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Wydawca: AKSJOMAT

Tor samochodowy Hot Wheels

Nowość w ofercie Wader-Woźniak, jeden 
z 13 zestawów wchodzących w skład serii 
EduBaby. Domino Snake (1+) składa się  
z 10 elementów: 8 części domina, 
kartonowej głowy i ogona węża. Zadaniem 
dziecka jest połączenie różnych elementów 
domina w taki sposób, aby powstała pani 
lub pan wąż. Dwustronna głowa i ogon węża wykonane zostały z grubej 
puzzlowej tektury z otworami umożliwiającymi połączenie z dominem. 
Poręczne opakowanie z rączką spełnia również funkcję teczki 
do przechowywania zabawki oraz prac plastycznych dziecka. 

Parking z trasą 9,1 m

Gigant Traktor – ładowarka z przyczepą

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Te małe, ale bardzo wytrzymałe 
samochodziki od wielu lat znajdują się 
w czołówce listy bestsellerów marki 
Wader. Seria obejmuje takie pojazdy, 
jak: traktor, cysterna, autko, wyścigówka 
I, straż pożarna, wagon II, kontener, 
koparka, wagon III, ciuchcia, przyczepka, 
dźwig, wyścigówka II, wywrotka, 
betoniarka, samolot, helikopter i Formuła 1. Autka Kid Cars (1+) mogą 
stanowić samodzielną zabawkę, ale pasują również do innych zabawek 
marki Wader, w tym tras, garaży i parkingów. 

Sweet Baby Town

Autka Kid Cars

Super Truck – krótka śmieciarka

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Uniwersalna zabawka – zarówno dla dziewczynek, 
jak i chłopców – z różnorodnymi elementami 
(trasy, klocki, samochodziki), wykonana z trwałego 
i bezpiecznego tworzywa. Zestaw składa się z 55 
elementów oraz 72 naklejek do samodzielnego 
przyklejania. Maluchy (1+) znajdą tu wszystko, 
co potrzebne do stworzenia własnego słodkiego miasta. Z dużych, 
wielobarwnych klocków można zbudować fabrykę czekolady lub 
cukiernię, z elementów drogi – autostradę, po której jeżdżą samochodziki 
dostarczające lody i słodycze. Już wkrótce do zestawu Sweet Baby Town 
dołączą kolejne produkty: Dino Baby Town i Safari Baby Town.

Idealnie odzwierciedla prawdziwy 
pojazd, co gwarantuje doskonałą 
zabawę zarówno w domu, 
jak i w piaskownicy. Auta z serii 
Super Truck charakteryzują się 
precyzją wykonania, 
wytrzymałością, nowoczesnym 
wyglądem oraz ciekawą 
kolorystyką. Śmieciarka wyposażona jest w 2 kosze oraz otwierany kontener. 
W kontenerze zamontowany jest także taśmociąg, dzięki któremu można 
przesuwać umieszczone w nim przedmioty lub opróżniać go z nich. 

Popularny i nagradzany produkt, 
który rozpali serce każdego fana 
motoryzacji. Zabawkę wyróżnia 
unikatowa konstrukcja – system 
montażu click-click i specjalne przęsła, 
dzięki którym istnieje nieskończenie wiele 
możliwości rozbudowy i łączenia wszystkich 
elementów w trzech wymiarach. Z różnokolorowych 
elementów powstaną piętrowy system dróg o łącznej długości 9,1 m 
i dwie wielopoziomowe stacje parkingowe. Do zestawu dołączone 
są dekoracje, naklejki oraz 3 pojazdy Kid Cars. 

EduBaby – Domino Snake

Masywny i bezpieczny traktor z ruchomą łyżką 
(nośność 100 kg), na którą dziecko ładuje różne 
przedmioty, a następnie wysypuje je na przyczepkę 
(nośność do 60 kg). Realistycznie odzwierciedlone 
pojazdy będą pomocnikami każdego małego 
budowniczego w piaskownicy, na podwórku 
i w ogrodzie. Przyczepka może również służyć 
jako osobny wózek do ciągnięcia. Długość 
zestawu: 120 cm. Zabawki z serii Gigant (1+) 
zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, przez cały 
rok można je przechowywać np. w ogródku lub na balkonie. 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Kreatywne laleczki. Seria składa 
się z 5 modelek. Zabawa polega 
na samodzielnym wycinaniu oraz 
komponowaniu umieszczonych 
w opakowaniu strojów. Układane 
kreacje można łatwo mocować 
i zmieniać na modelce za pomocą 
taśmy dwustronnej. Możliwość 
ustawienia modelki w pionie, dzięki 
czemu można się nią bawić po 
wyklejeniu stroju. Wiek: 5+. 

Emocjonująca gra planszowa, w której 
nawet przegrany jest rozbawiony. 
Zadaniem gracza jest odpowiednie 
uporządkowanie garderoby, zgodnie 
z kolorem lub rodzajem. Niestety, w pokoju 
chowa się złośliwy chochlik, który próbuje 
zepsuć porządek, podrzucając swoją 
śmierdzącą skarpetę. Gracze znajdą tutaj: 
humor, spryt i emocjonującą rywalizację 
– czyli wszystko to, co w grach najlepsze. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+.

Dwuelementowe puzzle składające 
się z tabliczki i wyciętego kółka 
z twarzą. Prosty mechanizm 
umieszczania kółeczka w obrazku 
sprawia, że zabawka jest idealna 
nawet dla najmłodszych. Elementy 
można układać według wzoru, 
ćwicząc spostrzegawczość 
i kojarzenie, lub według własnej 
fantazji, tworząc zabawne układy 
i rozwijając twórczość. Wiek: 12 m+.

Zabawka składa się z kolorowej planszy, 
8 kart wzorów i 31 elementów z warstwą 
magnetyczną na odwrocie. Elementy 
z magnesem to obrazki związane 
tematycznie z bajką „Kot w butach”. 
Zabawa polega na układaniu 
na planszy z tłem poszczególnych 
obrazków, tak aby za każdym razem 
tworzyły inną wymyśloną scenkę. 
Wiek: 4+.

Jedyna w swoim rodzaju możliwość rozegrania pełnego emocji futbolowego 
turnieju mistrzowskiego! Czeka 
na ciebie realistyczny turniej 
składający się z fazy grupowej 
i pucharowej. Przygotuj się na 
dogrywki, szalone mecze, rzuty 
karne, niespodziewaną pogoń 
za wynikiem, gole w ostatnich 
sekundach i futbolowe sensacje! 
Liczba graczy: 2-32. Wiek: 9+.

Niezwykle dynamiczna gra, w której 
kotki ganiają się z psiakami w parkowym 
labiryncie żywopłotów. Śledź ich drogę 
i jako pierwszy dostrzeż, kto kogo 
dogoni. Kiedy odkryjesz, które zwierzaki 
napotkają na siebie, złap odpowiedni 
żeton (lub kilka), a następnie wymień 
go na kartę. Gracz, który zbierze ich 
najwięcej, wygrywa. 
Liczba graczy: 2-6. Wiek: 5+.

Top Fashion

Gra „Skarpeta chochlika”

Puzzle magnetyczne – Kot w butach

Gra „Puchar Mistrzów”

Gra „Mam Cię!”

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER
www.alexander.com.pl

Sówka Mądra Główka – puzzle Super Buźki
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Seria polskich budowli to pasjonująca 
zabawa nie tylko dla dzieci, ale również 
kolekcjonerów architektury z różnych stron 
świata. W opakowaniu można znaleźć 144 
puzzle wykonane ze specjalnego materiału, 
ponumerowane i ponacinane, co ułatwia 
montowanie budynku zgodnie z dołączoną 
instrukcją, bez użycia kleju lub innych 
narzędzi. Po złożeniu PKiN w rozmiarze XL 
ma wymiary 36 x 28 x 31 cm.  
Producent: Cubic Fun.

Na kolekcję Panini na licencji L.O.L. składa się 
180 kart, z czego 80 zostało wydrukowanych 
specjalną techniką (niektóre są błyszczące, 
brokatowe lub tęczowe), oraz kilka kart z edycji 
limitowanej. Karty służą do kolekcjonowania 
w specjalnym albumie oraz do zabawy. 
Megazestaw zawiera album kolekcjonera, 
4 saszetki z kartami oraz 2 karty z limitowanej 
edycji.

Interaktywna lalka (46 cm), wydająca  
aż 20 różnych dziecięcych odgłosów.  
Poza tym siusia, pije, płacze prawdziwymi 
łzami, a gdy zostanie ułożona do snu 
– zamyka oczy i wydaje ciche odgłosy. 
W zestawie dodatkowe akcesoria: butelka, 
smoczek oraz nocniczek. 

