawę. Wiek: 3+.

Zabawka rozwijająca 

zdolności psychomotoryczne. 

W ofercie m.in. klocki 

K1 o szerokości 16 mm 

zapakowane w kolorowy, 

estetycznie wykonany kuferek, 

który ułatwia utrzymanie 

porządku w pokoiku dziecka, 

a jednocześnie stanowi jego 

element ozdobny. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot WheelsTor samochodowy Hot Wheels

Komplet mini do piasku Kogucik

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

www.hemar.com.pl

Piramida Kaczor lub Pajacyk
Zabawka edukacyjna składająca 

się z 6 krążków, które dziecko 

układa jeden na drugim. 

Wesołym akcentem jest główka 

w kształcie pajacyka lub 

kaczorka. Wiek: 10 m+.

Podczas zabaw na 

podwórku, na plaży 

czy w ogrodzie idealnie 

sprawdzi się zestaw 

składający się z taczki 

o długości ponad 70 cm, 

wiaderka Zamku z sitkiem, 

łopatką i grabkami oraz 

2 foremek w kształcie 

foki i delfi nka. Liczba 

elementów: 6. Wiek: 3+.

Taczka z kompletem Zamek 

Bestseller dla 

najmłodszych. 

W zestawie 9 

lekkich i poręcznych 

elementów: 

miniwiaderko 

z sitkiem, łopatka, 

grabki, 4 foremki 

w kształcie zwierzątek 

oraz konewka 

Stokrotka. Wiek: 10 m+.
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Bogowie Olimpu” 

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

www.zielonasowa.pl

Gra „Patent na złodzieja”

Gra „Robin Hood i Szeryf”

Gra „Dziewięć światów”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Dajcie się poprowadzić do dziewięciu 

odległych krain i posiądźcie wiedzę, która 

pozwoli na chwilę uśpić potwora. Wyruszcie 

na ratunek już dziś! Gra quizowa pozwoli 

wam sprawdzić wiedzę z zakresu mitologii 

nordyckiej. Karty z pytaniami stanowią 

podstawę rozgrywki, ale mogą też posłużyć 

do sprawdzenia swojej wiedzy. Liczba graczy: 

2-4. Czas rozgrywki: 20-30 min. Wiek: 10+.

Stań na czele wesołej kompanii Robin 

Hooda lub opowiedz się po stronie Szeryfa 

z Nottingham. Zjednaj sobie zamożnych 

mieszczan lub pracowitych chłopów, walcz 

o złote monety i nie daj się złapać do niewoli. 

Możesz być zwinny i silny, ale to spryt pozwoli 

ci się wydostać z niejednych kłopotów! Liczba 

graczy: 2. Czas rozgrywki: 20-30 min. 

Wiek: 6+.

Wraz z innymi wynalazcami prześcigacie się 

w publikowaniu odkryć i wynalazków. Rywalizacja 

jest ogromna, a konkurencja nie śpi. Niektórzy 

posuwają się do kradzieży cudzych pomysłów, 

czyniąc z tego sposób na życie. A czy ty 

poświęcisz się wieloletnim badaniom i wytrwałej 

pracy, czy raczej poszukasz szybkiej drogi do 

sławy? Liczba graczy: 2-5. 

Czas rozgrywki: 20-25min. Wiek: 12+.

Czy uda ci się zaskarbić przychylność bogów 

Olimpu? Przekonaj się, odpowiadając na pytania!

Ta gra quizowa sprawi, że mitologia grecka 

nie będzie miała przed tobą tajemnic. Pytania 

wymagające odpowiedzi „prawda” lub „fałsz” 

pomogą ci przyswoić oraz utrwalić wiedzę w łatwy 

i przyjemny sposób. Liczba graczy: 2-4. Czas 

rozgrywki: 20-30 min. Wiek: 8+. Premiera: 16 

października.

Pokaz coraz bliżej – trzeba 

zrobić zakupy, zamówić projekty 

i skompletować całą kolekcję! 

Wygra projektant, który ze wszystkim 

zdąży na czas. „Fashion Show” to 

rywalizacyjna gra karciana dla całej 

rodziny. Do zwycięstwa potrzebne 

będą duża dawka kreatywności, 

niesamowite pomysły, znajomość 

modowych trendów i wyczucie stylu. 

Liczba graczy: 2-4. Czas rozgrywki: 20-40 min. Wiek: 7+.

