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TINY LOVE
Karuzela – Czas dla brzuszka
Innowacyjny produkt
2 w 1: karuzelka do leżenia
na brzuszku i do zabrania
w podróż. Wyposażona
w klips umożliwiający łatwe
mocowanie na wózku. Funkcje:
balansujący ruch i obracające
się o 360° ramiona, na których
wiszą zabawki z lusterkiem
i graﬁką spirali, co zachęca
dziecko do podnoszenia główki.

Dystrybutor: MARKO
AWM
„Książki z okienkami: Wokół mnie”
Książka zawiera 35 okienek, dzięki
którym mały czytelnik poćwiczy
spostrzegawczość i koordynację
wzrokowo-ruchową, pozna nazwy
kształtów, kolorów, przedmiotów,
zwierząt i produktów spożywczych,
nauczy się cyferek i naśladowania
dźwięków. Ponadto poszerzy swój
zasób słownictwa i nauczy się
konstruować pierwsze zdania.

Wydawca: AWM
PLAYMOBIL
Moja Arka Noego
Kolorowa arka z serii
1.2.3. jest pełna zwierząt.
Znajdziesz tu zebry, żyrafy,
mewy i rodzinę lwów.
W końcu każdy powinien
zostać uratowany przed
powodzią… Arka unosi się
na wodzie. W zestawie Noe
z żoną. Wiek: 18 m+.

Producent: PLAYMOBIL
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SMART TRIKE
Składany rowerek biegowy
Unikatowy system składania
za pomocą jednego kliknięcia
pozwala na zabranie rowerka
w dowolne miejsce i łatwe
przechowywanie w domu.
Koła z pianki EVA są odporne
na przebicia. Nisko osadzone
siodełko zapewnia stabilność.
Zarówno siodełko, jak i kierownica
posiadają regulację wysokości,
dzięki czemu rosną wraz z dzieckiem. Wiek: 2+.

Dystrybutor: MARKO
AWM
„Bajki czytamy sami”
Książka zawiera sześć adaptacji klasycznych
baśni: „Królewna Śnieżka”, „Trzy małe świnki”,
„Jaś i Małgosia”, „Złotowłosa i trzy misie”,
„Brzydkie kaczątko”, „Czerwony Kapturek”.
Opowieści są przyjazne, ich akcja jest
dynamiczna, a w ﬁnale zwyciężają dobro
i prawda. Publikacja jest przeznaczona dla
dzieci, które zaczynają samodzielnie czytać.

Wydawca: AWM
MEDIA SERVICE ZAWADA
„Zakręcone party L.O.L. Surprise!”
Zbiór zabaw, które mają na
celu rozwinięcie umiejętności
niezbędnych w edukacji każdego
dziecka. Dzięki specjalnie
przygotowanym zadaniom
dziewczynka wraz z przyjaciółkami
stawi czoła przeróżnym wyzwaniom,
da się ponieść wyobraźni, poćwiczy
spostrzegawczość, a nawet
przemieni się w pisarkę lub
projektantkę.

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA
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EGMONT POLSKA
„Basia i zegarek”
Basia dostaje od dziadka Henryka
zegarek. Jest śliczny. Z brylancikami.
Ale co z tego, skoro Basia nie potraﬁ
odczytywać godzin… Przy okazji nauki
zaczyna zastanawiać się nad tym,
czym jest czas i dlaczego czasem
płynie wolniej, a czasem szybciej. Gdy
parę dni później jedzie do dziadka,
nie może doczekać się na pociąg.
Rozmawia z nim o upływie czasu
i starzeniu się.

Wydawca: EGMONT POLSKA
GRANNA
Gra „Cud miód”
Słyszycie to przyjemne bzyczenie? To
pracowite pszczoły rozpoczynają sezon
zbiorów! W maju zbierają nektar z pól
kwitnącego rzepaku. U schyłku lata będą
nosić nektar z kwiatów wrzosu. Podczas
zbierania pożytku pszczoły zapylają rośliny,
odgrywając tym samym niezwykle ważną
rolę w ekosystemie. Wiek: 6+.

Wydawca: GRANNA
NASZA KSIĘGARNIA
Gra „Kociaki łobuziaki”
Doskonała zabawa nie tylko
dla dzieci. Pięknie zilustrowana
gra o kotach biegających za
kłębkiem. Jej elementami są
sznurki oraz specjalne plansze.
Wiek: 5+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
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EGMONT POLSKA
„Grawitacja! Akademia mądrego dziecka”.
Seria przedstawia skomplikowane
zagadnienia naukowe widziane
oczami dziecka, które poprzez zabawę
i codzienne czynności poznaje
prawa ﬁzyki oraz matematyki. Książki
wpisują się w modny nurt edukacji
STEM, który ma za zadanie rozwijanie
zainteresowania dzieci przedmiotami
ścisłymi już od najmłodszych lat.

Wydawca: EGMONT POLSKA
EURO-TRADE
Fryzjer Barbie Mega Creative
Dzięki zestawowi, na który składają się:
suszarka, nożyczki, szczotka, spinki,
klamry, fartuszek oraz pas fryzjerski,
dziewczynka może zostać fryzjerem
Barbie. Suszarka posiada funkcję
dźwiękową – wydaje odgłos suszenia.
Reklama w TV (Disney Junior, Nick Jr.,
MiniMini+, Polsat Kids, TVP Kids).