Pałac Kultury i Nauki

Megazestaw Panini L.O.L. 

Little Joy

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

www.dante.com.pl

Fascynujący, a zarazem ohydny zestaw, 
z którym dzieci stworzą zabawne 
i kreatywne przedmioty z klejącej się 
masy. Wśród eksperymentów, które 
zostały opisane krok po kroku w bogato 
ilustrowanej instrukcji, są m.in. skaczące 
piłeczki, komórki potworów, ruchome 
piaski, ciągnąca się galaretka oraz 
zabawna plastelina. Producent: Lisciani.

L.O.L. Surprise Fashion Cards

Fabryka glutów

Wyrak

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Serduszka na licencji L.O.L. to produkt 
z efektem WOW. Po otwarciu plastikowego 
serduszka można w nim znaleźć 
jedną z kartonowych brokatowych 
postaci L.O.L. oraz 7 kart 
kolekcjonerskich, którymi dzieci 
mogą się wymieniać, by zebrać 
całą kolekcję ulubionych postaci. 
Producent: Lisciani.

Jedno ze zwierząt wchodzących 
w skład serii pluszaków z National 
Geographic. Niezwykła dbałość 
o szczegóły sprawia, że produkty te 
są bardzo realistyczne, dzięki czemu 
dziecko podczas zabawy może sobie 
wyobrażać prawdziwe zwierzęta. 
Pluszaki zostały wykonane z wysokiej 
jakości materiałów i są miłe w dotyku.
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Dziewczynki bardzo lubią 
kolorowanki z kucykami. 
Piękne ilustracje 
z ulubionymi zwierzakami 
oraz zestawy naklejek 
spodobają się małym 
czytelniczkom. W serii 
ukazały się książeczki: 
„Przyjaciele”, „Świat 
mody” i „W pałacu”.

Seria dla dziewczynek, 
które lubią kolorować 
stroje i bawić się modą. 
W środku znajdą 
ciekawe kompozycje 
do kolorowania, 
interesujące modowe 
kreacje oraz zestaw 
naklejek do 
kolorowania.

Może służyć jako poduszka lub 
pierwsza przytulanka malucha. 
Oprócz wrażeń dotykowych, 
które są niezwykle istotne 
w rozwoju integracji 
sensorycznej, poduszka ma 
wszytą grzechotkę, która 
stymuluje także wrażenia 
słuchowe. W ofercie 4 wzory: 
auto, pies, ryba i żółw. 
Wiek: 0+.

Nieszablonowe klocki rozwijające 
wyobraźnię oraz postrzeganie 
przestrzenne dziecka. Aż 100 
elementów w 8 kolorach pozwala 
stworzyć ciekawe figury, 
np. prostokąt, koło, serce, pająka, 
czołg. Zabawka rozwija dziecięcą 
kreatywność, a intensywne kolory 
klocków zachęcają do tworzenia 
coraz to trudniejszych konstrukcji. 
Wiek: 3+.

Bohaterowie serii – rodzeństwo Amelka i Filip 
– towarzyszą dziecku w rozpoznawaniu jego pierwszych 
słów. Maluch uważnie przygląda się przedmiotom, 
z którymi spotyka się na co dzień w domu i poza nim, 
po czym próbuje je nazwać. Scenki przedstawione 
na obrazkach odnoszą się do życia codziennego 
i są inspiracją do rozmów z dzieckiem o tym, 
co jest mu najbliższe. Książeczki są pomocne 
w zapamiętywaniu pierwszych słów, rozwijaniu mowy, 
poszerzaniu słownictwa i ćwiczeniu spostrzegawczości.

„Kucyki. Kolorowanka z naklejkami”  

„Książeczka torebeczka”

Miękka pluszowa poduszeczka

Edukacyjne sześciokątne klocki

„Stuki, brzęki – moje pierwsze dźwięki” 
„Baba, sowa – moje pierwsze słowa”

Wydawca: AKSJOMAT

Wydawca: AKSJOMAT

Importer/Dystrybutor: ASKATO

Importer/Dystrybutor: ASKATO

Importer/Dystrybutor: ASKATO

Wydawca: AKSJOMAT
www.askato.plwww.aksjomat.com

Figurowa nauka symetrii
Mozaika-układanka na pinezki o różnych
kształtach i kolorach rozbudza kreatywność
i wyobraźnię, ćwiczy wytrwałość 
i koncentrację oraz kształtuje myślenie
matematyczne. Pozwala poprzez zabawę
nauczyć się podstawowych pojęć, takich
jak kształt, kolor, figura. Układanka stymuluje motorykę
małą i koordynację wzrokowo-ruchową. 
Dzięki różnorodności obrazków nie jest nudna i monotonna. 
W zestawie: wygodne pudełko do przechowywania, 
22 geometryczne kształty i 12 obrazków. Wiek: 2+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Najlepszy wybór dla dwójki 
dzieci. Posiada napęd 4x4, 
miękkie koła, amortyzatory, 
oświetlenie, szerokie i miękkie 
siedzenie, nowoczesną 
sylwetkę, otwierane drzwi 
i osłaniające dziecko 
orurowanie. Z tyłu pojazdu 
znajduje się miejsce na 
zabawki. 

Duży motorek

Mega Buggy UTV

Gokart na pedały 

Dystrybutor: DARMAR II

Dystrybutor: DARMAR II

www.hurt.super-toys.pl

Ten prezentowy zestaw należy do serii 
wyróżnionej w konkursie Zabawka Roku 
2018. Wyjątkowo duża (94 x 64 cm) 
podłogowa układanka z innowacyjnym 
sposobem układania została 
zaprojektowana z myślą 
o dwulatkach. Zabawa z puzzlami, 
do których dodatkowo wkłada się 
kółeczka, jest świetnym treningiem 
małej motoryki, uczy logicznego 
myślenia i kreatywności. 

„Poznaję cyfry i litery. Zabawy edukacyjne 
z pisakiem zmazywakiem”

Duuuże puzzle z dziurką

Układam roboty 

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Dystrybutor: DARMAR II

Podczas zabawy z książeczkami do wielokrotnego 
pisania i zmazywania najmłodsi poznają alfabet 
i cyfry. Pisanie po śladzie oraz różnorodne 
i ciekawe zadania to świetne przygotowanie 
do nauki pisania, czytania oraz liczenia. Kolorowe, 
zabawne ilustracje zachęcają do wytrwałości w ćwiczeniu ręki i pobudzają 
ciekawość świata. Zabawa z książeczką i pisakiem zmazywakiem wspiera 
małą motorykę, ćwiczy koncentrację oraz pamięć wzrokową, rozwija 
wyobraźnię i kreatywność. W zestawie: 56-stronicowa książeczka, pisak 
suchościeralny z gąbeczką oraz poradnik dla rodziców. 

Kreatywny zestaw puzzli 
i znakomity pomysł na prezent 
dla najmłodszych konstruktorów. 
W prezentowym pudełku znajduje 
się 65 puzzli, z których można ułożyć 
8 zaprojektowanych robotów lub… 
stworzyć zupełnie nowe! Elementy robotów oraz części zamienne można 
ze sobą dowolnie łączyć i przekładać, a pełne humoru i zaskakujących 
szczegółów ilustracje zachęcają do kreatywnej zabawy. To także oryginalny 
sposób na zainteresowanie dzieci techniką.

Ścigacz z gazem w manetce i hamulcem.  
Koła o średnicy 28 cm z pełną,  
miękką oponą EVA zapewniają  
wysoki komfort jazdy w każdych  
warunkach. W zestawie boczne  
kółka, które można zdemontować,  
gdy dziecko nauczy się utrzymywać  
równowagę. Panel posiada USB,  
MP3 i kartę pamięci, co pozwala  
dodatkowo umilić małemu kierowcy jazdę poprzez  
odtwarzanie ulubionych piosenek.

Pojazd pozwoli dziecku opanować trudną jazdę  
w terenie i nie tylko. Wykonany z wytrzymałych 
i bezpiecznych materiałów, posiada 
piankowe koła EVA, których nie trzeba 
pompować. Stalowa lekka konstrukcja 
pozwala na samodzielną zabawę 
i sprawia, że jazda nie jest męcząca. 
Dodatkowymi atutami są: szczelnie 
osłonięty łańcuch, kubełkowe siedzenie oraz 
wolny bieg umożliwiający jazdę bez naciskania 
na pedały. Producent: Abarth.



6

wiosna        2019

Tor samochodowy Hot Wheels

Niekwestionowany lider 
sprzedaży w kategorii 
metalowych modeli 
pojazdów. W ofercie ponad 
250 różnych modeli od 
producentów z USA, Azji 
i Europy, a do tego bogata 
kolekcja modeli aut z PRL-u, 
oldtimerów oraz pojazdów 
służb miejskich.

