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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Ciężarówka i naczepa mocowane 

są za pomocą jednego uchwytu, 

dzięki czemu pojazd jest zwrotny 

i łatwy w sterowaniu. Naczepa 

posiada rozkładany podjazd, po 

którym na lawetę może wjechać 

spychacz. Na naczepie znajduje się 

spychacz z serii Super Tech Truck 

wyposażony w ruchomą łyżkę. W zestawie barierki, za pomocą których mały 

budowniczy może odgrodzić plac budowy. Długość pojazdu: 78 cm.

Tor samochodowy Hot Wheels

Big Cube Sorter

Play Tracks Railway – City Train

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Posiada otwierany kiper 

z wygodnym uchwytem, na 

którym dziecko może przewozić, 

co tylko zechce. Zaczep z przodu 

(możliwość zamontowania 

sznurka, linki do ciągnięcia) 

i z tyłu (umożliwia dołączenie do 

wywrotki przyczepy z dowolnego 

zestawu z serii Gigant). 

Udźwig: do 150 kg.

Playful Table 3 w 1

Gigant Truck – wywrotka Summer

Klocki Needle – słoik duży

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Blat stolika został podzielony na 

trzy części. Na kuchence dziecko 

może bawić się w gotowanie, sorter 

umożliwia dopasowywanie do 

otworów klocków o geometrycznych 

kształtach, a biurko jest idealne 

do rysowania, układania 

i nauki liczenia. 

W zestawie: naczynia, klocki-puzzle 

oraz klocki do sortera. 

Liczba elementów: 76. 

Zestaw składa się ze 110 klocków-jeżyków 

o różnych kształtach i kolorach, z których można 

zbudować wiele ciekawych konstrukcji. Needle 

to jedne z ulubionych klocków przedszkolaków, 

rozwijają wyobraźnię, umiejętności manualne oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową. Odgrywanie 

scenek z wykorzystaniem budowli tematycznych 

z klocków Needle może spełniać bardzo ważną 

rolę w kształtowaniu wrażliwości estetycznej 

najmłodszych, jak również rozwijać ich kreatywność.

Zabawa sorterem polega na 

dopasowywaniu przez dziecko 

klocków o różnych kolorach 

i kształtach do 9 otworów 

w nakładce. W zestawie 20 klocków 

oraz praktyczne pudełko-skrzynka 

do przechowywania z wieczkiem-

nakładką. Zabawka została 

wykonana z wysokiej jakości tworzywa, elementy posiadają zaokrąglone 

kształty i są idealnie dopasowane do rączek malucha. 

Super Tech Truck – laweta ze spychaczem

Ponad 6-metrowa trasa, na którą 

składają się tory kolejowe, elementy 

autostrady i samochodziki oraz podpórki 

umożliwiające budowanie na dwóch 

poziomach. Unikatowa konstrukcja, 

prosty system montażu, solidne 

i wykonane z wysokiej jakości materiałów 

elementy oraz atrakcyjne opakowanie 

sprawiają, że zabawka idealnie nadaje 

się na prezent. 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Co ma wielkie oczy? Strach? Wieloryb? 

Kot ze „Shreka”? Rozwiązań jest 

milion, wszystko zależy od twojej 

wiedzy, pomysłowości i… refl eksu! 

Odpowiadając, kładziesz swoją 

łapkę na stosie innych. Każda dobra 

odpowiedź, jakiej udzielisz, przesuwa 

cię na górę stosu, odpowiedź rywala 

spycha cię w dół. Reklama TV.

Myślisz, że jesteś szybki i masz dobrą 

pamięć? Rach-ciach i przekonasz się, 

czy masz rację! W grze liczy się nie 

tylko szybkość, ale też dokładność 

i dobra pamięć. Układanie kolorowych 

wzorów tylko na pierwszy rzut oka 

wydaje się proste, pod presją czasu 

i innych graczy będzie to nie lada 

wyzwaniem. Reklama TV.

W zestawie różnej wielkości elementy, 

o różnych kształtach, kolorowe 

elementy z tworzyw sztucznych 

oraz pomocne w składaniu modelu 

narzędzia. Do zabawki dołączone są 

szczegółowe instrukcje, tłumaczące 

krok po kroku, jak zbudować 

5 różnych pojazdów, które następnie 

mogą służyć do zabawy. Liczba 

elementów: 434. Wiek: 8+.

Gracze rzucają woreczkami do 

punktowanej tarczy, starając 

się udowodnić rywalom, kto 

ma prawdziwie sokole oko. 

Rzuty na czas? Rzuty w pełnym 

pędzie? Rzuty pełne precyzji? 

Można przetestować wszystkie 

8 wersji zabawy! Podstawę gry 

stanowi kolorowa mata z tarczą 

o wymiarach 80 x 120 cm. 

Zabawka składa się z ażurowej tablicy 

oraz zbioru kolorowych elementów do 

wpinania. Plastikowy bolec znajdujący 

się na rewersie każdego elementu 

pozwala na dowolne wielokrotne 

tworzenie 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 

narzędzia, dzięki którym malec 

będzie mógł wielokrotnie skręcać 

i rozkręcać konstrukcję. Wiek: 4+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Moje na górze”

Gra „Rach ciach”

Gra „Sport & Fun – Strzał w 10”

Wpinanki – Mozaika, Literki i Cyferki

Mały Konstruktor Junior 3 w 1 – Bolid 

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Wydawca: 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

Oryginalny produkt edukacyjny, dzięki któremu 

dziecko nauczy się podstaw programowania 

w systemie 0-1. Zabawka stymuluje rozwój 

kreatywnego, logicznego myślenia, co ułatwia 

rozwiązywanie problemów. Edukacyjny aspekt 

polega na podzieleniu większego problemu 

na mniejsze, możliwe do rozwiązania. 

W przypadku Rami zadaniem dziecka jest 

doprowadzenie pojedynczej kolorowej kulki 

do wybranej zapadki poprzez przesunięcie 

odpowiednich dźwigni.

Miękkie puzzle w wygodnej 

walizeczce z bohaterami znanymi 

z kreskówki o przygodach Świnki 

Peppy. Dodatkowo w zestawie 

znajdują się 4 kartonowe postaci, 

które można wykorzystać 

do zabawy. Liczba puzzli: 35. 

Wymiary obrazka: 48 x 60 cm.