Dystrybutor: EURO-TRADE
NASZA KSIĘGARNIA
Gra „Wyprawa do El Dorado”
Najlepsza gra Reinera Knizi od
ponad 10 lat! Zadaniem graczy
jest dotarcie do legendarnego
miasta El Dorado. Każda rozgrywka
wymaga obrania innej strategii.
Wiek: 10+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
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THINKWAY TOYS
Toy Story 4 – Mówiący Buzz Astral
Mówiąca po polsku 30-centymetrowa
ﬁgurka Buzza Astrala. Naciśnij na przycisk
na klatce piersiowej Buzza, żeby usłyszeć,
jak wypowiada ponad 20 zwrotów z ﬁlmu.
Figurka wykonana jest z plastiku, posiada
zginane ręce, obracaną talię, ruchomą głowę
i zamykany hełm. Wiek: 3+.

Dystrybutor: M&Z
FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW
Gra „Puk, puk! Kto tam?”
Zapraszamy do kolorowego miasteczka
zwierzaków, które lubią chować się
w różnych domkach, a waszym zadaniem
jest je odnaleźć. Weź kartę przedstawiającą
zwierzaka i spróbuj znaleźć domek,
w którym się ukrył. Gra rozwija pamięć
i spostrzegawczość. Wiek: 3+.
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TOMY
Aquadoodle – mata Super Colour Deluxe
Wystarczy rozłożyć matę,
napełnić czystą wodą
załączony ﬂamaster i już
można zacząć rysować! Po
wyschnięciu wody obrazki
znikają, a dziecko może od
nowa tworzyć magiczne
rysunki. W zestawie stemple,
pieczątki oraz ﬂamaster do
malowania wodą. Wymiary:
95 x 75 cm. Wiek: 18 m+.

Dystrybutor: M&Z
FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW
Gra „Kto pierwszy, ten lepszy”
Psotne potworki rozbiegły się po
planszy! To miminki. Rzuć kostkami
i zobacz, którego miminka masz
odszukać tym razem. Może zielonego
i zdziwionego? Gdy znajdziesz
małego urwisa, jak najszybciej
przyjmij odpowiednią pozę. Udało
się? Kto pierwszy, ten lepszy! Wiek: 3+.

Wydawca: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW
Wydawca: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW

MGAE
L.O.L. Surprise! Winter Disco Chalet
Wskakuj do autobusu
śnieżnego i rozpakuj ponad
95 niespodzianek, w tym
ekskluzywną rodzinę Winter Disco.
Wykonany z drewna domek
posiada 3 piętra i 6 pokoi, w tym
oświetlone lodowisko, działający
wyciąg narciarski oraz komin.
Pasuje zarówno do lalek z serii
L.O.L., jak i O.M.G. Wymiary: 87 cm
(szerokość) x 92 cm (wysokość).

Producent: MGAE

MGAE
L.O.L. Surprise! O.M.G. Winter Disco
Rozpakuj 25 nowych
niespodzianek L.O.L.
Surprise! O.M.G. Winter
Disco! Modne lalki mają
śliczne rysy twarzy, piękne
włosy i zadają szyku.
Opakowanie nadaje się
do wielokrotnego użytku,
posiada garderobę
i miejsce do relaksu. W zestawie dodatkowa laleczka – młodsza siostra
O.M.G. Na kolekcję składają się 4 laleczki.

Producent: MGAE
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FANCLASTIC
Klocki Fanclastic Kids 100
Klocki łączą się ze sobą
w każdej płaszczyźnie.
Posiadają adaptery
LEGO umożliwiające
wykorzystanie w zabawie
potencjału obydwu
marek. Zabawka rozwija
u dziecka umiejętności
techniczne. Wiek: 3+.

Dystrybutor: ESNERG
EPEE
Gra „Chrono Bomb – Nocna misja”
Jeszcze bardziej
emocjonująca wersja
popularnej gry „Chrono
Bomb – Wyścig z czasem”,
umożliwiająca zabawę
w ciemności. Gracze
muszą wykazać się sprytem
i zwinnością, aby ominąć
„laserowy” labirynt i rozbroić
bombę, nim zrobią to przeciwnicy lub ta wybuchnie. W zestawie latarka,
która podświetla linki, tworząc aurę tajemniczości.

Dystrybutor: EPEE POLSKA
LUCRUM GAMES
Gra „Odfrunęło z wiatrem”
Po długiej wędrówce znajdujesz idealną
łąkę do ustawienia swojego aparatu.
Zielone morze trawy kołysze się na
wietrze, widać piękne kwiaty skąpane
w porannej rosie. Pada na nie łagodne
światło słoneczne. Nad tą idylliczną
scenerią unoszą się stada motyli.
Światło migocze w złotym kurzu, gdy
pierwszy raz spojrzysz przez obiektyw
i przygotujesz się do uchwycenia
najpiękniejszych widoków na zdjęciu.

Wydawca: LUCRUM GAMES
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PUNGROW WORLD
BabyFun Choo Choo Go
Edukacyjne klocki konstrukcyjne.
Dzięki dołączonym elementom
dziecko może tworzyć fantazyjne
pojazdy z niezależnym
napędem, uśmiechnięte postaci,
grać w gry edukacyjne. Zestaw
jest kompatybilny z innymi z serii
Pungrow. Wiek: 1+.

Dystrybutor: ESNERG
EPEE
The Bellies – Rozkoszne Brzuszki
Nowość na polskim rynku. The
Bellies we wrześniu pojawiły się
w Hiszpanii i w ciągu zaledwie
4 miesięcy zostały numerem 1
wśród najlepiej sprzedających się
zabawek. Linia obejmuje 4 urocze
interaktywne lalki z akcesoriami.
Każda posiada własny charakter
i cechy szczególne. Ich przygody
można śledzić w webisodach
w kanale The Baby Bellies PL.

Dystrybutor: EPEE POLSKA
PAOLA REINA
Lalka hiszpańska Carol
Laleczka o europejskim typie urody wykonana
z pachnącego karmelem winylu. Ma długie gęste włosy
w kolorze ciemnobrązowym, zachowane proporcje,
śliczne oczy z rzęsami. Idealnie nadaje się do zabawy,
czesania i przebierania. Wysokość: 32 cm.