Gra „Fashion Show”

Aby przebyć prawie 24 tysiące mil w 80 

dni, należy odpowiednio się przygotować: 

kupić bilet na pociąg, wynająć słonia, 

a czasami pokonać kilkaset mil pieszo. Nie 

jest łatwo, bo na początku swojej podróży 

masz w kieszeni tylko 135 funtów oraz bilet 

na lot balonem. Musisz także uważać na 

pozostałych członków Klubu, ponieważ nie 

zawsze grają fair. Liczba graczy: 2-4. Czas 

rozgrywki: 45-90 min. Wiek: 9+.

Gra „Śladami Phileasa Fogga”
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

W zestawie znajdują się 

więzienie, jednostka SWAT oraz 

wyrzutnia drona z tarczą do 

strzelania wodą i 4 pojazdy bez 

napędu, w tym: Dodge Hellcat 

Villain ze światłem i dźwiękiem 

oraz z podnoszoną maską i funkcją „crash” na drzwiach, jednostki policyjne 

Porsche, Citroën, SWAT oraz helikopter. Zestaw wyposażony jest w rączkę do 

przenoszenia. Opakowanie z funkcją „try me”. Wymagane baterie 2 x 1,5 V 

R3 i 3 x 1,5 V LR44 (w zestawie). Wiek: 3+.

Happy Series Fendt Domek rolnika, 38 cm 

– nr art. 203818000 

SOS Zestaw kwatera główna policji 

– nr art. 203719011026 

Strażak Sam Remiza XXL – nr art. 109251059038

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

www.simba.com.pl

Funkcyjny szczeniak, który po 

nakarmieniu ciasteczkami 

robi kupkę. Ciasteczka 

można łatwo uformować 

z dołączonej w pojemniku 

ciastoliny (foremka 

w zestawie). Zabawka ma 

aspekt edukacyjny – dodane 

do zestawu woreczki 

służą do sprzątania po 

czworonogu. Wiek: 3+.

Elektroniczna kuchnia, która rośnie razem 

z dzieckiem. W zestawie: magiczny garnek 

(po wlaniu do niego wody i naciśnięciu 

przycisku pojawiają się prawdziwe bąbelki!), 

patelnia do podrzucania naleśników, 

młynek do soli i pieprzu, makaron, 

krojona marchewka, sztućce, talerzyki 

i kubeczki. Kuchnia wyposażona jest w blat, 

zlewozmywak, ekspres do kawy z kapsułkami, piekarnik, 

lodówkę i półki. Wysokość: 101 cm/108 cm. Wiek: 3+.

Majorette Garaż Super City, 130 cm 
– nr art. 212059989 

ChiChi Love Poo Puppy – nr art. 105893264 

Kuchnia Mini Tefal Evolutive 

– nr art. 7600312300 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Wyposażony w 35 miejsc 

parkingowych. Oferuje 7 

poziomów do zabawy wraz 

z parkingami na każdym z nich. 

W zestawie: 2 elektryczne windy, 

myjnia, stacja benzynowa, 

wyrzutnia policji, elektryczny 

pociąg, 6 pojazdów. Posiada 

6 różnych dźwięków i świateł. 

Szerokość: 130 cm. Wiek: 3+.

Dom rolnika z obracającym się kogutem, 

który zmienia porę dnia, oraz ruchomymi 

zasłonkami w okienkach. W zestawie: 

ładowarka Fendt z przyczepą, zwierzątka 

(koń i krowa) oraz bela siana. Można 

go złożyć i wygodnie transportować. 

Opakowanie z funkcją „try me”. 

Wymagane baterie 2 x 1,5 V LR44 

(w zestawie). Wysokość: 38 cm. 

Wiek: 12 m+.

Zabawka wyposażona 

w światło i dźwięk. 

W zestawie: fi gurka 

Sama, zdalnie sterowana 

winda, obrotowa 

platforma, wieża 

treningowa z manekinem, 

strzałki wodne 

z tworzywa, wyposażone 

pomieszczenia, akcesoria 

do zabawy. Wiek: 3+.
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Obłoczki”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

www.gwfoksal.pl

Gra „Kingdomino”

Gra „Obłędny rycerz”

Gra „Katamino”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Klasyka gier logicznych z „płynnie 

regulowanym” poziomem trudności. 

Różnorodne zasady sprawiają, że mogą 

się w nią bawić już trzylatki. Następnie 

gra rośnie wraz z dzieckiem i adresowana 

jest w nieco zmienionej formie dla 4-, 5-, 

6-, a nawet 8-latków. Dorośli amatorzy 

„gimnastyki mózgu” również znajdą tu coś 

dla siebie! W wersji family może ze sobą 

rywalizować dwóch graczy.