Klocki konstrukcyjne w nowym 
wydaniu. Zbuduj z nich w pełni 
działający zdalnie sterowany 
pojazd. Może być to ciągnik 
siodłowy, czołg, pojazd 
terenowy lub wóz bojowy 
armii. W zestawie pilot oraz 
akumulator z kablem USB 
umożliwiający jego ładowanie.

Duży zestaw, który przemieni 
pokój dziewczynki w prawdziwe 
studio paznokci. Maluj, piłuj, 
dekoruj paznokcie według 
własnego uznania i fantazji. 
Zaproś koleżanki i zafunduj im 
profesjonalny manikiur. 
W zestawie zasilana na baterie 
suszarka do paznokci.

Kolekcja 3 zestawów rozbudzających 
u dzieci ciekawość otaczającego świata 
oraz pozwalających na wspaniałą 
zabawę. Mogą one samodzielnie 
zbudować gipsowy wulkan, który 
po dodaniu wody ulega erupcji, 
zostać detektywem i nauczyć się zbierać 
oraz porównywać odciski palców 
lub wyhodować w domowych warunkach 
piękne, wielokolorowe kryształy.

Seria 4 zestawów pozwalających na 
zbudowanie drewnianych konstrukcji: 
domku dla ptaków, łódki, wiatraka oraz 
samolotu. W zestawie z kompletem 
farb i pędzelkiem do malowania, 
umożliwiającymi puszczenie wodzy 
fantazji i 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. Ulepiona z niej kula odbija się 
jak piłeczka kauczukowa, uderzona 
młotkiem – rozbija się jak szkło. 
Dostępna w wielu różnych kolorach, 
z brokatem oraz w wersji świecącej 
w ciemności.

Samochody marki Welly w skali 1:38

Konstruktor RC 

Superzestawy edukacyjne 

Drewniane zestawy 
kreatywne

Ultra Plasticine

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER

Dystrybutor: DROMADER
www.dromader.com.pl

Atelier Glamour – Studio paznokci
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Celem gry jest dotarcie swoim 
żółwiem do sałaty. Wyjątkowe 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+.

Małe myszy zajadają się pysznym serem. 
Lecz uwaga: w pobliżu czai się Stefan! Jeżeli 
zauważy myszy, czym prędzej postara się je 
złapać. Kto będzie szybszy? Kot czy myszy? 
Jeden gracz jest kotem i bierze drewniany 
kubeczek, pozostali gracze układają swoje 
myszy na serze i trzymają je za ogonki. 
Gdy na kostce wypadnie symbol kota, gracz 
z kubeczkiem stara się złapać jak najwięcej 
myszy. Gracze, którzy się zagapili i nie uciekli w porę, tracą punkty. 
Wiek: 4+.

Gracze rzucają kolorową kostką 
i starają się uratować jak najwięcej 
króliczków. Gra-zabawka uczy 
rozpoznawania kolorów oraz 
liczenia. Świetnie sprawdzi się jako 
pierwsza planszówka dziecka. 
Wiek: 3+.

Gra „Pędzące żółwie”

Gra „Kot Stefan”

Gra „Ratuj króliczki!”

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 fizyk” to jedna z najpopularniejszych 
gier quizowych na świecie. Zebrano w niej 
zabawne, ciekawe, a czasem niezwykłe 
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 fizyk”

Gra „Duuuszki”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Światowy hit, gra wydana w 20 językach. 
Każdy z graczy dostaje planszę (każda 
ma inny wzór) i 12 elementów układanki. 
Jeden z graczy 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+.

Światowy hit. Gra zdobyła 8 nagród 
i nominacji. Co rundę wykładana jest 
karta wskazująca, który drewniany 
przedmiot należy złapać. Nie jest to 
jednak takie proste, gdyż przedmioty 
na kartach często mają pomieszane 
kolory. Kto pierwszy się w tym 
wszystkim połapie i złapie właściwy 
przedmiot, zdobywa punkt! 
Wiek: 8+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Idealny wybór dla wszystkich 
rozpoczynających przygodę 
z produktami Sylvanian 
Families. Domek ma czerwony 
dach i ściany z beżowej cegły. 
W zestawie drabina łącząca 
poddasze z parterem.

Zbuduj 30 różnych modeli pojazdów, 
takich jak: Formuła 1, auto wyścigowe, 
mini buggy na trudne drogi, dwa 
rodzaje trójkołowców, klasyczny skuter. 
Jeśli wolisz latanie, możesz wzbić się 
w powietrze dużym śmigłowcem lub 
samolotem. Zestaw zawiera także 
modele zwierząt do złożenia, wśród 
których są krokodyl, dinozaur, pies, 
kangur, kaczka oraz mityczny smok.

Sylvanian Families 
Przytulny domek 
wiejski 

Engino Inventor Zmotoryzowany 30 w 1 

Dystrybutor: EPOCH

Dystrybutor: EPOCH

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: EPOCH
www.formatextoys.plwww.epoch-traumwiesen.com

Shopkins S8 – Samolot
Laleczki Shopkins wybrały się 
na wakacje superróżowym 
odrzutowcem. W zestawie 
akcesoria niezbędne w podróży 
i laleczka Shoppies Skyanne. 
Samolot posiada otwierany 
dach do strefy pasażerskiej oraz 
wysuwane schody. W zestawie 
3 figurki Shopkins wyposażone 
w dodatkowe akcesoria.

Zestaw popularnych wśród dzieci 
figurek do kolekcjonowania. 
Do rodziny królików 
z czekoladowymi uszkami 
należą: mama, tata, córka i syn.

Sylvanian Families 
Rodzina królików 
z czekoladowymi 
uszkami 

Produkt, który zachwyci każdą 
wielbicielkę jednorożców. 
Dziewczynka stworzy za jego 
pomocą 9 kolorowych jednorożców 
w różnych rozmiarach i tęczę. 
Wystarczy, że ułoży koraliki na 
dołączonej podkładce i spryska 
je wodą. Liczba koralików: 2000.

Aquabeads – Zestaw jednorożców 

Zestaw składa się z 6 pachnących 
pluszaków, wśród których jest 
huski o zapachu truskawkowym, 
oraz 2 niespodzianek i naklejek 
na paznokcie. Seria kolekcjonerska 
składa się z ponad 45 Pikmi Pops 
w wielu pysznych zapachach. 

Pikmi Pops S2 Mega
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Wydawca: AKSJOMAT

www.marioinex.com.pl

Tor samochodowy Hot Wheels

Na świecie żyje wiele różnych gatunków 
małp. Pigmejki są mniejsze od banana, 
z kolei silne goryle są prawie wielkości 
człowieka. Czy wiesz, że makaki dla zabawy 
lepią śnieżne kule, gibony potrafią chodzić 
na dwóch nogach, a kapucynki bez trudu 
rozłupują skorupę orzecha? Jeśli chcesz 
dowiedzieć się innych ciekawostek o tych 
niezwykłych zwierzętach, zobaczyć, jak 
mieszkają, co jedzą i jakie są ich zwyczaje, 
koniecznie zajrzyj do tej książki!

Pojazdy. Puzzle 3 w 1

„W świecie małp”  

Ptaki. Puzzle 3 w 1

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

www.nk.com.pl

Nowość! Klasyczny kształt klocka 
został wykonany z bezpiecznego, 
gumowego materiału, który znalazł 
zastosowanie w popularnych Mini 
Wafflach. Klocki Classic są solidne 
w swojej prostocie, dzięki czemu 
można z nich wznosić zwarte 
i trwałe budowle. Pięć rozmiarów 
klocka stwarza szerokie możliwości 
konstruowania i poszerzania 
wyobraźni dziecka.

Mini Waffle – zestawy tematyczne

Klocki Classic

Mini Waffle – Konstruktor 
chłopiec/dziewczynka

Producent: MARIOINEX

Producent: MARIOINEX

Producent: MARIOINEX

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Klocki, które zyskały uznanie dzieci i dorosłych. Na tematyczną serię Mini 
Waffli składają się takie zestawy, jak: Strażak, Księżniczka, Budowniczy, 
Rolnik. Posiadają one 
wiele zupełnie nowych 
elementów, dzięki czemu 
zabawa nabiera nowego, 
technicznego charakteru. 
Każdy z tematów występuje 
w trzech rozmiarach. 

Zestawy rozszerzające możliwości konstrukcyjne. 
Ich kolorystyka została dobrana w taki 
sposób, aby zaangażować młodych 
twórców w tworzenie coraz ciekawszych 
budowli. Dołączona instrukcja 
jest inspiracją do późniejszego 
samodzielnego konstruowania. 
Zestawy są dostępne w trzech 
rozmiarach – zarówno w kolorystyce 
dla chłopców, jak i dla dziewczynek.