L.O.L. Surprise to popularna 

kolekcja laleczek zapakowanych 

w kulę. Kupując zabawkę, dzieci 

nie wiedzą, jaką laleczkę znajdą 

w środku. W zestawie Multiprint 

L.O.L. znajdują się 7 pieczątek, 

3 pisaki, poduszeczka do tuszu 

i notatnik.

Tor samochodowy Hot Wheels

Rami Code

Świnka Peppa – miękkie puzzle

Pieczątki L.O.L. Maxi Box

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

www.dante.com.pl

Produkt z efektem WOW! Po otwarciu 

plastikowego serduszka dziewczynki 

znajdą w nim jedną z kartonowych 

brokatowych postaci L.O.L. oraz 

7 kart kolekcjonerskich. Cała kolekcja 

obejmuje ponad 40 kart ze znanymi 

i uwielbianymi na całym świecie 

postaciami L.O.L.

Katedra Notre Dame otwierana 3D

L.O.L. Surprise Fashion Cards

Gazela National Geographic

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Jedyny model, który pozwala na 

złożenie budowli i podziwianie jej 

nie tylko z zewnątrz, ale również od 

środka. W opakowaniu znajdują się 

293 puzzle wykonane z materiału 

przypominającego piankę. Wystarczy 

je wycisnąć bez użycia siły oraz złożyć 

zgodnie z dołączoną do zestawu 

instrukcją. Wymiary budowli po złożeniu: 

58,6 x 22 x 44 cm. Producent: Cubic Fun.

Gazela to jedno ze zwierząt wchodzących 

w skład serii pluszaków z National 

Geographic. Dzięki dbałości o szczegóły 

produkty te są niezwykle realistyczne 

– dziecko podczas zabawy może sobie 

wyobrażać prawdziwe zwierzęta. Pluszaki 

zostały wykonane z wysokiej jakości 

materiałów, co sprawia, że są bardzo miłe 

w dotyku.
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Seria gier „BrainBox”

Gra „Karak”

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wyróżniona przez kapitułę konkursu „Świat przyjazny 

dziecku” w kategorii zabawa. Gry z serii gwarantują 

świetną zabawę, a także rozwijają u dzieci cenne 

umiejętności. Z każdym z „BrainBoxów” będą 

one ćwiczyły pamięć 

i spostrzegawczość 

oraz zdobywały wiedzę. 

Gry przeznaczone są 

dla różnych kategorii 

wiekowych.

Błądzenie po podziemiach zamku 

Karak to świetna zabawa dla całej 

rodziny. W tej przygodowej grze 

będziecie szukać skarbu i walczyć ze 

smokiem. System budowania planszy 

z kafelków sprawia, że niemal nigdy 

nie podąża się utartymi ścieżkami. 

Zabawę umilają piękna oprawa 

grafi czna i staranne wykonanie 

elementów.

Wśród licznych nowości w bibliotece „Czytaj 

z Albikiem” wyróżniają się „Dinozaury”. To 

książka w całości poświęcona największym 

gadom i przeznaczona dla wszystkich fanów 

prehistorii. Oprócz licznych ciekawostek 

(aż 1700 dźwięków i tekstów!) można 

usłyszeć ryk dinozaurów i rozwiązać quizy 

sprawdzające wiedzę.

Seria „Czytaj z Albikiem”

www.albipolska.pl

Tor samochodowy Hot Wheels

Edukacyjne sześciokątne klocki 

rozwijają dziecięcą kreatywność, 

wyobraźnię oraz postrzeganie 

przestrzenne. 8 kolorów umożliwia 

maluchowi tworzenie rozmaitych 

fi gur – zaczynając od tych 

najprostszych (prostokąt, koło, 

serce), aż po te nieco trudniejsze 

(pająk, czołg). 

Zabawka, która motywuje do nauki. Usprawni 

motorykę małą, pozwoli opanować chwyt pisarski

oraz rozwinie umiejętności 

grafomotoryczne. W zestawie 

8 szablonów pozwalających ćwiczyć 

odwzorowywanie, czyli analizę 

i syntezę wzrokową. Poprzez dobór 

różnych kształtów, fi gur i kolorów 

śrubek maluch ćwiczy kategoryzacje 

i sekwencje, poprzez dokręcanie 

według schematu – układanie elementów od lewej do prawej. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Klocki małych geniuszy – śrubki

Śrubkowy trening małej rączki

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

www.askato.pl

Guzikowy trening małej rączki 
Układanka, która nauczy 

dziecko kształtów i kolorów 

oraz rozwinie jego wyobraźnię, 

myślenie przestrzenne, 

kreatywność i umiejętności 

manualne. W zestawie 

wygodne pudełko do 

przechowywania 45 kolorowych 

guzików i 12 wymiennych 

plansz. Wiek: 2+.
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Konstrukcja drabinki pozwala dzieciom na 

wspinaczkę, zawisanie oraz huśtanie. Może 

też służyć jako namiot (po jej przykryciu). 

Posiada unikatowy system składania 

i wytrzymałą konstrukcję. Łatwa w montażu 

(bez użycia narzędzi). Spełnia wymagania 

normy EN-71 oraz ASTM Safety Standards 

(USA). Wiek dziecka: 1,5 – 5 lat. 

Maksymalne obciążenie: 80 kg.

Przytulanka interaktywna 

Wayne/Julia uczy mówić

Drabinka dla dzieci Climb n’ Slide 

Olympus ze ślizgiem

Trampolina składana/basen z piłeczkami 3 w 1 

Producent/Dystrybutor: K’S KIDS/MARKO

Producent/Dystrybutor: LIL’ MONKEY/MARKO

www.marko-baby.pl

Stylowy dodatek do łóżeczka, pełniący 

również funkcję ochronną. Poduszka 

sprawdzi się też podczas karmienia. 

Wykonana z włókna bambusowego 

(70%), które zapewnia wyjątkową 

delikatność dla wrażliwej skóry dziecka 

i antybakteryjność, oraz bawełny 

satynowej (30%). 

Wymiary: 240 x 14 cm.

Gimnastyka dla bobasa z pałąkami 
– Magiczna Kraina

Poduszka wąż/ochraniacz do 

łóżeczka 2 w 1 – Szop

Butelka na mleko matki 150 ml

Producent/Dystrybutor: TINY LOVE/MARKO

Producent/Dystrybutor: TOTS/MARKO

Producent/Dystrybutor: NANOBÉBÉ/MARKO

Producent/Dystrybutor: SMART TRIKE/MARKO

Elementy gimnastyki: zabawka 

muzyczna z 3 melodiami, zawieszka 

dzwoneczki, grzechotka, miękka 

książeczka, błyszczące satynowe 

wstążeczki, gryzak w kształcie 

gwiazdki, zabawna pluszowa chmura, 

marszczone drzewko zachęcające 

do zabawy w „a kuku”, lustro, czarno-biała stymulująca zawieszka. 