Gra kooperacyjna, w której liczą się 

zręczność i praca zespołowa. Gracze 

mają do przejścia 20 poziomów. Aby 

tego dokonać, muszą za pomocą 

specjalnych dźwigni przechylać 

pudełko, poruszając tym samym 

rycerzem. Każdy poziom to inna trasa, 

którą musi przejść rycerz, i na każdym 

z nich znajdują się przeszkody, takie jak 

dziury, płoty czy łuki.

Bestseller przetłumaczony na 20 języków 

i sprzedany na całym świecie w liczbie 

ponad 700 tysięcy egzemplarzy! 

„Kingdomino” to kolorowa gra dla 

całej rodziny, która bazuje na znanej 

wszystkim mechanice domino. Stwórz 

własne królestwo i powiększaj je o pola 

z koronami, które musisz ułożyć tak, aby 

przyniosły jak najwięcej punktów. 

Czy znajdziesz dwie pasujące połówki 

obrazu jako pierwszy? W grze liczą 

się prędkość oraz spostrzegawczość, 

a bujanie w obłokach nabiera nowego 

znaczenia. Do wyboru jest także wariant 

kooperacyjny, w którym wszystkie 

chmurki muszą zostać utworzone w jak 

najkrótszym czasie.

Gracze pomagają żółwiowi jako 

pierwszemu dotrzeć do mety. Aby mógł 

przemierzyć jak największą liczbę pól, 

aktywny gracz „na oko” chwyta konkretną 

liczbę kart. Musi jednak mieć się na 

baczności, aby chytry królik nie dotarł do 

mety przed nim. Sprint do samego końca 

trzyma w napięciu. Czy powolny żółw okaże 

się lepszy od szybkiego królika? 

Gra „Sprint”

Wykaż się zmysłem detektywa, 

przeanalizuj wszystkie dowody, 

przesłuchaj świadków i postaraj 

się wskazać, kto w grupie mija się 

z prawdą. W grze każdy zagrywa 

pięknie zilustrowane karty, które należy 

dopasować do zadanego tematu… 

o którym agent nic nie wie. Dlatego musi 

obserwować karty pozostałych graczy, 

wtopić się w otoczenie i nie dać się 

złapać polującym na niego detektywom!

Gra „Klub detektywów”
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Karciany wyścig do sałaty! Gracze zagrywają karty, 

starając się przemieścić swoje żółwie jak najbliżej 

pysznej sałaty. Do końca rozgrywki nie wiadomo, 

którymi żółwiami grają przeciwnicy, co zapewnia 

wyśmienitą zabawę. Nowe karciane zasady 

spodobają się wszystkim fanom „Pędzących żółwi”. 

Wiek: 5+.

Celem każdego z graczy jest dotarcie 

swoim żółwiem do sałaty. Wyjątkowe 

zasady gry zapewniają ogromne 

emocje. Gracze nie wiedzą, które 

żółwie należą do ich rywali. Zwierzaki 

wskakują na siebie i w ten sposób 

podróżują za darmo w stronę mety! 

Gra pomaga ćwiczyć koncentrację 

oraz umiejętność przewidywania. 

Wiek: 5+.

Najnowsza wersja światowego bestsellera. 

Przestrzenne klocki wprowadzają zabawę 

w trzeci wymiar. Uczestnicy starają się 

jak najszybciej zapełnić puste pola na 

swoich planszach, tylko że tym razem 

muszą to robić dwuwarstwowo. Ci, którym 

uda się rozwiązać łamigłówkę na czas, 

zdobywają klejnoty. Cztery poziomy 

trudności pozwalają na dostosowanie 

gry do wieku i doświadczenia graczy. 

Wiek: 8+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Gry do plecaka. Pędzące żółwie”

Gra „Pędzące żółwie”

Gra „Ubongo 3D”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

www.krainaplanszowek.pl

Rozgrywka dla maluchów 

ucząca prostego rachowania 

i rozpoznawania kolorów. Gracze, 

rzucając kostkami, starają się zdobyć 

jak najwięcej butów dla swoich 

stonóg. Muszą podejmować decyzje, 

ile butów i w jakich kolorach chcą 

zdobyć. Wygra ten, którego stonoga 

będzie posiadać najwięcej butów. 