Zestaw puzzli dla młodych fanów pojazdów 
autorstwa Artura Nowickiego, którego 
mali czytelnicy znają m.in. z książek 
o autach, statkach, samolotach 
i pociągach z popularnej serii „Opowiem 
ci, mamo”. W pudełku znajdują się 
3 układanki o różnym poziomie trudności 
przedstawiające lokomotywę, statek 
i wywrotkę. Puzzle składają się odpowiednio 
z 16, 20 i 24 elementów, a każdy obrazek po 
ułożeniu ma wymiary 20 x 20 cm.

Ptasie puzzle dla najmłodszych autorstwa 
Ewy Kozyry-Pawlak, którą mali czytelnicy 
znają m.in. z książek „Szopięta”, 
„Liczypieski”, „Ja, Bobik” oraz z „Małego 
atlasu ptaków Ewy i Pawła Pawlaków”. 
W pudełku znajdują się 3 układanki 
o różnym poziomie trudności 
przedstawiające rudzika, sójkę i wilgę. 
Puzzle składają się odpowiednio z 16, 20 
i 24 elementów, a każdy obrazek 
po ułożeniu ma wymiary 20 x 20 cm.
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Atrakcyjna cena, piękna szata 
graficzna, proste zasady. Zadaniem 
graczy jest zdobycie jak największej 
liczby jajek w kurniku. 
Wiek: 4+.

Jedna z najpiękniejszych gier. 
Gracze odwiedzają krainy 
ze snów, a ich celem jest 
stworzenie najładniejszego snu. 
Wiek: 8+.

Szalona gra imprezowa. Czy 
jesteś w stanie szybciej niż rywale 
powiedzieć, co znajduje się 
w damskiej torebce? Albo co się 
kryje w męskiej szafie? Powiedz to, 
co masz na końcu języka! 
Wiek: 10+.

Świetna gra dla całej 
rodziny, z prostymi zasadami 
i zabawnymi ilustracjami. 
Zadaniem graczy jest 
złapanie jak największej 
liczby paszczaków. 
Wiek: 5+.

Takiego wyścigu jeszcze 
nie było! Wygra najwolniejszy 
ślimak! Podczas gry 
przesuwamy nie tylko swojego 
ślimaka, ale i te należące 
do rywali. 
Wiek: 5+.

W pudełku gracze znajdą 
efektowne elementy gry, z których 
następnie mają zbudować totem. 
Ich celem jest umieszczenie swoich 
elementów na szczycie totemu. 
Gra zdobyła 12 nagród w USA. 
Wiek: 6+.

Gra „Kurnik”

Gra „Sen”

Gra „Paszczaki”

Gra „Ślimaki 
to mięczaki”

Gra „Totem”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
www.nk.com.pl

Gra „Na końcu 
języka”
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Wydawca: AKSJOMAT

Prosta gra w pięknej oprawie graficznej. 
Naszym celem jest zbieranie symboli 
duchów w takich kombinacjach, aby 
przyniosły jak najwięcej punktów. Las 
tworzymy z kartonowych płytek, które 
zbieramy w trakcie gry jedynie z jego 
skraju. Gramy do momentu, aż nasz las 
opustoszeje, a następnie liczymy punkty. 
Możemy również rezerwować płytki lub 
zdobywać specjalne żetony dające 
bonusy.

Innowacyjne połączenie gry planszowej, 
aplikacji i wirtualnej rzeczywistości. Gracze 
wspólnie prowadzą dochodzenie i starają się 
rozwikłać wielopoziomowe sprawy kryminalne. 
Tradycyjna plansza i karty przedstawiają lokacje, 
napotkane osoby lub dowody rzeczowe. Prosta 
w obsłudze aplikacja wprowadza do zabawy 
dowolność w prowadzeniu śledztwa i pozostawia 
graczom ogromne pole do popisu. Sama wizyta na miejscu zbrodni 
to możliwość zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości i obejrzenia lokacji 
z perspektywy 3D!

Pomóż dokończyć budowę jednej 
z najbardziej epickich konstrukcji, 
jakie widział świat! Twoim zadaniem 
będzie stworzenie efektownego 
witrażu w legendarnej bazylice 
Sagrada Familia. Wybierz 
odpowiednie kostki i ułóż z nich 
witraż, który zapewni ci najwięcej 
punktów zwycięstwa!

Gra „Leśne duchy”

Gra „Kroniki zbrodni”

Gra „Sagrada”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

www.foxgames.pl

Gra „The Mind”

Gra „Katamino”

Gra „Smart Domino”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Karciana gra kooperacyjna, w której gracze 
muszą dotrzeć do 12. poziomu. Na każdym 
poziomie każdy z nich otrzymuje liczbę kart 
zgodną z aktualnym etapem. Na „trzy cztery” 
rozpoczynają zagrywanie kart, które muszą 
padać na stół jedna po drugiej w kolejności 
rosnącej. Ale, ale… Nie mogą się przy tym 
porozumiewać w żaden sposób: czy to 
werbalny, czy też niewerbalny. Jak więc 
wygrać? W tym kryje się cała magia!

Użyj kolorowych klocków, aby 
stworzyć figurę pasującą do tej, która 
pojawi się na karcie. Bądź szybszy 
od pozostałych! Zwycięzcą zostanie 
ten gracz, który jako pierwszy za 
pomocą swoich klocków odwzoruje 
figurę z wylosowanej karty. Dzięki 
kilku poziomom trudności „Smart 
Domino” pokochają zarówno młodsi, 
jak i starsi.

Dynamiczna układanka rodzinna 
i zmuszająca do myślenia zagadka. 
Rozwija zmysł obserwacji i zdolność 
logicznego myślenia. To klasyka gier 
logicznych z „płynnie regulowanym” 
poziomem trudności. Różne zasady 
powodują, że mogą w nią grać nawet 
trzylatki. 
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Pełna humoru elektroniczna gra 
zręcznościowa. Chwyć w rękę 
krokodyli młotek, celuj w strusie 
i zdobywaj punkty! Wygrywa gracz, 
który osiągnie najlepszy wynik 
w ciągu 60 sekund. 3 tryby gry: 
solo, 2 graczy, 4 graczy. 
Czas rozgrywki: ok. 10 minut. 

Shibajuku to seria lalek inspirowanych 
kulturą japońską. Każda posiada inny strój 
oraz akcesoria do włosów, a ich wygląd ma 
odzwierciedlenie w japońskiej modzie. Namika 
to pilna uczennica, która uwielbia czytać 
książki oraz przeprowadzać eksperymenty 
naukowe. W przyszłości chciałaby zostać 
naukowcem. 
Wysokość: ok. 33 cm.

Zestaw, dzięki któremu dziewczynki 
wcielą się w role projektantek mody 
i zaprojektują własną linię wyjątkowych 
strojów. Książeczka zawiera kolorowe 
materiały, które inspirują i pozwalają 
realizować swoje pomysły oraz dają 
upust dziecięcej kreatywności. 

Zestaw dla małych projektantów mody, dzięki 
któremu stworzą 3 modne bransoletki w stylu 
tropikalnym. Biżuterię można udekorować 
za pomocą dołączonego arkusza naklejek. 
Zawartość pudełka: sznurek, 100 koralików, 
3 zawieszki, 3 pierścienie, arkusz naklejek, 
instrukcja, magazyn mody.

Popularna gra logiczna, w której liczą 
się taktyka, spostrzegawczość 
i szczęście. Celem graczy jest 
zbieranie układów, np. 3 lub 
4 kamieni tego samego rodzaju, 
najlepiej wysoko punktowanych. 
Każdy z nich ma również do 
wypełnienia specjalną misję. 
Zawartość pudełka: 120 kamieni, 
16 kart, forma do ułożenia muru, 
instrukcja. Liczba graczy:2-4. 

Bush Baby World – Błyszczący pałac

Gra interaktywna „Złap strusia”

Make it Real – Szkoła mody

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 posiada obrotową wieżę podświetlaną diodami 
LED. Pałac umożliwia odtwarzanie 3 różnych melodii, 
które urozmaicają zabawę. 
Zestaw oferowany jest wraz 
z ekskluzywną maskotką Starlett, kotem 
z futrzanym ogonkiem oraz licznymi 
akcesoriami, takimi jak: królewski tron, 
kolorowy parkiet, garderoba z lustrem, 
winda, huśtawka, talerzyki i puchary. 
Wysokość: 80 cm.
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Wydawca: AKSJOMAT

Prom Bałtyk + 4 autka mini 

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

www.polesie-toys.com

Samochód-jeździk premium 2

Wodny świat – zestaw nr 3

Zestaw nr 454

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

W zestawie: taczka Ogrodnik nr 2, 
wiaderko małe z noskiem, łopata 
duża, grabki duże, szufelka nr 29, 
grabki nr 25, sekator. 
Wiek: 1+.