Regulowane pałąki umożliwiają dostosowanie zabawki do potrzeb 

rozwojowych dziecka. Możliwość prania w pralce.

Posiada kształt przypominający 

pierś matki. Unikatowa, 

opatentowana geometria 

butelki sprawia, że mleko 

ogrzewa się w niej dwa razy 

szybciej (co pozwala zachować 

wartości odżywcze mleka matki) 

i równomiernie wypełnia wnętrze. 

Wiek: 0+.

Mięciutka przytulanka z funkcją 

nagrywania głosu. Lalka w zabawny 

sposób powtarza wypowiadane 

słowa, wywołując uśmiech na 

twarzach nie tylko dzieci. Gra 4 wesołe 

melodie i kiwa głową w ich rytm. 

Posiada funkcję nagrywania głosu 

i powtarzania nagrań. Wiek: 0+.

Wyposażona w elastyczną, odporną na 

promieniowanie UV matę, mocne sprężyny 

oraz amortyzację z liny bungee. Jej złożenie 

jest proste i szybkie. Etap 1. – basen 

z piłeczkami dla dzieci (10 m+), etap 2. 

– trampolina z poręczą bezpieczeństwa dla 

dzieci rozpoczynających naukę skakania; 

etap 3. – trampolina do użytku bez poręczy 

dla dzieci, które zyskały już pewność siebie 

i kontrolę w skakaniu. Średnica: 90 cm. 

Maksymalna waga dziecka: 25 kg. Wiek: 10 m – 5 lat.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Nowa zwierzaczkowa seria Piłki 

Zmyłki to podwójna porcja 

zabawy. Przesunięty środek 

ciężkości sprawia, że nigdy nie 

wiadomo, w którą stronę poleci.

Piłka, tocząc się, nieoczekiwanie 

zmienia kierunek. Baw się 

i odkrywaj podobizny sześciu 

zwierzaczków: kotka, pieska, 

krówki, żabki, kurczaczka 

i jednorożca. 

Podczas lotu transformuje z dysku 

w piłkę. Specjalna edycja Latającej 

Dyskopiłki V3 z wykorzystaniem 

technologii LED umożliwia zabawę 

w dzień, w nocy, w wodzie lub na 

podwórku. Uderz w środek Dyskopiłki, 

a jej boczne panele zaczną migotać! 

Zabawkę wyróżniają nowoczesny 

design i żywe połączenia kolorów. 

Fasolki Mighty Beanz to połączenie gry 

i kolekcjonowania. Potrafi ą wykonywać zadziwiające 

triki, a dzięki ulepszonej konstrukcji zawsze utrzymują 

się w pozycji pionowej. Każda fasolka jest inna, 

ma własny wzór i imię. Teraz dostępne jako 8-pack 

w odlotowym opakowaniu. 

Figurki z akcesoriami zainspirowane grą, 

która na stałe wpisała się w popkulturę, to 

idealny sposób, aby rozpocząć przygodę 

z „Fortnite”. Każda posiada 2-3 punkty 

artykulacji i jest dostępna w zestawie 

z dwoma rodzajami wymiennej broni. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Piłka Zmyłka Zwierzaczki

Latająca Dyskopiłka V3 

ze światłem LED 

Bananki – Pachnące Niespodzianki 

Fortnite 1-pack

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA
www.epee.pl

Mighty Beanz 

– Boombastyczna Fasola

Linia 24 kolorowych, 

przepięknie pachnących 

tropikalnych zwierzaczków 

do kolekcjonowania. 

Bananki można złączyć 

w kiść, a zwierzaczkom 

zbudować długą lianę.

Zdobione fi gurki na dobry początek każdej 

kolekcji. Można je ustawiać w prawdziwie 

fi lmowych pozach. Każda posiada dwa 

rodzaje wymiennej broni. Stwórz swoją 

wymarzoną armię bohaterów i wyrusz na 

podbój świata! W opakowaniu: 4 fi gurki, 

8 akcesoriów i 4 podstawki do fi gurek. 

Fortnite – Legendarny 

Squad 
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Celem gry jest dotarcie swoim 

żółwiem do sałaty. Oryginalne zasady 

zapewniają doskonałą zabawę i wielkie 

emocje – gracze nie wiedzą bowiem, 

które żółwie należą do ich rywali, 

a żółwie wskakują na siebie i w ten 

sposób podróżują za darmo w stronę 

mety! Gra wprowadza dzieci w świat 

koncentracji, skupienia i umiejętności 

przewidywania działań innych graczy. 

Wiek: 5+.

Zadaniem graczy jest uratowanie 

wszystkich dinozaurów przed upływem 

czasu. W tym celu rzucają specjalną kostką 

i przemieszczają dinozaury po parku. Po 

drodze muszą odnajdywać różne obiekty, 

ale też uważać na tyranozaury. W tej 

kooperacyjnej grze, w której wszyscy mają 

wspólny cel, liczą się dobra pamięć oraz 

taktyka. Wiek: 3+.

Szybka, prosta i bardzo wciągająca 

gra rodzinna. Gracze starają się 

zapełnić swoją planszę klockami 

o różnych kształtach. Klocki zsuwają 

się po rampie, jak w „Tetrisie”, jednak 

w zależności od rundy niektóre pola 

trzeba zasłonić, a inne pozostawić 

widoczne. Gra zdobyła ponad 

10 nagród i nominacji, w tym do 

prestiżowej Spiel des Jahres. 

Wiek: 8+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Pędzące żółwie”

Gra „Park dinozaurów”

Gra „Fits”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

www.krainaplanszowek.pl

Ile ważył najcięższy mistrz sumo? Znasz 

odpowiedź na to pytanie? Jeśli tak – podaj 

prawidłową liczbę. Jeśli nie – spróbuj 

zgadnąć. A może zaryzykujesz i postawisz 

dolary na odpowiedź innego gracza? 

„Ryzyk fi zyk” to jedna z najpopularniejszych 

gier quizowych na świecie. Zebrano w niej 

zabawne, ciekawe, a czasem zaskakujące 

pytania z różnych dziedzin. Jednak nie 

musisz być ekspertem w każdej z nich! Wygrasz, jeśli obstawisz prawidłowe 

odpowiedzi i zaryzykujesz w odpowiednim momencie. Wiek: 10+.