Wyłączny importer: MARIO

2019
PIATNIK
Gra „Honeycombs – Plastry miodu”
W pokaźnym worku znajduje się
ponad 50 żetonów z obrazkami.
Zadaniem graczy jest dokładać je
do wyłożonych wcześniej płytek.
Gra oferuje trzy różne warianty,
w których gracze konkurują lub
współpracują ze sobą, wykładając
swoje żetony. Rozgrywkę
urozmaicają pszczoły-jokery i płytki
specjalne. Czas gry: 15 min. Liczba
graczy: 1-8. Wiek: 6+.

Wydawca: PIATNIK
SELLMAR
PlastoCoolki
Oryginalna masa plastyczna,
która nigdy nie wysycha.
Różnorodność kolorów
umożliwia lepienie
z niej rozmaitych ﬁgurek.
PlastoCoolki się nie rozsypują,
więc nie ma problemu ze
sprzątaniem! Nadają się do
wielokrotnego użytku, nie
wymagają użycia wody ani
kleju. Są bezpieczne dla dzieci.

Dystrybutor: SELLMAR
STNUX
Jednorożec Magic Crystals
Zestaw kreatywny do hodowli kryształów, w którym
znajdziemy 12-centymetrową ﬁgurkę jednorożca,
proszek aluminiowy aktywujący hodowlę,
3 barwniki, brokat, metaliczną farbkę oraz
szczegółową instrukcję. Wiek: 12+.

Dystrybutor: STNUX
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PIATNIK
Gra „Tik Tak Bum Junior”
Gracz, który trzyma tykającą
„bombę”, musi szybko wypowiedzieć
słowo kojarzące się z rysunkiem
na karcie i przekazać „bombę”
kolejnemu graczowi. Czy ten zdąży
zrobić to samo, zanim „bomba”
wybuchnie? Nikt nie wie, jak długo
będzie tykać: 10, 20, 30 sekund,
a może całą minutę? Z każdą
sekundą napięcie rośnie! Liczba
graczy: 2-12. Wiek: 5+.

Wydawca: PIATNIK
SELLMAR
Kosmo Piasek
Oryginalny piasek kinetyczny
posiadający unikatowe
właściwości. Jest miękki
i przyjemny w dotyku. Nigdy
nie wysycha i nie twardnieje,
można go używać wielokrotnie.
Dostępny w rozmaitych
zestawach z foremkami
i w różnych kolorach.

Dystrybutor: SELLMAR
STNUX
Hair Studio – Kolorowy spray do włosów
Zestaw zawiera spray do włosów w trzech
intensywnych kolorach: różowym, ﬁoletowym
i turkusowym, brokat w trzech kolorach, szablon
i pędzelek. Wystarczy spryskać włosy i rozczesać
grzebieniem. Aby usunąć kolor z włosów, należy
umyć głowę szamponem. Wiek: 8+.

Dystrybutor: STNUX
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SMOBY
Kuchnia Mini Tefal Evolutive Gourmet
W zestawie 43 akcesoria,
w tym magiczny garnek (wlej
wodę, naciśnij przycisk i patrz,
jak pojawiają się bąbelki).
Posiada sporo miejsca do
zabawy – dodatkowy blat
oraz jadalnię, mikrofalówkę,
zlewozmywak, ekspres do
kawy z kapsułkami, piekarnik,
lodówkę, kostkarkę do lodu,
półeczki i krzesełko. Wiek: 3+.

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA
EGMONT POLSKA
Gra „Pędzące żółwie”
Celem gry jest dotarcie swoim żółwiem
do sałaty. Gracze nie wiedzą jednak,
które żółwie należą do rywali. Żółwie
wskakują na siebie i w ten sposób
podróżują za darmo w stronę mety!
Gra wprowadza najmłodszych graczy
w świat koncentracji, ucząc ich
przewidywania działań innych graczy.
Wiek: 5+.

Wydawca: EGMONT POLSKA
TM TOYS
Flora – Interaktywny konik
Zabawka wykonana jest z miękkiego,
miłego w dotyku pluszu. Flora wydaje
4 różne dźwięki (rży, parska, wzdycha
i chrupie marchewkę), porusza
ogonem i nogą. W zestawie 10
akcesoriów: 3 kwiatki i 3 kokardki do
przypinania do ogona i grzywy, siodło,
kocyk, szczotka i marchewka.

Dystrybutor: TM TOYS
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DICKIE
SOS Kwatera główna policji
W zestawie:
więzienie,
jednostka
SWAT
z wyrzutnią
drona, tarcza
do strzelania
wodą,
4 pojazdy bez
napędu, w tym: Dodge Hellcat Villian ze światłem i z dźwiękiem oraz
podnoszoną maską i funkcją crash na drzwiach. Wiek: 3+.

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA
EGMONT POLSKA
Gra „Ubongo”
Każdy z graczy dostaje planszę
z innym wzorem i 12 elementów
układanki. Jeden z nich przekręca
klepsydrę i rzuca kostką,
wskazując, z których elementów
gracze będą korzystać w rundzie.
Wszyscy starają się jak najszybciej
zasłonić puste pola na swoich
planszach. Każdy, kto zdąży to
zrobić przed upływem czasu,
zdobywa klejnot. Wiek: 8+.

Wydawca: EGMONT POLSKA
TM TOYS
GraviTrax
Zestaw umożliwia poznanie świata
grawitacji i praw ﬁzyki podczas
zabawy. Polega ona na budowaniu
systemu torów z różnych elementów
konstrukcyjnych. Celem jest dotarcie
kulek do mety po zbudowanym
torze. W ofercie zestaw startowy oraz
zestawy uzupełniające.