Korytko na 2 szerokich nogach, do którego można wlać wodę, 
wyposażone w 2 młynki (jeden napędza 
wodę, drugi posiada lejek, przez który 
nalewamy ciecz na obracające się 
dzięki temu koło wodne). 
Wewnątrz znajdują się korytarze wodne 
oraz liczne ruchome elementy. 
W zestawie 3 zapory oraz kran z pompką, 
z którego woda leci do kontenera, 
oraz podnośnik z hakiem do umocowania 
łodzi. Wiek: 1+.

Wyposażony w 6 szerokich, dużych kół, które ułatwiają maluchowi 
jazdę. Na kabinie kierowcy umieszczony jest 
specjalny uchwyt, za który dziecko może 
trzymać się podczas podróży. 
Pojemnik wywrotki wyposażony został 
w uchwyt umożliwiający uniesienie  
kontenera i opróżnienie go. 
Wiek: 1+.

Na pokładzie pływającego promu mieszczą się 4 małe autka. 
Dodatkowym atutem zabawki są małe 
kółka, które umożliwiają również 
transport lądowy. 
Wymiary promu: 45,5 x 12,3 cm. 
Wiek: 1+.

W zestawie oprócz wiaderka 
z nalepką (wysokość: 16 cm) 
znajdują się sito Słonko, łopatka 
nr 5, grabki nr 5, konewka mała nr 4 
oraz 4 foremki. 
Wiek: 1+.

Smerfy 2 – zestaw nr 3

Szerokie koła umożliwiają zabawę 
na różnego typu nawierzchniach. 
Betoniarka wyposażona jest w dużą 
gruszkę, która się obraca, 
umożliwiając mieszanie 
umieszczonych wewnątrz 
składników, oraz otwór, przez 
który przygotowana mieszanina 
może się wydostać na zewnątrz. 
Długość: 44 cm. Wiek: 3+.

Samochód betoniarka Prestiż
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Minilalki Cry Babies, które 
płaczą prawdziwymi 
łzami. Wystarczy napełnić 
buteleczkę wodą, nakarmić 
lalkę, a po naciśnięciu na 
brzuszek po jej policzkach 
popłyną łzy. Zabawka 
wykonana jest z miękkiego tworzywa, ma ruchome ręce i nogi. W zestawie 
dodatkowe akcesoria. Do zebrania 24 laleczki ukryte w domku w kształcie 
butelki. Zabawka nie wydaje dźwięków. Wysokość lalki: 11 cm. 

Planszówka oparta na popularnym 
na całym świecie teleturnieju 
„Milionerzy” stwarza możliwość 
rozgrywki dorośli vs dzieci oraz 
dzieci vs dzieci. Zawartość 
pudełka: plansza do gry, 660 kart 
Pytanie i Odpowiedź (w tym 55 
kart obrazkowych), 8 żetonów Kół 
Ratunkowych, 2 Znaczniki drużyn, 
4 pionki, złoty banknot Milionerów.

Zestaw, który umożliwia poznanie świata grawitacji i praw fizyki. Zabawa 
polega na budowaniu systemu torów z różnych 
elementów konstrukcyjnych, a celem jest 
dotarcie kulek do mety po zbudowanym torze. 
W ofercie zestaw startowy oraz różne zestawy 
uzupełniające (nowości: Tunel, Kaskada – 
dostępne od maja; Winda, Trampolina, Wulkan 
i Tip Tube – dostępne w drugiej połowie roku). 
Uwaga: do zabawy zestawami uzupełniającymi 
niezbędny jest zestaw startowy. Seria Gravitrax 
zdobyła tytuł Zabawki Roku 2018.

Hairdorables – Zestaw kreatywny z laleczką

Fur Balls – Pluszowe zwierzaki

Figurki Schleich

Gra „Milionerzy wyzwanie dorośli 
vs dzieci”

Gravitrax – System torów

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS
www.tmtoys.pl

Cry Babies Magic Tears

Kolekcja 36 laleczek, których cechą charakterystyczną są długie, kolorowe 
włosy. Każda lalka posiada imię. W zestawie 11 różnych akcesoriów, 
m.in. grzebyk, buty, naklejki i przewodnik kolekcjonera. 
W ofercie lalki sportsmenki, lalki artystki, lalki 
lubiące słodkości i inne. Kolorowe pudełko 
stanowi część zabawki (otwiera się jak 
szafa, w której są szufladki na różne 
akcesoria). Zaletą zabawki jest możliwość 
odkrywania, która lalka ukryta jest 
w pudełku, poprzez otwieranie po kolei 
poszczególnych przegródek.

Futrzane kulki, które zmieniają się w pluszowe zwierzaki. Aby dowiedzieć 
się, jaki zwierzak kryje się pod postacią kulki, należy go dokładnie umyć, 
wysuszyć i uczesać. W zestawie akcesoria: 
szczotka, spinka, obroża z zawieszką, 
certyfikat adopcji. W ofercie różne 
wzory w szerokiej gamie 
kolorystycznej wzbogacone 
o nowości: Fur Balls Lilac i króliczki 
Blossom Bunnies. Seria Fur Balls 
zdobyła tytuł Nagrody Dzieci 
w konkursie Zabawka Roku 2018.

Bogata oferta unikatowych, starannie wykonanych kolekcjonerskich figurek, 
które oddają rzeczywisty wygląd poszczególnych zwierząt. W ofercie figurki 
z różnych serii tematycznych, 
m.in. Wild Life, Farm World, 
Horse Club.
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Colour Brain. 
Myśl kolorem!”

Producent: TREFL

Producent: TREFL

www.trefl.com

Gra „5 sekund junior. Edycja specjalna”

Brick Trick – Remiza L

VTech – Remiza strażacka

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Producent: TREFL

Remiza strażacka z serii Tut Tut Autka® posiada 
4 Punkty Rozpoznające®, ruchomą windę (dzięki 
której autko szybko wjedzie na dach lub zjeżdżalnię), 
ześlizg strażacki (umożliwia autku szybki zjazd 
z piętra), lądowisko dla helikoptera (zapewni dodatkową przestrzeń 
dla nadciągającego wsparcia) oraz wiele ruchomych elementów, takich 
jak rozwijany wąż strażacki, drzwi i okno (które rozwijają umiejętności 
motoryczne dziecka). Uruchom alarm, aby poinformować wszystkie autka 
o zbliżającej się misji! W zestawie autko straży ratowniczo-gaśniczej, które 
odpowiada zwrotami w Punktach Rozpoznających®. Możliwość łączenia 
z innymi zestawami i autkami z serii Tut Tut®.

Zostań konstruktorem, wykorzystując 
do budowy prawdziwe cegły i drewno. 
W instrukcji znajdziesz ciekawostki prosto 
z placu budowy. Buduj według niej 
lub użyj wyobraźni do stworzenia własnej, 
niepowtarzalnej konstrukcji. Możesz też 
połączyć kilka budynków, tworząc klimat wsi, miasta 
lub średniowiecza. Ale to nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję 
w wodzie i buduj dalej, wykorzystując ponownie te same cegły. 
W zestawie: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, elementy 
dekoracyjne, pionki, podstawka, naklejka i instrukcja.

W tej wersji gry pytania zostały stworzone przez graczy 
dla graczy! Z pewnością bez trudu jesteś w stanie 
wymienić 3 smaki dżemu... ale czy dasz radę zrobić to 
pod presją czasu? Masz jedynie 5 sekund, a pozostali 
gracze tylko czekają na twoje potknięcie! Czas nie 
jest twoim sprzymierzeńcem, dlatego mówisz to, co ci 
ślina na język przyniesie. Podajesz czasem dziwaczne, 
czasem śmieszne odpowiedzi, podczas gdy kulki 
szybko mkną w dół spirali specjalnego czasomierza. Jeśli pytanie sprawia 
ci trudność – wykorzystujesz karty Czasu lub Zmiany. Na żółtej stronie kart 
znajdują się pytania dla młodszych dzieci, a na czerwonej – dla starszych. 

Nietypowa gra quizowa, w której 
zadaniem graczy jest udzielanie 
odpowiedzi na pytania za pomocą 
posiadanych przez nich 11 kart 
kolorów. Przeczytajcie uważnie 
pytanie i starajcie się dopasować 
do niego właściwe kolory. 
Wygrywa ten, kto jako pierwszy 
zdobędzie 10 punktów.

