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Szukaj nas: 

TTemat jesiennych kontraktacji nabiera wreszcie coraz zdrowszych ru-
mieńców. Pierwsze z nich tradycyjnie odbędą się już pod koniec sierp-
nia. W całym tym przekazie najbardziej wyczekiwany przez branżę jest na 
pozór nieco lakoniczny komunikat: „odbędą się”. Tak, machina targowa 
coraz śmielej zaczyna się rozkręcać, wszyscy czekaliśmy na ten moment 
z utęsknieniem. Jednak aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo 
i komfort psychiczny, stosujmy się do próśb organizatorów, przestrzegaj-
my zasad higieny, ale przede wszystkim włączmy pozytywne myślenie. 
Bo mimo że pewnie jeszcze długo nie będziemy targować w sposób, 
do jakiego przez lata przywykliśmy, to jednak jesienią polska branża zabaw-
karska zrobi wreszcie ogromny krok w kierunku powrotu do normalności. 
Do zobaczenia, Kochani, my już też zdążyliśmy bardzo się za Wami stęsk-
nić!

Tymczasem zachęcamy do lektury nowego, lipcowo-sierpniowego wyda-
nia „Rynku Zabawek”. Jak przystało na okres wakacyjny, lekkiego, łatwego 
i przyjemnego. Idealnego do zabrania w podróż ☺ Wprawdzie poruszyli-
śmy w nim dwa trudne tematy – wątpliwej jakości zabawek dźwiękowych 
(s. 48) oraz samego ich bezpieczeństwa, które powinno być stawiane na 
równi z unikatowymi funkcjami, pozostawaniem w zgodzie z modnym 
trendem eko oraz atrakcyjnym wzornictwem (s. 12) – jednak na pozosta-
łych stronach znajdą Państwo balsam na nadszarpnięte w ciągu ostatnich 
trudnych miesięcy nerwy. Polscy producenci i dystrybutorzy lockdown 
wykorzystali najlepiej, jak mogli, dzięki czemu w gorącym sezonie targo-
wym czekają na nas spektakularne debiuty oraz nakręcające sprzedaż 
pewniaki na półce. Chwilo, trwaj!

Anna Wakulak
Redaktor Naczelna
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MATTEL

Nowe oblicze „Uno” 
Firma Mattel wprowadziła na rynek nową wersję klasycznej gry kar-

cianej – „Uno Flip!”. Talia zawiera dwustronne karty, wśród których 

są karta „Odwróć” i jeszcze mocniejsze karty specjalne podnoszące 

poziom rywalizacji. Awers kart jest jasny (podczas gry obowiązują 

klasyczne zasady „Uno”), natomiast rewers ciemny (z bardziej suro-

wymi zasadami). Ciemna strona talii obejmuje nowe karty specjalne, 

które mogą nieźle namieszać w rozgrywce, takie jak „Weź pięć”, „Po-

stój dla wszystkich” czy „Wybierz kolor + weź w tym kolorze”. Nowo-

ścią w talii jest także karta „Odwróć”. Wykorzystanie jej sprawia, że 

wszystkie karty zostają odwrócone na drugą stronę, co ujawnia nowy 

zestaw cyfr i kolorów. Ciemniejsza strona stawia graczy w odwrotnej 

sytuacji. Gra kończy się, gdy jeden 

z graczy pozbędzie się wszystkich 

kart z ręki, kończąc tym samym run-

dę, i krzyknie „Uno!”.

ABRO

Targi Szkoła 2020
Kontraktacje hurtowni odbędą się 5 sierpnia br. w godzinach 8:00-

-19:00 w hotelu Trylogia w Zielonce. W celu zapewnienia bezpieczeń-

stwa wystawcom oraz odwiedzającym zarówno przed wejściem na teren 

obiektu, jak i w sali targowej rozmieszczone zostaną punkty do dezynfek-

cji, a każdy uczestnik otrzyma jednorazową maseczkę ochronną. Ograni-

czona zostanie też liczba osób jednocześnie przebywających w sali.