Dystrybutor: TM TOYS

2019
WADER-WOŹNIAK
Magic Truck Action – Straż pożarna
Uwagę przyciąga
okazałych rozmiarów
kabina, której światła
zostały wykonane
z ﬂuorescencyjnego
tworzywa (naświetlają
się w dzień i świecą
w nocy). Wóz strażacki
posiada wysuwaną drabinę, obracającą się wokół własnej osi, a po
naciśnięciu pompki wąż gaśniczy tryska wodą. Seria składa się z 5
samochodów. Długość: 78 cm. Wiek: 3+.

Producent: WADER-WOŹNIAK
ZIELONA SOWA
Gra „Robin Hood i Szeryf”
Stań na czele wesołej kompanii Robin
Hooda lub opowiedz się po stronie
Szeryfa z Nottingham. Zjednaj sobie
zamożnych mieszczan lub pracowitych
chłopów, walcz o złote monety i nie daj
się złapać do niewoli! Możesz być zwinny
i silny, ale to spryt pozwoli ci wydostać się
z niejednych kłopotów.

Wydawca: ZIELONA SOWA
DANTE
Magiczny projektor Frozen
Produkt inspirowany akcesoriami
z ﬁlmu używanymi przez Elsę.
W zestawie 2 paski z taśmą do
założenia na stopę dziecka. Podczas
ruchu zabawka emituje światło
w kształcie śnieżynek (baterie
niedołączone do zestawu).

Dystrybutor: DANTE
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WADER-WOŹNIAK
Play Tracks Railway – City Train
W tym świecie transport działa bez
zarzutu – drogi płynnie przecinają
się z torami kolejki miejskiej i dzięki
systemowi wiaduktów pasażerowie
bezkolizyjnie docierają na miejsce.
Cały system dróg i torów ma aż
6,3 m. Składają się na niego tory
kolejowe, elementy autostrady
i samochodziki oraz podpórki
umożliwiające budowanie trasy na
dwóch poziomach.

Producent: WADER-WOŹNIAK
ZIELONA SOWA
Gra „Śladami Phileasa Fogga”
Klub Reforma, zainspirowany
wyczynami Phileasa Fogga,
postanawia odtworzyć zakład,
w którym każdy z członków będzie
musiał odbyć podróż dookoła świata
w 80 dni. Aby przebyć prawie 24
tysiące mil w tak krótkim czasie, należy
odpowiednio się przygotować. Nie
jest to łatwe, bo na początku swojej
podróży masz w kieszeni tylko 135
funtów oraz bilet na lot balonem.

Wydawca: ZIELONA SOWA
DANTE
Crazy Science – Laboratorium Doktora Szlama
Zadaniem dziecka jest złapanie
100 potworków, które uciekły
z pracowni szalonego doktorka.
Są wśród nich rozmaite gatunki:
emotikony, zastygające
i wybuchające, relaksujące i wiele
innych, z którymi młody naukowiec
z pewnością pozna się bliżej.

Dystrybutor: DANTE
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CDP
Funko POP Vinyl – Gwiezdne Wojny.
Skywalker. Odrodzenie
Robot BB8 – ulubieniec fanów technologii
i efektów specjalnych w kultowym kinowym
hicie tej jesieni – teraz dostępny jest
w serii kolekcjonerskich ﬁgurek. Wysoka jakość
wykonania, dbałość o szczegóły i spójna estetyka
poszczególnych kolekcji to cechy produktów
Funko. W serii dostępne są również Kylo Ren, Rey,
Finn, Poe Dameron, Lando Calrissian, Sith Jet
Trooper oraz D-0.

Dystrybutor: CDP
HANKY PANKY
Ekskluzywna magiczna kolekcja
W zestawie wysokiej jakości
rekwizyty do trików. Spraw,
by chusteczka zniknęła,
a monety w niewiarygodny
sposób uciekły. Wprowadź
w zachwyt widzów
dzięki trikom karcianym!
Przejrzysta instrukcja
w 5 językach oraz ﬁlmy
instruktażowe w łatwej do
pobrania aplikacji na IOS oraz Android.

Dystrybutor: CARTAMUNDI
ARTYK
Jeżyk Julek E-Edu
Mądry zwierz, który wie, co warto jeść!
Ma sensory w obu łapkach i w nóżce.
Miły w dotyku, z mięciutkimi kolcami,
trzyma w łapkach śliczne jabłuszko,
które komponuje się z koncepcją
jeżyka uczącego zasad higieny
i zdrowego odżywiania. Dzięki
angażującym piosenkom z prostymi
układami choreograﬁcznymi cała
rodzina będzie świetnie się z nim
bawić.

Dystrybutor: ARTYK
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CDP
Figurki Mystery Minis Funko POP
– Kraina Lodu 2
Kto z miłośników Disneya nie kocha
Krainy Lodu? Teraz młodzi fani
mogą kolekcjonować ﬁgurki postaci
w pudełkach-niespodziankach! Do
zebrania aż 12 uroczych ﬁgurek,
wśród których są: Elsa, Anna, Olaf,
Sven, Kristof, Mattias i całkiem nowe
postaci żywiołów.

Dystrybutor: CDP
HASBRO
Nerf Wyrzutnie Laser Ops Alphapoint
Wyrzutnie za każdym pociągnięciem
spustu wystrzeliwują pojedynczy impuls IR,
a także pokazują otrzymane traﬁenia za
pomocą światła i efektów dźwiękowych.
Alphapoint dzięki wykorzystaniu
podczerwieni nie wymagają używania
standardowych strzałek i mają zasięg do
68 m. W zestawie 2 wyrzutnie oraz opaski
na rękę, które umożliwiają umieszczenie
w nich smartfonów.