Dowiedz się, czym są wiązania 
chemiczne oraz co to jest 
fotoluminescencja. Sprawdź, 
jak stworzyć świecącą w ciemności 
klejącą rybę oraz w jaki sposób 
przygotować śmiesznego glutożelka, 
który może być płynny lub stały. 
Dowiedz się, jak wyczarować 
szaloną skaczącą piłkę, a także 
stwórz własne świecące w ciemności 
glutorobaki!

Fabryka świecących glutożelków

Dwustronne klocki, na których po jednej 
stronie znajdują się cyfry i litery, a po drugiej 
korespondujące z nimi kolorowe obrazki 
i słowa. Zabawka kształtuje umiejętności 
logicznego myślenia i koncentracji, wzmacnia 
koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy 
zręczność i umiejętności manualne. Wszystkie 
materiały wykorzystane do jej produkcji 
posiadają niezbędne atesty i zostały 
pomalowane nietoksycznymi farbami. 
Wiek: 2+.

A, B, C Czytać chcę



16

wiosna        2019

Tor samochodowy Hot Wheels

Wiosenny bestseller w nowej odsłonie. 
Miecz do tworzenia dużych baniek 
mydlanych umieszczony jest w ekspozytorze 
z polskimi opisami. Płyn w zabawce 
jest nietoksyczny i zgodny z normami 
Unii Europejskiej. 
Wymiary: 35 x 3 cm.

Praca detektywa nie należy do 
łatwych! Wykonałeś zdjęcia miejsca 
zbrodni, jednak nowy rekrut narobił 
bałaganu... Czy będziesz w stanie 
dostrzec różnice między zdjęciami? 
Zadaniem graczy jest jak najszybsze 
znalezienie różnic pomiędzy dwoma 
obrazkami miejsca zbrodni. 

Miecz na bańki mydlane

Gra „Sherlook”

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

Wydawca: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW

Wydawca: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW

Wydawca: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW

Dystrybutor: SWEDE
www.trefl.krakow.plwww.swede.pl

Gra „Gąsienice”
Szybka gra pamięciowa dla całej 
rodziny, w której wygrany może 
być tylko jeden, za to przegrać 
mogą wszyscy. Za pomocą 
kolorowych ptaków poluj na 
zmierzające w stronę jabłka 
gąsienice. Ale uwaga: kiedy tylko 
3 gąsienice dotrą do jabłka, 
rozgrywka się kończy i nikt nie 
może cieszyć się z wygranej.

Lekki i barwny 
latawiec, który dzięki 
swojej kolorystyce 
pięknie prezentuje się 
w powietrzu. Posiada 
dwa długie ogony 
o długości 150 cm, 
które powiewają na 
wietrze podczas lotu. 
W zestawie linka z uchwytem. 
Wymiary: 100 x 150 cm.

Latawiec

Urocza lalka ubrana w modną 
sukienkę koktajlową. 
Dostępne 4 warianty 
kolorystyczne sukienek. 
Opakowanie: polskojęzyczne 
pudełko z foliowym okienkiem. 
Wysokość: 29 cm.

Lalka Alicja w koktajlowej sukience

Pięknie ilustrowana gra dla całej 
rodziny. Zadaniem graczy jest 
odnalezienie w ciągu minuty jak 
największej liczby przedmiotów, 
których nazwa zaczyna się 
na wylosowaną z talii literę. 
Gra została wyróżniona 
w konkursie Zabawka Roku 2018.

Gra „Kaleidos”
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Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Misia i jej 
mali pacjenci”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

www.zielonasowa.pl

Gra „Wonderland”

Gra „Podaj łapę”

Gra „Tappi i poziomkowa przygoda”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Nieopodal rzeki wyrosły przepyszne 
poziomki… Czy uda ci się je zebrać 
przed innymi? Wykonaj szybko 
wszystkie zadania i zgarnij poziomki 
pozostałym graczom sprzed nosa! 
Aby się do nich dostać, najpierw 
pokonaj przeszkody stojące na 
drodze. Ale uważaj: po lesie 
przechadza się Gburek, który też 
ma chrapkę na twoje poziomki!

Gracze zostają wolontariuszami 
w schronisku i pomagają 
znaleźć odpowiednie domy 
dla psów. Muszą zaplanować 
i wykonać plan treningowy, 
bo każda z osób chcących 
zaadoptować zwierzaka 
oczekuje innych cech. Podaj 
łapę i zostań przyjacielem 
zwierząt!

Wszyscy gracze zamienili się 
w ptaki dodo i zostali uwięzieni 
w Wonderlandzie. Aby wydostać 
się z tej krainy, musicie wspólnie 
zdobyć zaufanie mieszkańców, 
odnaleźć Alicję oraz dotrzeć do Sali 
o Wielu Drzwiach. Pamiętajcie tylko, 
że zegar cały czas tyka, dlatego 
warto dobrze zaplanować każdy 
swój ruch!

Marzysz o tym, by pomagać 
potrzebującym zwierzakom? 
Wejdź do Lipowej Kliniki Misi 
i wspólnie z nią ratuj chore zwierzęta. 
Gra zawiera 34 pięknie ilustrowane 
karty. Gracze odkrywają je 
w poszukiwaniu zwierzaka, 
który potrzebuje pomocy, 
a za wyleczone zwierzęta 
otrzymują punkty zwycięstwa.

Planszówka, w której każdy 
z graczy buduje robota. 
Zdobywanie jego części nie 
jest jednak łatwe – uczestnicy 
zabawy muszą wyćwiczyć 
swoje usta i języki. Wykonując 
polecenia z kart zadań, mogą 
zdobywać elementy z taśmy 
produkcyjnej lub podkradać 
innym graczom fragmenty 
ich robotów.

Gra „Fabryka języka”

Wciel się w magicznego bohatera 
i zdobądź skarb! „Czarodziejski 
labirynt” to gra jednoosobowa, 
w której liczą się spostrzegawczość, 
umiejętność dobrego planowania 
i logiczne myślenie. Gracz wciela 
się w czarodzieja. Aby wygrać, musi 
zdobyć skarby ukryte 
w czarodziejskim labiryncie. 

Gra „Czarodziejski 
labirynt”
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Dziecko znajdzie na niej m.in.: 
zebry, żyrafy, pandy, papugi, 
surykatki i lwy. Arka unosi się 
na wodzie lub porusza na rolkach. 
Z ruchomym dźwigiem, 
magazynem z belami siana 
i zamykaną klatką umieszczoną 
na kadłubie. 
Wiek: 4+.

Nie można przybyć na wesele 
bardziej stylowo, niż w zaprzężonej 
w dwa konie ślubnej karecie. 
Państwo młodzi właśnie zajęli 
miejsca, a woźnica daje sygnał 
do odjazdu. Puszki przymocowane 
z tyłu karety informują wszystkich 
o przejeździe nowożeńców. 
Wiek: 4+.

9360 Pojazd jednostki specjalnej 
ze światłem i z dźwiękiem

9420 Słoneczna wakacyjna willa

9275 Hotel dla zwierząt Łapka

9373 Arka Noego

9427 Ślubna kareta

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL
www.playmobil.pl

9403 Sklep ze zdrową żywnością

Pojazd jednostki specjalnej 
z ruchomą podwójną osią, 
ze światłem i z dźwiękiem, 
przygotowany na najtrudniejsze 
akcje. Posiada zdejmowany 
dach i miejsca dla 4 figurek. 
Gangster nie będzie miał szans 
w starciu z taką siłą policji! 
Wiek: 5+.

Wyposażona w przestronną 
kuchnię z dużą ilością miejsca do 
przechowywania żywności, łazienkę 
z wanną oraz umeblowany pokój 
dziecięcy. Na zewnątrz znajdują się 
leżak i wygodne meble ogrodowe 
oraz wszystko, co potrzebne do 
przygotowania grilla. W pełni 
umeblowana wakacyjna willa 
pomieści 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. 
Wiek: 4+.

Prawdziwy raj dla zwierząt.  
W przestronnych budynkach jest dużo 
miejsca dla psów i kotów, tak aby 
mogły biegać i bawić się. Pracownicy 
zoo dbają, aby pobyt tu był jak 
najbardziej komfortowy dla ich 
gości. Dzięki dołączonym naklejkom 
hotel może zostać oryginalnie 
przyozdobiony. W zestawie recepcja, 
kuchnia i wiele akcesoriów.
Wiek: 4+

Wielbiciele zdrowego stylu życia znajdą na półkach 
szeroki asortyment świeżej, zdrowej żywności. 
Dobrze wyposażona lodówka 
oraz bogaty wybór warzyw 
i napojów sprawiają, że serca 
fanów ekologii zabiją szybciej. 
Sklep ze zdrową żywnością 
można łatwo połączyć 
z innymi zestawami z pasażu 
handlowego. 
Wiek: 4+.
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Wydawca: AKSJOMAT

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

www.simba.com.pl

Safiras Baby Princess Neon V

Bouncin Babies Little Bonny

Steffi Love 
na skuterze 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Laleczka na stylowym skuterze 
z otwieranym schowkiem. Steffi 
posiada zginane w kolanach nogi 
oraz ruchome w nadgarstkach 
i łokciach ręce.  W zestawie kask 
i okulary. 
Długość skutera: 27 cm. 
Wiek: 3+.