Gra „Ubongo”

Gra „Ryzyk fi zyk”

Gra „Nogi stonogi”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Światowy hit, gra wydana w 20 językach. 

Każdy z graczy dostaje planszę (z innym 

wzorem) i 12 elementów układanki. Jeden 

z uczestników przekręca klepsydrę i rzuca 

kostką, wskazując, z których elementów 

gracze będą korzystać w rundzie. Wszyscy 

gracze jednocześnie starają jak najszybciej 

zasłonić puste pola na swoich planszach. 

Każdy, kto zdąży to zrobić, zanim skończy 

się czas, zdobywa klejnot. Wygrywa gracz, który w ciągu 9 rund zbierze 

najcenniejsze klejnoty. Wiek: 8+.

Gracze, rzucając kostkami, starają 

się zdobyć jak najwięcej butów dla 

swoich stonóg. Muszą podejmować 

decyzje, ile butów i w jakich kolorach 

chcą zdobyć. Wygrywa osoba, 

której stonoga zgromadzi na koniec 

rozgrywki najwięcej butów. Gra 

posiada dwa warianty: dla dzieci 

młodszych i starszych. Uczy prostego 

liczenia i nazw kolorów. Wiek: 4+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dynamiczna gra 

rodzinna, w której dzieci 

i rodzice odpowiadają na 

wiele zabawnych, specjalnie 

opracowanych pytań dotyczących 

ich codziennego życia. Jak dobrze 

rodzice znają dzieci, a na ile 

dzieci znają rodziców? I czego 

dowiedzą się o sobie nawzajem?

Kultowa gra, wielokrotnie 

nagradzana i wyróżniana, 

imprezowy przebój. Drużyny dążą 

do mety poprzez odgadywanie 

prezentowanych na trzy sposoby 

haseł: grafi cznie, ustnie lub na migi. 

Stwarza to mnóstwo śmiesznych 

sytuacji i pokazuje nowe oblicze 

nawet najbliższych osób. Liczba 

graczy: 3-16.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Dzieci kontra rodzice. Czego 
o sobie nie wiecie?”

Gra „Activity”

Wydawca: KANGUR

Wydawca: KANGUR

Wydawca: PIATNIK

Wydawca: PIATNIK

Wydawca: PIATNIK

Wydawca: KANGUR
www.piatnik.pl

www.ekangur.pl

Gra „Honeycombs – Plastry miodu”
W ważącym niemal kilogram worku 

znajdują się 52 żetony z obrazkami. 

Zadaniem graczy jest dokładanie ich 

do wyłożonych wcześniej płytek. Gra 

oferuje trzy różne warianty, zgodnie 

z którymi uczestnicy konkurują ze 

sobą lub współpracują. Rozgrywkę 

urozmaicają pszczoły-jokery i płytki 

specjalne. Gra rekomendowana 

przez Mensa Mind Games. 

Czy znasz swój dom? Kto najdłużej 

bierze prysznic? Gdzie trzymamy 

skarpety? Czy mamy śrubokręt? 

Wesołe pytania, przygotowane 

specjalnie dla dzieci i dla 

rodziców, dostarczą całej rodzinie 

zabawy, a dzieciom pozwolą 

lepiej poznać swoje mieszkanie. 

Gra „Dzieci kontra rodzice. Quiz 
o naszym domu”

Wesoła, wciągająca gra rodzinna. 

Zabawne hasła, przygotowane 

specjalnie dla dzieci i dla rodziców, 

zapewnią niezapomnianą 

rozrywkę. W grze zwycięży ten, 

kto ma dobry refl eks i bujną 

wyobraźnię. Pokazuj i rysuj hasła, 

niech wygra lepszy!

Gra „Dzieci kontra rodzice. 
Kalambury”

Gracz, który trzyma tykającą 

„bombę”, musi szybko wypowiedzieć 

słowo kojarzące się z rysunkiem 

na karcie i przekazać ją kolejnemu 

graczowi. Czy ten zdąży zrobić to 

samo, zanim „bomba” wybuchnie? 

Nikt nie wie, jak długo będzie tykać: 

10, 20, 30 sekund, a może minutę? 

Z każdą sekundą napięcie rośnie! 

Liczba graczy: 2-12. Wiek: 5+.

Gra „Tik Tak Bum Junior”
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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Samochód może być wprawiany 

w ruch za pomocą nóg dziecka 

bądź popychany jak wózek 

przez osobę dorosłą (specjalny 

uchwyt). Auto posiada kierownicę 

z klaksonem, stacyjkę, ruchomy 

klikający zapłon, otwieraną 

klapkę wlewu paliwa, drzwi 

kierowcy z możliwością blokady, 

wyjmowaną podłogę, miejsca na napoje za siedziskiem. Przednie 

koła obracają się o 360°.

Tor samochodowy Hot Wheels

Little Tikes chodzik 3 w 1

Cozy Coupe

Poopsie Slime Surprise!

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

www.mgae.com

Filiżanka uroku, łyżeczka wdzięku 

oraz szczypta zaskoczenia – oto 

przepis na Num Noms! Zestaw 

zawiera elementy niezbędne 

do stworzenia własnej kolekcji 

błyszczyków do ust. Wybierz swój 

ulubiony zapach, dodaj odrobinę 

brokatu, wymieszaj wszystko 

dokładnie, a następnie wyciśnij do 

specjalnego pojemnika. W zestawie 

plakat kolekcjonerski.

L.O.L. Surprise Hairgoals

Autobus Num Noms

Piaskownica w kształcie żółwia

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

Lalki L.O.L. Surprise przeszły 

metamorfozę – teraz posiadają 

prawdziwe włosy. Nowa kapsuła 

w kształcie lakieru do włosów 

może się zmienić w fotel fryzjerski, 

gablotkę, stojak na lalkę lub 

torebkę. W każdym zestawie 

znajduje się 15 niespodzianek oraz 

plakat kolekcjonerski.

Zachęca dzieci 

do zabawy. Po jej 

zakończeniu skorupa 

żółwia zapewni 

ochronę piasku przed 

opadami i innymi 

zanieczyszczeniami. 

Piaskownica wykonana 

została z wytrzymałego 

i odpornego na zmianę koloru tworzywa. 