KIND + JUGEND 

Tegoroczna wystawa odwołana

Zuwagi na coraz częstsze rezygnacje wystawców z udziału w tar-

gach, jak też niewielkie zainteresowanie zwiedzających organiza-

torzy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej wystawy. Wpływ na to 

miały narastająca niepewność w związku z COVID-19, liczne zacho-

rowania w Niemczech oraz niezbyt dobra sytuacja ekonomiczna wielu 

przedsiębiorców. 

Tymczasem organizatorzy zapraszają już na przyszłoroczną edycję 

imprezy, która zaplanowana została na 6-19 września 2021 r.
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COBI 

Firma obsypana nagrodami
Firma Cobi Factory została wyróżniona przez Instytut Europej-

skiego Biznesu w XIV edycji konkursu Gepardy Biznesu 2019, 

XII edycji konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i VIII edycji 

konkursu Wielki Modernizator Polski 2019. Nagrody przyznawane są 

na podstawie gruntownej analizy wiarygodnych danych fi nansowych 

z Krajowego Rejestru Sądowego. Cobi Factory rozwija się bardzo dy-

namicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 

2016-2017 wyniosła w jej przypadku 49,4%.To właśnie ten wynik za-

decydował o wyróżnieniu fi rmy tytułem Geparda Biznesu 2019. Z ko-

lei wartość rynkowa Cobi Factory w marcu 2019 r. została oszacowa-

na przez Instytut Europejskiego Biznesu na 41 mln zł, co zapewniło 

fi rmie tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2019. A za odpisy amorty-

zacyjne w latach 2016-2017 na kwotę 13,4 mln zł została ona okrzyk-

nięta Wielkim Modernizatorem Polski 2019. Gratulujemy serdecznie!

EGMONT POLSKA 

„LEGO Explorer” – magazyn 
w duchu STEM
17 lipca br. ukazał się pierwszy nu-

mer miesięcznika „LEGO Explorer”. 

Oryginalna koncepcja została oparta na 

współpracy wydawnictwa Egmont Pu-

blishing z fi rmą LEGO. Magazyn roz-

budza wyobraźnię i ciekawość świata, 

inspiruje dzieci do uwolnienia swojej 

kreatywności i do nauki przez twórczą 

zabawę. Dedykowane 6-10-latkom cza-

sopismo łączy zabawę najbardziej zna-

nymi klockami na świecie z edukacją 

STEM. W każdym numerze dzieci znaj-

dą mnóstwo pomysłów na wykorzysta-

nie własnych zestawów klocków. Nie zabraknie też porad i informacji 

od projektantów i ekspertów LEGO. Młodzi czytelnicy poznają rów-

nież i zbadają fascynujące fakty ze świata nauki, techniki, inżynierii, 

sztuki oraz matematyki. Do każdego egzemplarza czasopisma dołą-

czony jest unikatowy zestaw klocków LEGO. 

CANDY 

Znany termin 
jesiennych targów
Kontraktacje hurtowni zaplanowane zostały na 19 sierpnia br. w ho-

telu Łańcut w Łańcucie. Szczegółowe informacje dotyczące wy-

stawy można znaleźć na stronie www.candy.com.pl lub uzyskać pod 

numerem telefonu 690 356 113.

FOXGAMES

„Najlepsza gra o kotach” 
już w sprzedaży
Co łączyło Marię Antoninę i Ernesta He-

mingwaya? Oboje uwielbiali koty! Uczest-

nicy gry będą mogli trafi ć do tego zacnego 

grona i sprawdzić, kto z nich jest największym 

kociarzem. Rozgrywka polega na dobieraniu 

przez graczy kart, za które zdobędą kocie za-

bawki, przysmaki i ubranka. Jednak przede 

wszystkim spotykają po drodze koty, którymi 

będą musieli odpowiednio się zaopiekować – 

za każdego zaniedbanego futrzaka otrzymają 

bowiem punkty minusowe! Tematyka i pro-

ste zasady sprawiają, że „Najlepsza gra o ko-

tach” jest idealnym tytułem dla całej rodziny. 

To również obowiązkowa pozycja na półce 

każdego kociarza. Tytuł przypadnie też do gustu fanom karcianek, gier 

z prostymi zasadami i wszystkim tym, którzy cenią sobie dobrą zabawę. 