W ofercie 3 laleczki: Little 
Bonny z kołyską, która 
potrafi samodzielnie 
raczkować, Little Bonny 
z konikiem bujanym, która 
porusza głową, oraz Little 
Bonny z chodzikiem, która 
potrafi samodzielnie 
chodzić. 
Wysokość lalki: 16 cm. 
Wiek: 3+.

Kolekcja obejmuje 18 smoczków 
Safiras w neonowej kolorystyce. 
Figurki wyłaniają się z musujących 
jajek podczas ich rozpuszczania 
się w wodzie. Smoczki Safiras Baby 
Princess Neon V wyróżniają się dużymi 
błyszczącymi skrzydełkami i neonowymi 
kolorami. W serii 2 figurki specjalne: 
Kira i Kara (z dodatkowym brokatowym 
efektem). 
Wysokość figurek: 4 cm. 

Zestaw Wycieczka konna z figurką 
kobietą i samochodem Mercedes 
AMG 500 4x4 bez napędu. Auto 
wyposażone jest w światło i dźwięk. 
W komplecie koń i koniowóz, płotek 
oraz akcesoria: uprząż dla konia, 
koryto, wiadro, zgrzebło, odznaka, 
siodło i strój dżokeja. 
Skala 1:24. Wiek: 3+.

Play Life – rozszerzony zestaw dżokeja

Metalowo-aluminiowa hulajnoga 
na 2 cichych kółkach. Posiada regulowaną 
wysokość kierownicy i hamulec. 
Łatwa do złożenia. Maksymalne 
obciążenie: 50 kg. 
Wymiary: 70 x 32 x 83 cm. 
Wiek: 5+.

Składana hulajnoga 
Toy Story 

Bujak piesek niebieski 
Uroczy bujak z uchwytami 
i wygodnym siedziskiem 
dla 3 dzieci. Posiada stabilną 
konstrukcję, która zapobiega jego 
wywróceniu.  
Wymiary: 115 x 49,2 x 50,7 cm. 
Wiek: 18 m+.
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Z możliwością demontażu poprzeczki 
i oparcia. Maksymalne obciążenie do 
60 kg sprawia, że jest idealna zarówno 
dla młodszych, jak i starszych 
dzieci. Wyróżnia się nie tylko 
wykonaniem, ale także kolorystyką 
poszczególnych elementów. 
Produkt nadaje się do zastosowania 
w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Huśtawka 3 w 1

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: TUPIKO

Dystrybutor: TUPIKO

www.tupiko.pl

Duży koszyk na zakupy na kółkach 
z dwustopniową regulowaną 
wysuwaną rączką, dzięki czemu 
można go dostosować do potrzeb 
dziecka. Dodatkowo koszyk 
posiada rączkę do noszenia. 
Świetnie sprawdzi się podczas 
zabawy w sklep – na pewno 
pomieści wszystkie zakupy! 

Koszyk na zakupy 

Wózek drabiniasty wykonany w 100% z naturalnego polskiego drewna. 
Idealny do ogrodu.

Duży wózek

Tor samochodowy Hot Wheels

Szybka gra rozwijająca różne funkcje 
mózgu: spostrzegawczość, pamięć, refleks 
i logiczne myślenie. Gdy na stole ląduje 
karta z zadaniem, gracz, który rozwiąże 
je jako pierwszy, zakrywa kartę ręką 
i podaje odpowiedź. Łamigłówki mogą być 
różne (labirynty, puzzle, zapamiętywanki, 
poszukiwanie par itp.). Czasem trafi się 
karta, którą można rozpoznać wyłącznie 
poprzez dotyk, analizując jej fakturę 
z zamkniętymi oczami.

Gra „Dobble”

Gra „Cortex”

Gra „Dixit”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

www.wydawnictworebel.pl

Wydawca: REBEL

Zamknięta w solidnym, metalowym 
pojemniku poręczna karcianka 
sprawdzi się zawsze, gdy chcemy 
przyjemnie spędzić czas. Zarówno 
w domu, jak i poza nim: w kolejce 
do lekarza, w pociągu, na pikniku. 
Zasady tłumaczy się w minutę, więc 
wprowadzenie nowego gracza nie 
stanowi żadnego problemu. 5 trybów 
rozgrywki sprawia, że zabawa nigdy 
się nie nudzi. 

Wstrzymaj na chwilę oddech! Karty 
zostały odkryte! Ich wspólną cechą 
jest tajemnicze zdanie, do którego 
kluczem jest tylko jedna z kart. 
Użyj swojego sprytu i intuicji, 
by nie dać się złapać w pułapkę 
zastawioną przez pozostałych 
graczy.



21

 2019        wiosna

Wydawca: AKSJOMAT

www.paolareina.pl

Laleczka wykonana z pachnącego karmelem 
winylu idealnie nadaje się do zabawy, czesania 
i przebierania. Ma długie rude włosy, doskonale 
zachowane proporcje oraz śliczne oczy 
z rzęsami. Ze szczególną dbałością zostało 
również uszyte ubranko, które zachwyca 
fasonem i kolorami. 
Wysokość lalki: 32 cm.

Paola Reina – lalka Emily

Paola Reina – lalka 
hiszpańska Cristi 

Paola Reina 
– lalka hiszpańska 
Carolina Pijama 

Wyłączny dystrybutor w Polsce: FHU MARIO

Wyłączny dystrybutor w Polsce: FHU MARIO

Wyłączny dystrybutor w Polsce: FHU MARIO

Lalka wykonana w całości z pachnącego 
karmelem winylu idealnie nadaje się do 
zabawy, czesania i przebierania. Laleczka 
ma długie, gęste, brązowe włoski, doskonale 
zachowane proporcje oraz zamykane 
niebieskie oczy z rzęsami. Ze szczególną 
dbałością zostało również uszyte ubranko, 
które zachwyca fasonem i kolorami. Lalka 
zapakowana jest w gustowne pudełko. 
Wysokość lalki: 42 cm.

Laleczka wykonana z pachnącego karmelem 
winylu idealnie nadaje się do zabawy, czesania 
i przebierania. Ma burzę rudych loków, buzię 
z uroczymi piegami, doskonale zachowane 
proporcje oraz śliczne zielone oczy z rzęsami. 
Ze szczególną dbałością została również uszyta 
piżamka, która zachwyca fasonem i kolorami. 
Wysokość lalki: 32 cm.

Tor samochodowy Hot Wheels

Komplet do piasku Zamek

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

Producent: HEMAR

www.hemar.com.pl

Koparka z przyczepą
Zabawka, o której marzy każdy 
chłopiec. 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.

Zabawka, która rozwija zdolności 
psychomotoryczne dzieci. Klocki K2 
o szerokości 30 mm zapakowane 
są w kolorowy, estetycznie wykonany 
kuferek, ułatwiający zachowanie 
porządku w pokoiku dziecka, 
a jednocześnie stanowiący element 
dekoracyjny. Wiek: 2+.

Kuferek z klockami K2

Wiaderko do piasku w kształcie zamku w komplecie z dwukolorowym 
młynkiem i konewką Słoń. 
W zestawie znajdują się również 
sitko, łopatka, grabki i 2 foremki.
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Małe radosne futrzaki, które uwielbiają 
zwracać na siebie uwagę. Posiadają 
samozapinającą się opaskę, która szczelnie 
oplata nadgarstek. Są bardzo rozmowne, 
buzia im się nie zamyka. Kiedy umieścimy 
dwa Wrapples obok siebie, zaczną 
rozmawiać, a nawet śpiewać! Uwielbiają być 
głaskane – potarmoś je po główce, a okażą 
swoje zadowolenie. W zależności od nastroju 
zmienia się kolor ich oczu (np. zielony – szczęśliwe, czerwony – smutne). 
W ofercie 3 wzory: Skyo, Una, Princeza.

Niemiecki bombowiec nurkujący 
z okresu II wojny światowej. 
W niemieckiej propagandzie samolot 
stał się symbolem wielkości Luftwaffe. 
Cechą charakterystyczną Ju 87 były 
skrzydła w konfiguracji litery W 
i montowane w początkowym okresie 
wojny syreny akustyczne, uruchamiane 
podczas wprowadzania samolotu 
w lot nurkowy. Liczba elementów: 300. 
Wymiary po zbudowaniu: długość 29 cm, rozpiętość skrzydeł 36 cm.