Najmłodsze dziecko może korzystać 

z niego na siedząco. Podczas stawiania 

pierwszych kroków kolorowe światełka 

chodzika tworzą na podłodze ciekawe 

kombinacje, zachęcając dziecko do dalszej 

nauki chodzenia. Można go też zamienić 

w stolik aktywności z piosenkami i dźwiękami 

– podczas zabawy maluch nauczy się 

kształtów, kolorów, pobudzi zmysły oraz 

rozwinie wiele innych umiejętności. 

Kolekcja puszek z akcesoriami do 

tworzenia glutków – kupek jednorożca. 

Dzięki połyskującym dodatkom i brokatowi 

można zmieniać wygląd glutka. W zestawie 

zawieszka w kształcie kupki, w której można 

przechowywać glutka.
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Dodruk gry miał miejsce już 

3 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+.

Dla miłośników gier słownych. 

Gra polega na tworzeniu słów, 

np. MARKA – MATKA – METKA. 

Za każdą zmianę zdobywamy 

punkty. Wiek: 10+.

Kontynuacja hitu „Sen”. 

Kruki co noc udają się do 

krain, które śnią się ludziom. 

Muszą jednak 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+.

Kinowa kampania reklamowa 

w 40 miastach! 

Gra imprezowa dla młodzieży 

i dorosłych. Czy są rzeczy, 

których nie zrobisz nigdy w życiu? 

Wiek: 18+.

Gra „Gra pozorów”
Gra „Gra na emocjach”

Gra „Kruki”
Gra „Sen”

Gra „Nigdy w życiu!”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

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

Gra „Daję słowo!”
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Wydawca: AKSJOMAT

Idealnie odwzorowana 

wywrotka jest wyposażona 

w platformę, która pozwala 

na przenoszenie materiału 

z jednego miejsca w drugie. 

Zasięg pojazdu wynosi do 

50 m, bateria pozwala na 

15 minut ciągłej zabawy bez 

ładowania. Auto sprawdzi się 

podczas zabawy dzieci w różnym wieku i w każdych warunkach, co pozwoli 

dotrzymać terminów na budowie.

Prostota i funkcjonalność 

w jednym. Model został 

wyposażony w funkcje 

stabilizacji lotu, wyznaczania 

automatycznej trasy, 

wykonywania podniebnych 

akrobacji oraz WiFi, która 

pozwala na podłączenie 

telefonu lub gogli VR. Filmy są 

zapisywane automatycznie.

Wyposażona w solidną, 

metalową łopatę. Sterowanie 

koparką odbywa się 

w sposób intuicyjny. Zasięg 

pojazdu wynosi do 50 m, 

bateria umożliwia ciągłą 

zabawę przez 15 minut bez 

konieczności ładowania. 

Pojazd budowlany uGo 

to gwarancja stabilnej 

konstrukcji, która odwzorowuje wygląd prawdziwej koparki.

Wywrotka uGo 

Dron uGo Mistral 2.0 

Koparka uGo 

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

www.ugo-europe.pl

Motorówka uGo Thunder

Hulajnoga elektryczna uGo

Dron uGo Fen 2.0

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

Dystrybutor: IMPAKT S.A.

Zdalnie sterowana 

motorówka rozwija prędkość 

do 25 km/h. Pilot sterujący 

LCD informuje o stanie 

baterii. Motorówka posiada 

zasięg do 150 m, co daje 

swobodę w testowaniu jej 

zwrotności na dowolnym 

akwenie.

Przeznaczony dla osób 

chcących rozpocząć swoją 

podniebną przygodę 

z dronami. Posiada 

możliwość zawiśnięcia 

w powietrzu i utrzymywania 

wysokości lotu oraz przycisk 

autostartu i lądowania, co 

ułatwia sterowanie. Dzięki 

zastosowaniu kamery VGA użytkownik może rejestrować fi lmy 

ze swoich lotów i zapisywać na kartę micro SD. 

Posiada mocną, składaną konstrukcję, niewielką 

wagę i wydajną baterię. Silnik elektryczny 

250 W i akumulator 4400 mAH gwarantują 

zasięg do 15 km. Sterowanie ogranicza się do 

manetek przy kierownicy. Hulajnogę wyposażono 

w wyświetlacz LCD z przyciskiem ON/OFF oraz 

trybami prędkości, pomiarem naładowania 

i dystansu. Antypoślizgowa platforma, duża 

lampa LED z przodu i hamulec nożny zwiększają 

bezpieczeństwo. Maksymalna prędkość: 

25 km/h. Obciążenie: 120 kg. 
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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.

Ręcznie malowane 

fi gurki bohaterów, które 

przeniosą dzieci do 

zaczarowanego świata 

Krainy Lodu. W zestawie: 

Elsa, Anna, Olaf oraz 

Sven. Modele zostały 

wykonane z najwyższą 

dbałością o szczegóły. 

Dodatkowo z opakowania dzieci mogą 

wyczarować magiczne sanie. 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 gurki z serii Frozen

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 

podświetlaną diodami LED obrotową 

wieżę. 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

Traktor z łyżką i przyczepą Mistrz

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

www.polesie-wader.com

Samochód-wywrotka SuperGigant

Traktor-koparka Batyr 

Traktor-ładowarka z łyżką ConsTruck 

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Miniatura prawdziwego 

sprzętu używanego 

podczas prac 

budowlanych oraz robót 

drogowych. Traktor 

wykonany został z wysokiej 

jakości materiałów, co 

pozwala na wieloletnie 

użytkowanie go 

nawet w najbardziej 

ekstremalnych warunkach. 

Idealny prezent dla 

małego budowniczego. 

Zabawka wykonana 

została z wysokiej 

jakości materiałów, 

co pozwala na jej 

wieloletnie użytkowanie 

nawet w najbardziej 

ekstremalnych 

warunkach.

Gigantyczna wywrotka 

wykonana z najwyższej 

jakości plastiku. Unoszony 

pojemnik posiada 

otwieraną tylną klapę, 

dzięki czemu można go 

łatwo opróżnić.

Klasyczny pojazd na 

czterech dużych szerokich 

kołach z przestronną kabiną 

traktorzysty. W przedniej 

części pojazdu umieszczono 

ruchomą łyżkę, którą można 

unosić i opuszczać. Do 

traktora dołączona jest 

przyczepa z otwieranymi 

burtami.

Dla małych miłośników 

samochodów. Auto wyposażone 

jest w szerokie koła umożliwiające 

podróżowanie po różnego 

rodzaju podłożach oraz 

zapewniające bezpieczeństwo 

w czasie jazdy. Oparcie jeepa 

ułatwia pchanie pojazdu, 

co zachęca malucha do 

samodzielnego stawiania 

pierwszych kroków.