Dystrybutor: DAMI
MIRAGE HOBBY
Wypukła kolorowanka – Królewna Śnieżka
Wykonany z dbałością o szczegóły
zestaw do samodzielnego malowania.
Wypukły portret wyposażony jest
w ramkę, którą można postawić na
półce lub powiesić. W zestawie farby
i pędzelek. Istnieje możliwość zmycia
farb wodą z mydłem i pomalowania
obrazka ponownie.

Producent: MIRAGE HOBBY

2019
ALEXANDER
Gra „Prawda czy wyzwanie”
Przy tej rozgrywce każde spotkanie
towarzyskie będzie udane.
Gra zapakowana jest w piękne, duże
pudełko z litej tektury. Wewnątrz
dedykowana wypraska i drewniane
elementy. Liczba graczy: 2-6. Wiek: 12+.

Wydawca: ALEXANDER
PRO-EXIMP
L.O.L. Surprise – Zegarek
Rozwiń swoją kapsułę, aby
odkryć zegarek z wymiennym
paskiem, tarczą i ramką.
W kapsule znajdziesz również
wiele dodatków, takich jak:
bransoletka, pierścionek,
kokardka. Łącz je ze sobą, aby
stworzyć własny styl. Każdy
element jest zapakowany
w osobną saszetkę, dzięki
czemu pozostaje niespodzianką.

Dystrybutor: PRO-EXIMP
WINNING MOVES
Gra „Top Trumps Match – Psi Patrol”
Wybierz jednego z członków
Psiego Patrolu i zmierz się
z pozostałymi graczami. Zabaw
się z mieszkańcami Zatoki
Przygód i sprawdź, który psiak
doprowadzi cię do zwycięstwa.
Ułóż rząd pięciu jednakowych
postaci i wygraj! Sprawdź, czy
uda ci się zwyciężyć w pięciu
rundach i zostać zwycięzcą całej
rozgrywki! Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 2. Wiek: 4+.

Wydawca: WINNING MOVES
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ALEXANDER
Mały Konstruktor – Noah
Zestaw do samodzielnego
montażu, z którego dzieci
zbudują pojazdy. Dzięki
dołączonym narzędziom
konstrukcję można wielokrotnie
skręcać i rozkręcać, a złożony
model jest trwały i nadaje
się do dalszej zabawy.
Wszystkie elementy zostały
wyprodukowane w fabryce
Alexandra. Wiek: 8+.

Producent: ALEXANDER
GODAN
Stroje karnawałowe
Najnowsza kolekcja zestawów
dla dzieci (nie tylko na
karnawał): kotki, wróżki,
pszczółki i biedronki.

Dystrybutor: GODAN
WINNING MOVES
Gra karciana „Top Trumps – Psi Patrol”
Gra opiera się na postaciach występujących
w Psim Patrolu. Sprawdź, który z bohaterów
wykaże się większą lojalnością i siłą, a który
będzie bardziej chciwy. Wędruj z ulubionymi
bohaterami po Zatoce Przygód, walcz na cechy,
zbierz wszystkie karty i wygraj! Czas gry: 15 min.
Liczba graczy: 2+. Wiek: 6+.

Wydawca: WINNING MOVES
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POLESIE
Majk samochód-holownik + wózek widłowy
Holownik Majk to ciągnik
siodłowy z naczepą,
która służy do holowania
innych maszyn. Mogą
one na nią wjechać
dzięki dwóm platformom
umieszczonym na końcu
naczepy. Do zestawu
dołączono wózek widłowy
z widłami, które można
unosić, paletę oraz 30 kolorowych klocków.

Producent: POLESIE
TREFL
Gra „Myśl kolorem Junior”
Co powiecie na zwariowaną grę
z kolorami w roli głównej? Świat dzieci
jest światem kolorów. To pobudzająca
wyobraźnię nowa gra rodzinna – nie
tylko dla najmłodszych!

Wydawca: TREFL
MULTIGRA
Gra „Tropiciele”
Gdzie żyje lew? To łatwe: w Afryce!
Ale czy wiesz, jak długo żyje? Albo
ile waży? Te informacje znają tylko
najwytrawniejsi tropiciele! Nie zwlekaj
i dołącz do ich grona! Wiedza
na pewno pomoże ci odnieść
sukces w grze, jednak bez reﬂeksu
i szybkiego podejmowania decyzji
może okazać się niewystarczająca.
Liczba graczy: 2-6. Wiek: 8+.

Wydawca: MULTIGRA

10

POLESIE
Zestaw Carmen nr 5 z akcesoriami
Pralka, suszarka i deska do
prasowania w jednym. W zestawie
komora piorąca z otwieranymi
drzwiczkami, miejsce do prasowania
ze specjalną materiałową nakładką,
sznurkowa suszarka na pranie,
kosz z workiem na śmieci, półki
z barierką na wiadro i inne sprzęty.

Producent: POLESIE
SWEDE
Kasa sklepowa z polskim modułem głosowym
Elektroniczna kasa
sklepowa z kalkulatorem
to ciekawy pomysł
na zabawę w sklep.
W zestawie produkty
spożywcze. Poprzez
zabawę kasą sklepową
dziecko uczy się prostych
działań na liczbach.
Dystrybutor posiada
w ofercie 3 modele kas sklepowych.

Dystrybutor: SWEDE
MULTIGRA
Gra „Mam na oku. Maxi”
Wytęż swój wzrok i umysł! Czy
znajdziesz na 6 planszach pełnych
rozmaitych ilustracji tę, która widnieje
na wylosowanej właśnie karcie? Czy
zrobisz to przed wszystkimi? A jeśli
będziesz musiał wskazać po prostu
coś, co pływa? Znajdziesz więcej niż
jedną taką rzecz? Zastanów się dobrze.
Każda plansza jest dwustronna,
dzięki czemu gra jest dynamiczna
i zaskakująca. Liczba graczy: 1+. Wiek: 3+.