Garaż Maserati

Maserati Levante

Treasure X – zestaw Łowca

Wrapples

Junkers Ju 87G Panzerknacker 

Producent: COBI

Producent: COBI

Producent: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Producent: COBI
www.cobi.pl

Sherman Firefly 

Model ekskluzywnego garażu 
Maserati z klocków Cobi w skali 
1:35. Wyprodukowany na 
licencji słynnej włoskiej marki 
motoryzacyjnej. Idealnie nadaje 
się zarówno jako prezent dla 
fana motoryzacji, jak i do zabawy 
dla najmłodszych. W zestawie: 
budynek garażu z wyposażeniem, 
figurka mechanika i kierowcy oraz 2 samochody – czerwone Maserati 
GranCabrio Sport i granatowe Maserati Levante.

Model z klocków Cobi w skali 1:35 
wyprodukowany na licencji słynnej 
włoskiej marki motoryzacyjnej Maserati. 
Dzięki specjalnie zaprojektowanym 
klockom, wiernie oddającym kształty 
nadwozia, oraz trwałym, kolorowym 
nadrukom pojazdy stworzone przez 
Cobi wyglądają jak małe dzieła sztuki. 
Solidna konstrukcja i ruchome koła na 
specjalnych, gumowych oponach sprawiają, że auta sprawdzą się 
również jako zabawka.

Treasure X to niespodzianka - kolekcja 
z wielowarstwowym odkrywaniem, 
ciekawymi figurkami i szansą na 
odnalezienie skarbu pokrytego prawdziwym 
złotem! Rozerwij złotą warstwę, kop, 
odkryj figurkę, zbuduj ją, otwórz skrzynię 
skarbów i wlej do niej wodę! Skrzynia 
zawiera magiczny piasek, który buzuje 
po wypełnieniu jej wodą. Czy znalazłeś 
skarb pokryty prawdziwym złotem?!  
Kolekcja wsparta reklamą TV i online.

Brytyjska modyfikacja 
amerykańskiego czołgu 
średniego M4 Sherman 
z okresu II wojny światowej. 
Sherman Firefly używane były 
przez Wielką Brytanię oraz inne 
oddziały alianckie, m.in. Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie. 
W zestawie 2 figurki oraz karta 
kolekcjonerska do gry klockowej. Liczba elementów: 500. 
Wymiary po zbudowaniu: długość 24 cm, wysokość 14 cm. 
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Wydawca: AKSJOMAT

Lampka/projektor muzyczny 
z sensorem płaczu 3 w 1

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

www.marko-baby.pl

Butelka na mleko matki 150 ml 

Przytulanka interaktywna 
Wayne/Julia uczy mówić 

Gimnastyka dla bobasa z pałąkami 
– Magiczna kraina

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Biało-czarne kolory stymulują wzrok dziecka, 
a 18 elementów maty pomaga rozwijać jego 
umiejętności. Unikatowy, przesuwany 
łącznik pałąków sprawia, że od tej 
pory można dostosować ich 
ułożenie do potrzeb rozwojowych 
malucha – może on leżeć na 
brzuszku i mieć zabawki zawsze 
blisko rączek. 
Wiek: 0+. Producent: Tiny Love.

Milutka, mięciutka zabawka 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 w późniejszym czasie. 
Wiek: 0+. 
Producent: K’s Kids.

Rewolucja w karmieniu! 
Posiada kształt przypominający pierś 
matki. Unikatowa, opatentowana 
geometria butelki sprawia, że mleko 
ogrzewa się w niej dwa razy szybciej 
i równomiernie wypełnia wnętrze. 
Równomierne podgrzanie chroni 
wartości odżywcze mleka matki. 
Wiek: 0+. 
Producent: Nanobébé.

Projekcja świetlnych gwiazdek pomaga uspokoić 
dziecko i pozwala mu szybko zasnąć. Posiada 
delikatne nocne światełko. Funkcja sensora płaczu 
automatycznie włącza muzykę i projekcję. 
Wbudowany odtwarzacz MP3 stwarza 
możliwość odtwarzania własnych melodii, 
wyboru spośród 17 gotowych kołysanek 
lub 5 opcji białego szumu. Automatyczny timer 
wyłącza się po 10, 30 lub 60 minutach. 
Wiek: 0+. Producent: Tiny Love.

Kompaktowy i w pełni składany. Dzięki 
zastosowaniu technologii TouchSteering® 
zapewnia niezwykle łatwe kierowanie. 
Siedzisko obraca się o 180° – dziecko może 
być skierowane tyłem lub przodem 
do kierunku jazdy. Rozkładane oparcie 
siedziska umożliwia drzemki podczas 
spaceru. Przycisk sterowania ułatwia zmianę 
kontroli nad rowerkiem (rodzic lub dziecko). 
Wiek: 6 m+. Producent: Smart Trike.

Składany rowerek dziecięcy/wózek 
Smart Trike 8 w 1 

Pierwsza na świecie bezpieczna 
i niezwykle funkcjonalna walizeczka, 
na której dziecko może jeździć 
lub siedzieć i być ciągnięte przez 
rodziców. Spełnia normy dotyczące 
samolotowego bagażu podręcznego. 
Jest bardzo pakowna (18 litrów). 
Wiek: 3-8 lat. 
Producent: Trunki.

Jeżdżąca walizeczka 
– Wóz strażacki Frank
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Gra „Anachrony”

Czytaj z Albikiem

Gra „Piłkarzyki”

Gra „Karak”

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI

Wydawca: ALBI
www.albipolska.pl

Gra „BrainBox Świat”

Zaawansowana gra planszowa dla 
1-4 graczy. Do zwycięstwa prowadzi 
wiele dróg, jednak sukces zapewni 
tylko opracowanie doskonałej 
strategii. Gracze wcielają się w lidera 
jednej ze ścieżek ideologicznych 
Nowej Ziemi: Harmonii, Dominacji, 
Postępu lub Zbawienia. Ich głównym celem jest przygotowanie się na 
nadchodzące uderzenie asteroidy, zabezpieczenie przyszłości swoich ludzi 
i przezwyciężenie pozostałych trzech Ścieżek, tak by stać się dominującą 
ideologią, która ukształtuje przyszłość ludzkości.

Zestaw przeznaczony dla maluchów w wieku 
przedszkolnym, które nie potrafią jeszcze czytać, 
a także dla dzieci w wieku szkolnym, które chcą 
poszerzyć swoją wiedzę. Mówiące pióro Albik 
działa ze wszystkimi książkami z serii 
(kupuje się je raz). Specjalna technologia 
odczytuje zakodowane w książkach treści. 
Mały czytelnik dowie się wielu ciekawych 
informacji, posłucha piosenek, dialogów i odgłosów oraz weźmie udział 
w quizie, sprawdzając w ten sposób swoją wiedzę. Dzięki aktualizacjom 
oprogramowania pióro działa ze wszystkimi nowościami wydawnictwa. 

Podręczny zestaw 
piłkarzyków, który pozwoli 
ci rozegrać piłkarskie 
mistrzostwa, gdzie tylko 
zechcesz. Zawiera wszystkie 
elementy niezbędne do 
montażu boiska. 
Liczba graczy: 2. 
Wiek: 3+.

Dziesięciominutowe wyzwanie dla 
twojego umysłu. Poćwicz pamięć 
i utrwal wiedzę! Wybierz kartę, przyjrzyj 
się jej uważnie przez 10 sekund, 
a następnie odpowiedz na wylosowane 
pytanie dotyczące szczegółów 
znajdujących się na karcie. Jeśli 
odpowiedź jest poprawna, zatrzymasz 
kartę. Sprawdź, ile jesteś w stanie 
uzbierać w ciągu 10 minut. W serii 
znajdziesz także inne tytuły do wyboru.

Zabawna gra z obrazkami. Przedstaw 
za pomocą słów, rysunków lub gestów 
to, co znajduje się na obrazku. Masz 
na to 30 sekund. Rozruszaj swój 
umysł i ciało. W pudełku znajdziesz 
dwustronną planszę do rozgrywki dla 
3, 4 lub więcej graczy, 200 kart, pionki 
i klepsydrę do odmierzania czasu. 
Wiek: 7+.

Gra „Party Time Kids”

Planszowa gra fantasy, w której każdy 
gracz prowadzi poprzez labirynt 
w podziemiach tytułowego zamku jednego 
z sześciu śmiałków. Kafelek po kafelku, 
gracze odkrywają labirynt, zbierają skarby 
i spotykają potwory, z którymi muszą 
walczyć. Zwycięzcą, a zarazem prawdziwym 
czempionem „Karak” zostaje gracz, 
który na koniec rozgrywki posiada 
najwięcej skarbów.