Jeździk Jeep 

Pojazd złożony z dwóch 

części: wyposażonego 

w łyżkę traktora oraz 

przyczepy z otwieraną 

tylną klapą. W kabinie 

kierowcy jest sporo miejsca 

na fi gurkę ulubionego 

bohatera. 

Traktor-ładowarka z przyczepą 

Farmer-Technik 
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Najnowsza opowieść o przygodach Basi. 

Dlaczego na świecie jest tyle śmieci? Co 

można zrobić, by było ich mniej? Jak 

można ocalić wieloryba? Co zrobić, by 

nie używać plastikowych torebek i słomek? 

Te wszystkie pytania zadaje sobie i innym 

Basia podczas spaceru i w trakcie 

sprzątania pokoju. Wszędzie tam, gdzie są 

śmieci. A są one, niestety, wszędzie…

Zbiór 13 nowych opowieści opartych na 

przygodach psotnej Maszy i jej cierpliwego 

przyjaciela Niedźwiedzia. Tym razem mali 

czytelnicy staną oko w oko z robotem, 

który słucha się sam siebie, oraz poczytają 

o wizycie kosmitów w chatce Niedźwiedzia 

i o niezwykłym instrumencie znalezionym 

w lesie. Przed snem policzą z Maszą wszystkie 

owce, a nawet… małego wilczka. 

Książeczka, dzięki której mały czytelnik 

pozna nie tylko najważniejsze części 

ciała, ale też emocje. Dowie się również, 

jakie czynności wykonują dzieci w ciągu 

dnia. Seria zachęca dzieci i rodziców 

do wspólnego oglądania i czytania. 

Ruchome elementy wspierają rozwój 

maluchów oraz pozwalają ćwiczyć ich 

sprawność manualną. 

„Pierwsze słowa. Młode zwierzęta”

„Pierwsze słowa. Strażacy”

„Ratujmy Ziemię. Wielka księga 

zabaw”

„Masza i Niedźwiedź. 
Złota księga bajek”

„Pierwsze słowa. Moje ciało”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA
www.wydawnictwoegmont.pl

„Basia i śmieci”

Jak nazywa się dziecko kaczki? Kto 

bawi się kłębkiem wełny? Gdzie kangur 

chowa swoje dziecko? Książeczka 

jest miniprzewodnikiem po świecie 

najmłodszych zwierząt, który zachęci 

dzieci i rodziców do wspólnego 

oglądania i czytania. Ruchome 

elementy wspierają rozwój maluchów 

oraz pozwalają ćwiczyć ich sprawność 

manualną. 

W książeczce jest wszystko, co maluch 

chciałby wiedzieć o zawodzie strażaka: 

jak wygląda jego strój, jakiego sprzętu 

używa i jakimi pojazdami się porusza. 

Seria zachęca dzieci i rodziców do 

wspólnego oglądania i czytania. 

Ruchome elementy wspierają rozwój 

maluchów oraz pozwalają ćwiczyć ich 

sprawność manualną. 

Zapozna dzieci z zasadami 

ekologicznego życia. Młodzi 

czytelnicy dowiedzą się, dlaczego 

tak ważna jest ochrona przyrody i jak 

należy segregować śmieci. Książka 

zawiera 9 gier, 4 pionki 

i 5 ekonaklejek.
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Sprytna ośmiornica”

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

www.trefl .com

Klocki ceramiczne Brick Trick

VTech – Kostka aktywności

Obleśne eksperymenty

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Wydawca: TREFL

Odkrywaj wyjątkowo odrażające zjawiska 

zachodzące w ludzkim ciele. Czy wiesz, 

że bez nich organizm ludzki nie byłby 

w stanie zdrowo funkcjonować? Dowiedz 

się, jakie reakcje zachodzą w żołądku, 

dlaczego organizm wydaje różne dźwięki. 

Poznaj rodzaje wydzielin i ich stany 

skupienia. Zejdź do podziemi i poznaj 

ściekowe potwory. Wykonaj 11 doświadczeń 

i dowiedz się, jaka nauka stoi za tymi 

zjawiskami.

Dzięki rozbudowanej formie 

zabawki maluch każdego dnia 

może odkrywać nowe elementy 

i zdobywać wiedzę. Produkty 

marki VTech – największego 

w Stanach Zjednoczonych i Europie 

Zachodniej dostawcy zabawek 

elektronicznych dla niemowląt 

i przedszkolaków – kształtują rozwój 

językowy maluszków i wprowadzają je w świat słów. Wszystkie zabawki 

mówią i śpiewają po polsku.

Zostań konstruktorem – wykorzystaj 

do budowy prawdziwe cegły i drewno. 

W instrukcji znajdziesz ciekawostki 

prosto z placu budowy. Dowiedz się, 

jak urozmaicić swoją konstrukcję 

dzięki wielu interesującym pomysłom 

i rozwiązaniom. Buduj według instrukcji 

lub użyj swojej wyobraźni. Możesz też 

połączyć kilka budynków, tworząc 

klimat wsi, miasta lub średniowiecza. 

Dynamiczna gra zręcznościowa. Każdy z graczy 

nakłada na palce u dłoni 3 macki ośmiornicy. 

Posługując się nimi, musi 

odtworzyć układ kubeczków 

przedstawiony na karcie. Gracz, 

który jako pierwszy tego dokona 

– zdobywa punkt. Ten, kto 

najlepiej posługuje się mackami 

i zdobędzie najwięcej punktów 

– wygrywa!

Nietypowa gra quizowa, w której 

zadaniem graczy jest udzielanie 

odpowiedzi na pytania za pomocą 

posiadanych 11 kart kolorów. 

Przeczytajcie uważnie pytanie 

i postarajcie się dopasować do niego 

właściwe kolory. Ten, kto jako pierwszy 

zdobędzie 10 punktów – wygrywa!

Gra „Colour Brain. Myśl kolorem!”

Najbardziej szalona seria puzzli na 

świecie, w której puzzle mają zwariowany, 

niestandardowy kształt, nie ma żadnych 

prostych linii, a krawędź obrazu jest 

zakręcona i nieregularna. Puzzle składają 

się z 600 elementów, po ułożeniu powstanie 

obrazek o wymiarach 680 x 480 mm 

przedstawiający niebo nad Paryżem. 