Możliwe 2 warianty rozgrywki: dla 

dzieci młodszych i starszych. Wiek: 4+.

„Gry do plecaka. Ubongo”

Gra „Nogi stonogi”

Gra „Wtedy, kiedy”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Karciana wersja przebojowej gry. 

Każdy z uczestników otrzymuje 9 kart 

z różnymi kształtami. Gracze jednocześnie 

i jak najszybciej wykładają karty na stół, 

dopasowując pokazane na nich kształty. Kto 

najszybciej ułoży swoją łamigłówkę, krzyczy 

„Ubongo!” i zdobywa punkty. Wiek: 8+.

Polska edycja światowego 

bestsellera „Chronology” 

o prostych, intuicyjnych 

zasadach. Każdy z graczy tworzy 

swoją linię czasu, dokładając 

do niej kolejne wydarzenia. 

Aby wygrać, nie trzeba znać 

dokładnych dat, wystarczy ułożyć 

je chronologicznie. W pudełku 

ponad 500 ciekawych wydarzeń 

z nowożytnej i współczesnej historii. Wiek: 10+.
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Maskotka Rozalka

Zestaw prezentowy New Baby

Importer: TULILO – GRUPA AXIOM

Importer: TULILO – GRUPA AXIOM

Importer: TULILO – GRUPA AXIOM

Towarzyszka zabaw i powierniczka 

dziecięcych sekretów. Ma 

mięciutkie futerko, a jej znakiem 

szczególnym jest brokatowe 

serduszko naszyte na sukience i na 

uszku. Sympatyczny zwierzak swoją 

urodą przyciąga uwagę zarówno 

dzieci, jak i dorosłych. Pluszowe 

Rozalki występują w dwóch 

wersjach kolorystycznych oraz 

w dwóch wielkościach. Wiek: 0+.

Podarunek dla nowo 

narodzonego maluszka. 

W eleganckim pudełku znajdują 

się wykonane z najlepszego 

gatunku pluszu, ze starannością 

i dbałością o szczegóły, 

zwierzątko z grzechotką oraz 

mięciutki kocyk w rozmiarze 

75 x 100 cm. Zestawy dostępne 

są w różnych wersjach 

kolorystycznych. Wiek: 0+.

Pluszowe pacynki przeniosą dzieci 

w świat fantazji, rozbudzając 

wyobraźnię i kreatywność. Kotek, 

piesek, kaczuszka i żabka wydają 

dźwięki jak prawdziwe zwierzątka, 

dzięki czemu zabawa jest jeszcze 

fajniejsza. Domowy teatrzyk może 

stać się codziennym rytuałem 

rodziny. Pacynki sprawdzą 

się również jako maskotki 

i przytulanki. Wiek: 0+.

Pacynki Najlepszy przyjaciel

www.axiom.com.pl

Tor samochodowy Hot Wheels

Zrób właściwą minę! 

Przejmuj karty innych 

graczy, naśladując 

różne śmieszne 

miny, i zbierz jak 

najwięcej kompletów 

4 identycznych kart. 

Jeśli nie masz karty, 

o którą prosi cię przeciwnik, wystaw język! Wysil pamięć oraz mięśnie 

twarzy w ostatecznym teście! Śmiej się z zabawnych min podczas każdej 

rozgrywki!

Nie chwytaj melona 

zbyt gwałtownie 

– babcia zaraz 

trzepnie pomarańczą 

w truskawkę! Pozbądź 

się wszystkich swoich 

kart najszybciej, jak to 

możliwe, dokładając 

odpowiedni owoc lub słowo albo oba naraz. Albo na odwrót… Gra 

absolutnie nie nadaje się dla daltonistów, mięsożerców, gąsienic, wegan, 

miłośników sałatek, amatorów owoców oraz szkodników ekologicznych…

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „MimiQ”

Gra „Color Addict: Owoce”

Wydawca: CARTAMUNDI

Wydawca: CARTAMUNDI

Wydawca: CARTAMUNDI

www.cartamundi.com

Gra „Color Addict”
Szalona i kolorowa 

gra karciana, która 

świetnie sprawdzi 

się na domówkach, 

spotkaniach 

rodzinnych i w trakcie 

szkolnych przerw. 

Jak najszybciej 

pozbądź się wszystkich 

kart z ręki, zagrywając odpowiedni kolor lub właściwe słowo albo obydwa 

i na odwrót… Ale uwaga: gra jest bardzo uzależniająca!