Patronem medialnym gry jest „Rynek Zabawek”.

ZIELONA SOWA

Zmiana właścicielska 
Od 15 czerwca 2020 r. Wydawnictwo Zielona Sowa ma nowego 

właściciela, którym jest Kapitałowa Grupa Inwestycyjna z siedzi-

bą w Ożarowie Mazowieckim (do tej pory było częścią Grupy Wydaw-

nictw Szkolnych i Pedagogicznych). W ślad za tym nastąpiła zmiana 

na stanowisku prezesa zarządu. W miejsce Anny Lubczyńskiej-Lafu-

ente został powołany Grzegorz Czajka. Nowy prezes był już członkiem 

zarządu wydawnictwa w latach 2008-2010. 

Reklama
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ZIELONA SOWA 

Wirtualne Targi Książki, czyli 
WTK nie tylko w Warszawie
9-10 maja br. wydawca zorganizował Wirtualne Targi Książki. Od-

wiedzający mogli skorzystać z atrakcyjnych rabatów na całą ofertę. 

– Wprawdzie nie mieliśmy możliwości osobiście porozmawiać z czy-

telnikami o naszych książkach, ale te spotkania face to face częściowo 

zastąpiła nam aplikacja Messenger, dzięki której mogliśmy np. pomóc 

klientom w doborze książki do wieku dziecka lub jego zainteresowań. 

W ciągu dwóch dni targowych odnotowaliśmy 60-procentowy wzrost 

liczby odwiedzających nasz sklep – podsumowuje Filip Pokrzywniak, 

kierownik marketingu w Wydawnictwie Zielona Sowa. Wśród tar-

gowych hitów wydawcy znalazły się picture booki, książki aktywno-

ściowe oraz gry dla najmłodszych, takie jak „Sprytny lisek”, „Nakarm 

chomiczka” oraz „Mewy”.

AZYMUT

„Książka na telefon”
Pod koniec marca br. OSDW Azymut zainicjował akcję „Książka 

na telefon” mającą na celu zachęcenie czytelników do wsparcia 

księgarń w pierwszym etapie kryzysu wywołanego przez pandemię 

koronawirusa. Jak wynikało z przeprowadzonej ankiety, nawet 40% 

księgarń stacjonarnych w Polsce deklarowało wówczas, że może za-

kończyć swoją działalność w wyniku lockdownu na rynku książki.

Kampania promocyjna w sieci zachęcała czytelników do robienia 

zdalnych zakupów w lokalnych księgarniach. Inicjatywa spotkała się 

z ogromnym zainteresowaniem branży. W ciągu miesiąca do akcji 

przyłączyło się ponad 250 księgarń ze 113 miejscowości na terenie 

Polski. Kampania promocyjna Azymutu prowadzona na Facebooku 

i Instagramie dotarła do ponad 250 000 odbiorców, a strona akcji 

ksiazkanatelefon.pl w ciągu zaledwie półtora miesiąca osiągnęła po-

nad 20 000 reakcji internautów. Działania przełożyły się także bez-

pośrednio na sprzedaż książek. W ramach akcji księgarnie dotarły do 

nowych klientów i zrealizowały zamówienia w formie wysyłek, część 

z nich uruchomiła też własne dostawy, np. rowerowe.

O inicjatywie promującej księgarnie stacjonarne informowały lo-

kalne i ogólnopolskie media, w tym Polskie Radio, TVN24, „Gazeta 

Wyborcza”, Tok FM oraz regionalne oddziały TVP. Do akcji włączyli 

się pisarze, krytycy literaccy, dziennikarze i media branżowe. Była ona 

również wspierana przez część samorządów, które (tak jak m.in. Gdy-

nia, Sopot, Warszawa czy Kraków) 

na swoich stronach internetowych 

zachęcały mieszkańców do robienia 

zakupów w lokalnych księgarniach.

„Książka na telefon” to nie pierwsza 

inicjatywa OSDW Azymut skierowa-

na do branży księgarskiej. W 2019 r. 

dystrybutor zorganizował pierwszą 

edycję Nocy Księgarń, a także cykl 

szkoleniowy Szkolimy-Ksiegarzy.pl.