Produkt został wykonany z wysokiej jakości 

materiałów, z zastosowaniem specjalnego kalandrowanego papieru 

odbijającego światło, co ułatwia układanie. 

Niebo nad Paryżem – Crazy Shapes
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Kolekcja 36 laleczek, których 

cechą charakterystyczną są długie 

kolorowe włosy. Każda posiada 

własne imię. Wśród lalek znajdują 

się m.in. lalki sportsmenki, lalki 

artystki, lalki lubiące słodkości 

i inne. W zestawie 11 różnych 

akcesoriów, m.in. grzebyk, buty, 

naklejki, przewodnik kolekcjonera. 

Kolorowe pudełko stanowi część 

zabawki (otwiera się jak szafa, w której są szufl adki na różne akcesoria). 

Zestaw do robienia dwóch 

baniek równocześnie. Możliwość 

odczepienia obręczy i robienia 

pojedynczych baniek. W zestawie: 

talerzyk, rączka, 2 obręcze oraz 

płyn do baniek (0,5 l).

Bańkowy tort Fru Blu

Fru Blu – Bańka w bańce

Cry Babies – Magic Tears

Hairdorables – laleczki do kolekcjonowania

Fru Blu – Duża obręcz 

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS
www.tmtoys.pl

Fru Blu – Miotacz baniek

Tort wytwarza bańki oraz 

posiada funkcje światła 

i dźwięku (migające światełka 

oraz piosenka „Sto lat” w języku 

polskim i angielskim; istnieje 

możliwość wyłączenia piosenki). 

W zestawie płyn do robienia 

baniek (0,5 l). Wymagane 4 

baterie AA (brak w zestawie).

Zestaw umożliwia tworzenie serii 

baniek. Bańkowy miotacz jest 

łatwy w użyciu i idealnie nadaje się 

dla młodszych dzieci. Wystarczy 

wlać płyn do podstawki, zanurzyć 

w nim miotacz i nacisnąć guziczek, 

a wbudowany wiatraczek sprawi, że 

pojawią się piękne tęczowe bańki. 

Miotacz pozwala na robienie bańki 

w bańce. Wymagane 2 baterie AA 

(brak w zestawie).

Wystarczy napełnić 

buteleczkę wodą, nakarmić 

lalkę, a po naciśnięciu 

na brzuszek po jej 

policzkach popłyną łzy. 

Zabawka wykonana została 

z miękkiego tworzywa, 

ma ruchome ręce i nogi. W zestawie dodatkowe akcesoria. 

Do zebrania 24 wzory ukryte w domku w kształcie butelki. 

Zabawka nie wydaje dźwięków. Wysokość: 11 cm. 

Urządzenie do robienia 

baniek o różnych 

wielkościach. W zestawie: 

płyn (0,5 l), miotacz 

baniek, 2 obręcze 

nakładane na pistolet 

(do tworzenia większych 

lub mniejszych baniek) 

oraz talerzyk. Wymagane 

2 baterie AA (brak 

w zestawie).
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Wydawca: AKSJOMAT

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

www.dromader.com.pl

Samochody Welly w skali 1:34-1:39

Ultra Plasticine 

Drewniane zestawy kreatywne

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Seria czterech zestawów 

pozwalających na 

zbudowanie drewnianych 

konstrukcji – domku 

dla ptaków, łódki, 

wiatraka oraz samolotu. 

W zestawie z kompletem 

farb i pędzelkiem do 

malowania, co umożliwi 

nadanie konstrukcjom 

indywidualnego charakteru. 

Plastelina, która zachwyci każdego, 

kto weźmie ją do ręki. Powoli 

rozciągana – ciągnie się jak guma, 

pociągnięta szybko – rwie się jak 

papier. Zrobiona z niej kula odbija 

się niczym piłeczka kauczukowa, 

uderzona młotkiem – rozbija się 

jak szkło. Dostępna w wielu różnych 

kolorach, z brokatem oraz w wersji 

świecącej w ciemności. 

Niekwestionowany lider 

sprzedaży w kategorii 

metalowych modeli 

pojazdów. W ofercie 

ponad 250 różnych aut 

od producentów z USA, 

Azji i Europy, a ponadto 

bogata kolekcja 

modeli z epoki PRL-u, 

oldtimerów oraz aut 

służb miejskich.

Duży zestaw, który zmieni twój pokój 

w prawdziwe studio paznokci. Maluj, 

piłuj, dekoruj paznokcie według 

własnego uznania i fantazji. Zaproś 

koleżanki i wykonaj im profesjonalny 

manikiur. W zestawie zasilana na 

baterie suszarka do paznokci. 

Atelier Glamour – Studio Paznokci

Kolekcja trzech zestawów rozbudzających 

u dzieci ciekawość świata oraz 

pozwalających na wspaniałą zabawę. 

Maluchy mogą samodzielnie zbudować 

gipsowy wulkan, który po dodaniu wody 

dokonuje erupcji, zostać detektywem, który 

potrafi  zbierać i porównywać odciski palców, 

lub wyhodować w domowych warunkach 

piękne, wielokolorowe kryształy. 

Superzestawy edukacyjne

Konstruktor RC 
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. W każdym 

zestawie pilot oraz akumulator 

z kablem USB do ładowania.
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Pomysł prosty, ale diabeł tkwi 

w szczegółach! Narysuj to, co 

przeczytałeś, a następnie napisz, co 

narysował sąsiad. I tak kilka razy! Na 

koniec podziwiaj nieprzewidywalny 

efekt ciągu skojarzeń wszystkich 

uczestników zabawy. Jeśli pierwszy 

i ostatni obrazek w szkicowniku 

się zgadzają, to znaczy, że gracze 

prawidłowo odgadywali hasła. 

Gra „Podaj dalej!”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

9 kości i 54 obrazy do tworzenia 

nieskończonej ilości opowieści. Spójrz 

na symbole, które wypadły na kostkach, 

i zacznij snuć historię, jakiej świat 

nie słyszał. Stworzona przez trenera 

kreatywności gra kościana stanowi 

świetne narzędzie do ćwiczenia wyobraźni 

i umiejętności językowych. Gracze mogą 

dowolnie narzucać sobie tematy i zasady 

zabawy.

Gra „Story Cubes”

Popularna seria, w której gracze 

podróżują po świecie, budując trasy 

kolejowe. Rozgrywkę zaczynają z kartami 

biletów wskazującymi dwa miasta, które 

należy ze sobą połączyć. W trakcie 

gry zbierają kolorowe karty wagonów, 

które pozwolą im zająć wybrane odcinki 

na planszy i dzięki temu zrealizować 

indywidualne cele. 