Wydawca: MULTIGRA

2019
MAJDAN ZABAWEK
Ser z myszkami
Realistyczna zabawka w postaci
rozciągliwego sera żółtego
z myszkami.

Dystrybutor: MAJDAN ZABAWEK
SES CREATIVE
Zestaw konstrukcyjny
Zestaw konstrukcyjny
z elementami z drewna
i pianki. Użyj drewnianego
młotka i plastikowych
gwoździ, aby połączyć
różne części. Elementy są
łatwe do demontażu, dzięki
czemu możesz cieszyć się
niekończącą się zabawą!
Zbuduj samochód, ciągnik,
śmigłowiec lub koparkę, a nawet wszystkie cztery!

Dystrybutor: LOGIS
FOXGAMES
Gra „Obłędny rycerz”
Gra kooperacyjna, w której liczą się
zręczność i współpraca zespołowa.
Gracze przechodzą 20 poziomów.
Aby tego dokonać, mają do
przejścia pudełko za pomocą
specjalnych dźwigni i w ten sposób
poruszać rycerzem. Każdy poziom
to inna trasa, którą musi przejść
rycerz i na której znajdują się
najróżniejsze przeszkody, takie jak
dziury, płoty czy łuki.

Wydawca: FOXGAMES
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MAJDAN ZABAWEK
Angry Birds – Jellyball – Żelkowe gniotki
Duże antystresowe ptaki z żelowymi
kulkami w środku. Możesz je znaleźć
w zestawie z 5 bohaterami lub wybrać
konkretny wzór. Wielkość: 11 cm.

Dystrybutor: MAJDAN ZABAWEK
SES CREATIVE
Zabawa kreatywna
Kto jako dziecko nie wycinał
papierowych paseczków
albo nie tworzył papierowego
łańcucha? SES Creative nadał
tej ponadczasowej zabawie
nowy, stylowy wymiar. Przeczytaj
uważnie instrukcje i prawidłowo
złóż paski papieru. Zestaw zawiera
wystarczająco dużo materiałów do
wykonania 11 postaci.

Dystrybutor: LOGIS
FOXGAMES
Gra „Rzuć hasło”
Mała kościana gra, w której gracze mogą
nie tylko przetestować swoją wiedzę, ale
też sprawdzić swoją spostrzegawczość,
reﬂeks i zdolność kojarzenia.

Wydawca: FOXGAMES
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FORMATEX
Happy Places Royal
Zabawa lalkami księżniczkami,
konikami i księciem w pałacu
królewskim. Wraz z innymi mebelkami
Petkins możesz dowolnie zaprojektować
miejsce dla swoich królewskich
przyjaciół. Każda księżniczka i książę
ma zestaw strojów do przebrania.

Dystrybutor: FORMATEX
COBI
Treasure X Kings Gold – Grobowiec skarbów
Największy zestaw z kolekcji Treasure
X, w którym kryje się skarb pokryty
złotem! Przejdź przez 30 poziomów
przygody. Otwieraj po kolei sarkofagi,
kop w magicznym kamieniu,
znajdź ﬁgurki Małych Bestii i Króla,
a także tarczę i herb, które trzeba
dopasować do drzwi skarbca, aby
się otworzył. Gdy tego dokonasz,
odkryjesz skarby, a wśród nich
pokrytą złotem ozdobę korony Króla!

Dystrybutor: COBI
ASKATO
Klocki słomki
Prosta zasada budowania
sprawia, że w kilka chwil
każdy może zaprojektować
dowolny kształt. Poszczególne
słomki łączą się w większe
elementy za pomocą różnego
rodzaju łączników. W ofercie
dystrybutora zróżnicowane
pod względem liczby części
zestawy, wyposażone w różnego rodzaju łączniki, plastyczne i atrakcyjne
kolorystycznie.

Dystrybutor: ASKATO

12

FORMATEX
Interaktywny jednorożec Wish Me
Pluszowa zabawka, za pomocą której
dzieci mogą składać życzenia – takie,
które chciałyby, aby się spełniły. Kiedy
pocałujesz jednorożca w nos i złożysz
życzenie, jego róg się zaświeci. Aby go
wyłączyć, wystarczy na niego dmuchnąć.
Pluszak Wish Me ma 4 miejsca
z sensorem dotyku, dzięki którym wydaje
różne dźwięki.

Dystrybutor: FORMATEX
COBI
Jednorożce PomSies Lumies
Interaktywne jednorożce świecą kolorem,
którego dotkną, i reagują w różny sposób,
w zależności od nastroju i koloru, którego
dotkną. Lumies uwielbiają też muzykę
– zmieniają kolory w określone dźwięki.
Skanuj kolory, a Lumies je zmiksują
i zagrają niepowtarzalną melodię. Mają
5 trybów zabawy i ponad 100 reakcji,
mówią po polsku. W zestawie grzebyk-spinka. Reklama TV.

Dystrybutor: COBI
ASKATO
Gra „Wisielec”
Ćwiczy pamięć, koncentrację,
umiejętność logicznego
myślenia i spostrzegawczość.
Poprzez zabawę można
poszerzyć zasób słownictwa
oraz poćwiczyć ortograﬁę.
Przeznaczona dla wszystkich,
którzy kochają rywalizację
i dobrą zabawę. Wykonana
z drewna, świetnie spisze się
w podróży.

Dystrybutor: ASKATO

2019
AKSJOMAT
Książeczka i cztery układanki
Kartonowa książeczka z wierszykami
o zwierzątkach lub pojazdach
to pomysł na spędzenie czasu
z dzieckiem. Naturalną kontynuacją
zabawy będzie układanie prostych
puzzli. W każdym pudełku znajdują
się kartonowa książeczka oraz
4 układanki przedstawiające zwierzęta
lub pojazdy złożone z 2, 3, 4 i 5 puzzli.
Wiek: 2+.