KAPITAN NAUKA

Wydawca zdobywcą tytułu 
Dziecięcej Marki Roku 2020
Kapitan Nauka został laureatem konkursu „Dziecięca Marka Roku 

2020”. Ogólnopolski projekt ma na celu nagradzanie, promowanie 

i rekomendowanie najwyższej jakości produktów, usług i rozwiązań 

stworzonych z myślą o dzieciach. Adresat Dziecięcej Marki Roku to 

rodzic na miarę XXI wieku – nowoczesny, dynamiczny, ceniący naj-

wyższą jakość, szukający najlepszych, sprawdzonych i bezpiecznych 

rozwiązań. Wśród nagrodzonych gier i zestawów edukacyjnych wy-

dawcy znalazły się: „Sylaba do sylaby. Gra edukacyjna”, „Litera do li-

tery. Gra edukacyjna”, „Świat. Gra edukacyjna”, „Koncentracja. Trenuj 

umysł!”, „Spostrzegawczość. Trenuj umysł!”, „Gotowanie. Gra eduka-

cyjna”, „Zegar. Gra edukacyjna”, „Ciało człowieka. Gra edukacyjna”, 

„Na tropie angielskich słówek. Gra edukacyjna”, „Zwierzaki Świata. 

Gra edukacyjna”, „Potwory Głodomory. Gra na liczenie”, Kalambury. 

Gra rodzinna”, „Piraci. Gra matematyczna na dodawanie i odejmowa-

nie”, „Czytam i układam sylaby. Układanka sylabowa”, „Czytam i ukła-

dam litery. Układanka literowa”, „Żaby czy kraby? Gra na mnożenie”, 

„Polska. Gra edukacyjna” oraz „Zwierzaki bystrzaki. Gra edukacyjna”. 

Gratulujemy serdecznie!

TARGI HOBBY

Nowa edycja 
już we wrześniu
5 i 6 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznań-

skich odbędzie się nowa edycja targów Hobby pod patronatem 

„Rynku Zabawek”. Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów, 

profesjonalistów oraz osoby, które chcą odkryć nowe hobby lub roz-

winąć swoją pasję. Na odwiedzających czekają strefy: modelarstwa, 

klocków LEGO, samochodów zdalnie sterowanych (RC), szycia, rę-

kodzieła i DIY, sportowa, kultury i sztuki oraz gier planszowych (wraz 

z Festiwalem Gier Planszowych GRAnat).
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GRA SŁOWNA O WALCE TAJNYCH AGENTÓW!
• Wymyślacie słowa i zdobywacie litery w nich zawarte. 

• Toczycie zaciętą walkę o poszczególne litery.  

Poznacie prawdziwą potęgę słowa!

Kontakt handlowy: 
Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl, handel.gry@nk.com.pl, tel. (22) 338-92-11

gry.nk.com.pl
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NAJLEPSZA 
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NAJLEPSZA 
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PAX South
USA

ALCATRAZ – USA

OPERA W SYDNEY – Australia

GÓRA RUSHMORE – USA

STATUA WOLNOŚCI – USA

RAMZES II – Egipt

WIEŻA EIFFLA – Francja

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE – Polska

NOTRE DAME – Francja AKROPOL – Grecja

/NaszaKsiegarnia
nasza_ksiegarnia_gry

Proste
zasady!

MATTEL

Nowy wymiar zabawy 
z Minecraft  Earth
Minecraft Earth to nowa aplikacja mobilna wykorzystują-

ca rzeczywistość rozszerzoną i pozwalająca przenieść świat 

Minecraft do rzeczywistego. Dzięki niej gracze mogą przeży-

wać przygody, tworzyć budowle i bez ograniczeń współpracować 

z przyjaciółmi. Aplikacja działa tak samo dobrze w domu, jak i na 

zewnątrz. Nowe minifigurki doładowujące od firmy Mattel zapew-

niają zaś dodatkowe doładowania, czyli boosty, które pomagają 

graczom na różnych etapach i w różnych trybach gry. Każda z nich 

ma wbudowany chip NFC – aby zyskać doładowanie, wystarczy 

zeskanować go za pomocą urządzenia mobilnego. Do zebrania jest 

20 różnych figurek. Gracze mają też do dyspozycji ponad 10 ulep-

szeń w grze.
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Wydawnictwo REA-SJ istnieje od roku 

1994, literaturę dla dzieci włączyło do 

swojej oferty kilka lat później. Co skłoniło 

Państwa do wejścia w ten segment rynku 

książki?