Gra „Wsiąść do pociągu”

Tor samochodowy Hot Wheels

Imprezówka oparta na skojarzeniach. 

Uczestnicy zabawy wcielają się w jedną 

z dwóch ról (każda jest związana z innym 

rodzajem zadań). Mówiąc krótko: 

kapitanowie drużyn muszą wymyślać 

skojarzenia do zaprezentowanych słów 

w taki sposób, by połączyć ich ze sobą 

możliwie jak najwięcej. Pozostała część 

grupy musi odgadnąć, co mógł mieć na 

myśli ich przedstawiciel.

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Dobble”

Gra „Tajniacy”

Gra „Dixit”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

www.hurt.rebel.pl 

Wydawca: REBEL

Spójrz na pierwszą kartę, którą 

trzymasz w ręku, oraz na tę, która 

leży na środku stołu. Znajdź na nich 

wspólny symbol, nazwij go i szybko 

pozbądź się swojego kartonika. Teraz 

następny! Pamiętaj tylko, że każda 

karta łączy się z inną tylko jednym 

symbolem! W instrukcji opisanych 

zostało aż 5 wariantów gry.

Wesoła i niezwykle uniwersalna gra 

skojarzeń o prostych zasadach. 

Pobudza kreatywność i zapewnia 

świetną zabawę w gronie rodziny 

lub przyjaciół. Podczas rozgrywki 

zadaniem graczy jest wymyślanie 

i odgadywanie haseł nawiązujących 

do przepięknych, wieloznacznych 

kart. 
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Wydawca: AKSJOMAT

W zestawie: taczka o długości 

ponad 70 cm, wiaderko Kwiatek 

z sitkiem, łopatką i grabkami 

oraz 2 foremki w kształcie foki 

i delfi nka.

Wóz strażacki

Taczka z kompletem Kwiatek 

Zestaw do gry w kręgle

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Posiada drabinę o długości 80 cm, 

którą można wysunąć i podnieść 

do góry za pomocą specjalnego 

pokrętła. W gaszeniu pożaru 

uczestniczy 4 strażaków.

W zestawie 6 kręgli, 3 krążki ringo i kula 

z otworami na palce. Po zakończonej 

zabawie kręgle można ułożyć 

w koszyczku, co ułatwia utrzymanie 

porządku w dziecięcym pokoju.

Tor samochodowy Hot WheelsTor samochodowy Hot Wheels

Komplet do piasku Zamek

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

www.hemar.com.pl

Koparka
Wyposażona w kierownicę 

umożliwiającą skręcanie 

przednich kół. Dzięki 

dwóm ruchomym łyżkom, 

zamontowanym z przodu i z tyłu 

traktora, zabawka sprawdzi się 

do transportu piasku, kamieni 

czy dziecięcych skarbów. 

W kabinie znajduje się ludzik 

– operator koparki.

Klocki o szerokości 30 mm 

zapakowane w kolorowy, estetycznie 

wykonany kuferek. Pozwala on 

zachować porządek w pokoiku 

dziecka, a jednocześnie stanowi 

element ozdobny. Wiek: 3+.

Kuferek z klockami K2

Wiaderko do piasku w kształcie zamku w komplecie z dwukolorowym 

młynkiem i konewką Słoniem.

W zestawie znajdują się również

sitko, łopatka, grabki i 2 foremki.
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Śladami Phileasa Fogga” 

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

www.zielonasowa.pl

„Robert Kubica. 

Wyścig życia”

„Puk, puk! Zastałem króla?”

„Kroniki Archeo. 

Złoty szlak”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Ostrowscy i Gardnerowie lecą na wakacje 

do Afryki. W planach mają m.in. wycieczkę 

do Mombasy, rejs statkiem i podziwianie 

rafy koralowej. Niespodziewanie ich 

plany komplikuje tajemnicze zniknięcie 

archeolożki na Pustyni Nubijskiej. Rodzice 

muszą zostawić dzieci i ruszyć na 

ratunek koleżance. Jakby tego było mało, 

młodzież też wpada w kłopoty…

Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej 

kamienicy. Pewnego dnia w futrynę 

prowadzącą do spiżarni wstawione zostają 

zabytkowe drzwi. Jak się okazuje, działają one 

jak wehikuł czasu. Bohaterowie będą gościć 

w swoim domu m.in. Winstona Churchilla, 

Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika 

oraz nadworną praczkę Jana III Sobieskiego. 

Poznaj historię z zupełnie innej strony!

Robert Kubica jest pierwszym i jak dotąd 

jedynym kierowcą sportowym z Polski, 

który ściga się w Formule 1 – wyścigach 

dla najszybszych i najlepszych kierowców 

na świecie! Sięgnij po jego biografi ę dla 

najmłodszych i dowiedz się o kulisach 

sławy jednego z największych polskich 

kierowców wyścigowych i rajdowych.

Dołącz do Klubu Reforma i wyrusz 

w podróż dookoła świata wraz z grą 

planszową inspirowaną powieścią J. 

Verne’a „W 80 dni dookoła świata”. Aby 

przebyć niemal 24 tysiące mil w tak 

krótkim czasie, należy odpowiednio się 

przygotować: kupić bilet na pociąg, 

wynająć słonia, a czasami pokonać 

kilkaset mil pieszo. Nie jest łatwo, bo na 

początku swojej podróży będziesz miał 

w kieszeni tylko 135 funtów! 

Weź udział w niezwykłym pokazie 

mody! Wciel się w projektanta 

i przygotuj wyjątkowe stroje, 

które staną się hitem podczas 

nadchodzącego pokazu Fashion 

Show. Zdecyduj, gdzie będziesz 

szukał inspiracji – w czerwieniach 

stylu hiszpańskiego, orientalnych 

motywach japońskich, a może 

postawisz na francuską prostotę, szyk 

i elegancję? Tutaj liczy się znajomość modowych trendów!

Gra „Fashion Show”

Zostań wolontariuszem schroniska 

i pomagaj znaleźć odpowiednie 

domy dla psów. Musisz zaplanować 

i wykonać plan treningowy dla swoich 

podopiecznych, aby usprawnić ich 

umiejętności i wzmocnić cechy. Każdy 

z opiekunów chcących zaadoptować 

zwierzaka oczekuje innych cech. 

Podaj łapę i zostań przyjacielem 

zwierząt!

Gra „Podaj łapę”
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