Wydawca: AKSJOMAT
ALEXANDER
Montino 470
Zestaw do tworzenia
fantazyjnych konstrukcji.
W opakowaniu kolorowe
rurki w trzech długościach
(20 cm, 14 cm i 9 cm)
oraz złączki pozwalające
na tworzenie modeli. Do
zestawu dołączony jest
katalog z inspiracjami.

Dystrybutor: BEMAG
ALBI
Gra „Karak”
Co kryje się w podziemiach
popadającego w ruinę zamku Karak?
Labirynt pełen skarbów i… potworów!
Sześciu dzielnych bohaterów wkracza
do tej plątaniny korytarzy, by zdobyć
ukrytą tam fortunę, a każdy z nich ma
innego asa w rękawie. Jednak skrzynie ze
skarbami są zamknięte na klucz, a wokół
czają się potwory…

Wydawca: ALBI POLSKA
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AKSJOMAT
Karty edukacyjne z pisakiem
Pudełko zawiera 24 karty z liczbami
od 1 do 20, literkami lub szlaczkami
oraz specjalny pisak. Na każdej karcie
znajdują się cyfry, literki lub wzory
szlaczków. Ponadto zbiory elementów
do przeliczania oraz zeszytowe kratki
z liczbami do pisania i prostymi
działaniami, linie z literami i wyrazami
lub sekwencje kresek, zygzaki i fale.
Kartami można bawić się wielokrotnie.
Wiek 5+.

Wydawca: AKSJOMAT
ABINO
Kubiki na start
Nowe polskie klocki dla dzieci
wykonane z miękkiego plastiku
przypominającego gumę.
Uniwersalny sześcienny kształt
pozwala budować z nich
przeróżne konstrukcje. Rozwijają
wyobraźnię przestrzenną,
kreatywność oraz cierpliwość.
Zestaw zawiera 70 elementów.

Producent: ABINO
ALBI
Gra „Party Time”
Gra, w której musisz wyjaśnić
pozostałym graczom znaczenie słów
za pomocą innych wyrazów, używając
synonimów, antonimów i podpowiedzi.
Na planszy czekają na was pola
premiowe i zadania dodatkowe,
takie jak kalambury, opisywanie
sławnych postaci, wyszukiwanie rymów
i wymienienie jak największej liczby
wyrazów na wylosowaną literę.

Wydawca: ALBI POLSKA

13

Gwiazdka

2019

REBEL
Gra „Dobble Harry Potter”
W tej wersji „Dobble” znajdziesz
stylizowane wizerunki
bohaterów kultowego świata
wykreowanego przez J.K. Rowling:
Harry’ego Pottera, Hermionę Granger,
Rona Weasleya, a także różdżki,
stworzenia, herby Hogwartu i wiele
innych.

Wydawca: REBEL
KORBO-REMI
Korbo Car Service
Zestaw pozwala zbudować
ogromny serwis samochodowy:
myjnię z ruchomymi kołami/
szczotkami, obracany
kompresor i stację paliw.
Cztery białe opony posłużą
jako podstawa do stworzenia
różnorodnych samochodów.
Liczba elementów: 119.

Dystrybutor: MG DYSTRYBUCJA
GARETT ELECTRONICS
Smartwatch Garett Kids Happy
Nowoczesny lokalizator GPS z kartą SIM
i przyciskiem SOS. Posiada m.in. funkcje
lokalizacji na mapie oraz telefonu
komórkowego, dzięki którym rodzice mają
większą kontrolę nad swoimi pociechami.
Zegarek działa z kartą SIM każdego
operatora. Funkcja lokalizacji GPS pozwala
na namierzenie zegarka na mapie GPS
telefonu (w czasie rzeczywistym) lub
prześledzenie trasy pokonanej przez dziecko.

Producent: GARETT ELECTRONICS
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REBEL
„Wsiąść do Pociągu: Europa”
+ dodatek „Polska”
Wciel się w prekursora kolejnictwa i stwórz
nowe trasy na mapie Europy. Zbieraj
kolorowe karty z wagonami, a następnie
wykorzystaj je, by budować dworce,
pokonywać tunele i łączyć najważniejsze
miasta. W zestawie gra „Wsiąść do
pociągu: Europa” oraz dodatek z mapą
Polski utrzymany w stylistyce lat 50.
ubiegłego stulecia.

Wydawca: REBEL
KORBO-REMI
Korbo Space
Zestaw o walorach
edukacyjnych – pozwala
poprzez zabawę zrozumieć ruch
planet wokół Słońca. W pudełku
8 planet, księżyce i Słońce
oraz 2 roboty na specjalnych
zatyczkach, na których można
obracać ludziki. Z klocków
zabudujesz również kosmiczny
łazik marsjański na białych
oponach.

Dystrybutor: MG DYSTRYBUCJA
GARETT ELECTRONICS
Smartwatch Garett Kids 2
Najnowszy model lokalizatora GPS.
Nowoczesny zegarek umożliwia stały
kontakt rodzica z dzieckiem oraz na
bieżąco ustalanie jego pozycji. Główne
atuty nowej wersji to dotykowy i większy
wyświetlacz, mocniejsza bateria, lepsze
pozycjonowanie na mapach. Garett
Kids 2 ma też mocniejsze mocowanie
paska oraz łatwiejszy dostęp do karty
Micro SIM.

Producent: GARETT ELECTRONICS

2019
KAPITAN NAUKA
„Gra edukacyjna Polska”
W tym wyścigu o zwycięstwie decydują
spostrzegawczość, reﬂeks, łut szczęścia
oraz znajomość polskiej przyrody,
historii i geograﬁi. Dzięki różnorodnym
wariantom rozgrywki zabawę można
dostosować do wieku i temperamentu
graczy. Wiek: 5+.

Wydawca: KAPITAN NAUKA
BRIGHT JUNIOR MEDIA
Puzzle przestrzenne Kosmos
Po ułożeniu puzzli na stworzonej
przez nie scenie można odgrywać
historie z ﬁgurkami 3D i wcielać
się w role kosmicznych bohaterów.
Dostosowane do wieku, oryginalnie
zaprojektowane puzzle wprowadzają
najmłodszych w tematykę
kosmosu, pobudzają kreatywność
i wyobraźnię, a ich układanie jest
przyjemnym treningiem małej
motoryki. Liczba elementów: 20 + 8 dużych ﬁgurek. Wiek: 2+.

Wydawca: CZUCZU
WISEELK
Irlandzki domek
Zestaw składa się z małych,
wyglądających jak prawdziwe
cegiełek oraz płytek (łączonych
za pomocą nietoksycznego kleju).
Budować można według instrukcji
lub z użyciem własnej wyobraźni.
Cegiełki są wielokrotnego
użytku – po zanurzeniu w wodzie
na około 30 minut należy je
rozdzielić, wysuszyć i można budować od nowa.

Gwiazdka

KAPITAN NAUKA
„Żaby czy kraby? Gra na mnożenie”
Gra matematyczna do nauki mnożenia
w zakresie 100. Angażuje wyobraźnię,
pozwala samodzielnie zrozumieć istotę
działań. Dziecko bez trudu opanuje
tabliczkę mnożenia, nauczy się
elastyczności w liczeniu i wykonywaniu
trudniejszych działań matematycznych
oraz nabędzie umiejętność
wykorzystywania wiedzy w codziennych
sytuacjach. Wiek: 6+.

Wydawca: KAPITAN NAUKA
BRIGHT JUNIOR MEDIA
Duuuże puzzle Moje ciało
W prezentowym pudełku znajduje się
6 dużych edukacyjnych układanek
o wyjątkowym kształcie, które w zabawny
i prosty sposób przedstawiają ludzkie
ciało, oraz bogato ilustrowany plakat
z ciekawostkami wyjaśniającymi
zasady jego funkcjonowania. Elementy
układanek można dowolnie łączyć,
co rozwija kreatywność i dziecięcą
wyobraźnię.

Wydawca: CZUCZU
DROMADER
Samochody Welly w skali 1:34-1:39
Niekwestionowany lider
sprzedaży w kategorii
metalowych modeli
pojazdów. W ofercie
ponad 250 różnych
modeli od producentów
z USA, Azji i Europy. Do
tego bogata kolekcja
modeli aut z epoki PRL-u,
oldtimerów oraz aut służb
miejskich. Wiek: 3+.

Importer: FILIP I S-KA DROMADER SP. JAWNA

Dystrybutor: BRANDIN
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DOUBLE EAGLE
Traktor z dwuosiową przyczepą
Zdalnie sterowane funkcje:
jazda do przodu i wstecz, skręty
w lewo/prawo, stop, sygnalizacja
świetlno-dźwiękowa, kiprowanie
przyczepy. Skala 1:16. Prędkość:
ok. 2,2 km/h. Funkcja auto off
(automatyczne wyłączenie po
50 sek. bezczynności). System
sterowania 2,4 GHz umożliwia jednoczesną niezakłóconą zabawę kilkoma
pojazdami. Zasięg nadajnika: ok. 25 m. Akumulator 4,8 V/400 mAh NiCd.
Wiek: 6+.

Dystrybutor: ATA
NASZA KSIĘGARNIA
Gra „Pucio. Pierwsze zabawy”
Uwielbiany przez dzieci i rodziców bohater
bestsellerowej serii pojawił się w grach
edukacyjnych! Pudełko zawiera
20 obrazków, 20 kartoników z podpisami
oraz propozycje 6 zabaw. Na jednych
kartonikach znajdują się obrazki
z wyrażeniem dźwiękonaśladowczym,
a także obiektem lub zwierzęciem
wydającym dany dźwięk oraz wizerunkiem
Pucia, na innych wyłącznie teksty (te same
onomatopeje, które występują na kartonikach z obrazkami). Wiek: 1+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
TUBAN
Zestaw kreatywny Super Slime
Zestaw do samodzielnego stworzenia
slime’a nie tylko umożliwia uwielbianą przez
dzieci zabawę, ale także stanowi ćwiczenie
sensoryczne. W pudełku znajdują się: klej,
aktywator, dodatki do ozdabiania oraz
pojemniczek do przechowywania. Zestaw
został wyprodukowany w Polsce.

Dystrybutor: TUBAN
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TUPIKO
Stacja kolejowa
Zestaw składa się z 550 elementów, z których można zbudować kolorowy
dworzec z pociągiem.

Dystrybutor: TUPIKO
NASZA KSIĘGARNIA
Pucio i Misia ubierają choinkę. Puzzle
Nadchodzi Gwiazdka… Pucio i Misia pomagają rodzicom
w przygotowaniach, pięknie przystrajając
świąteczne drzewko. Do ułożenia jest duży
obrazek w kształcie choinki. W pudełku
również niespodzianka – kilka tekturowych
bombek z wizerunkami bohaterów książek
o Puciu do zawieszenia na prawdziwym
drzewku lub do przystrojenia wózka.
Liczba elementów: 22 + 6. Wiek: 2+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
TUBAN
Crazy Hel – do dmuchania
balonów
Puszka z helem o pojemności 1 l. Crazy Hel idealnie nadaje się
do dmuchania niewielkiej liczby balonów. Produkt stanowi świetne
uzupełnienie asortymentu party.

Dystrybutor: TUBAN