Roman Bryl: – Poszukiwaliśmy czegoś in-

nego niż wszechobecna wówczas klasyka 

bajek Disneya z cukierkowymi ilustracjami. 

Zaczęliśmy od znanej na całym świecie kana-

dyjskiej serii „Caillou”, której bohaterem był 

chłopczyk nazwany u nas najpierw Kamycz-

kiem, a następnie Kajtusiem. I tak nasza przy-

goda z Kajtusiem trwała do roku 2018.

A jakie miejsce w ofercie wydawnictwa 

REA-SJ obecnie zajmują książki dla naj-

młodszych?

– Publikacje dla czytelników z przedziału 

wiekowego 3-10 lat stanowią około 30% na-

szej oferty. W tej kategorii nacisk kładziemy 

przede wszystkim na książki wspierające roz-

wój przeróżnych sprawności oraz stymulujące 

zainteresowanie wieloma obszarami wiedzy. 

Współcześni, coraz bardziej świadomi rodzice 

oczekują bowiem od książek dla swoich po-

ciech czegoś więcej niż rozrywki czy wypeł-

nienia czasu. Poszukują tytułów, które przede 

wszystkim pozwolą ich dzieciom poszerzyć 

wiedzę, umiejętności i zdolności, ale jednocze-

śnie przy których atrakcyjnie spędzą one czas. 

Cena najczęściej schodzi na drugi plan.

Jakiego typu książki są w stanie w ciekawy 

sposób edukować współczesne dzieci, wy-

stawione na niezliczoną ilość bodźców wo-

kół?

– Nie ma, niestety, jednoznacznej odpowiedzi 

na to pytanie. Dzieci są różne: jedne dobrze 

reagują na liczne bodźce wokół, inne nieko-

niecznie. Mali czytelnicy najczęściej sięgają 

po książki z bohaterami, z którymi się utoż-

samiają. To rodzice, najlepiej znający swoje 

pociechy, powinni dobierać im lektury oraz 

odpowiednie dla ich sprawności i dojrzałości 

emocjonalnej książki aktywizujące.

Młody czytelnik w tamtych czasach a współ-

czesny młody czytelnik – w czym są podob-

ni, a co ich różni?

– Podobnie jak w przypadku dorosłych, 

zmiany w upodobaniach czytelniczych dzieci 

w dużej części są pochodną sposobów komu-

nikowania treści. Lata 90. ubiegłego wieku to 

dominacja na polskim rynku książki dziecię-

cej wspomnianej klasyki bajek w disnejow-

skiej stylizacji. Współczesną czytelniczą ofer-

tę dla najmłodszych charakteryzuje ogromna 

różnorodność zarówno pod względem treści, 

jak i grafi ki. Książka dla dzieci, pełna rucho-

mych elementów o różnych fakturach, dzięki 

swej interaktywności staje się jedną z ulubio-

nych zabawek, te dwa światy wspaniale się ze 

sobą łączą.

Gdyby miał Pan wskazać sprzedażowe pew-

niaki w ofercie wydawnictwa REA-SJ, zna-

lazłyby się wśród nich…

– Takim naszym evergreenem jest od lat seria 

„365…” z hitowymi „365 eksperymentami 

na każdy dzień roku”. Klienci chętnie sięgają 

też po „Zabawne eksperymenty dla dzieci”. 

Lubimy obserwować, jak mądrze na rynku zabawek poczynają sobie 
polscy wydawcy. Jednym z nich jest wydawnictwo REA-SJ, które niszę 

w kategorii książek dla dzieci dostrzegło wiele lat temu, a następnie 
wykorzystało cały jej potencjał. O publikacjach dla najmłodszych 

mających swoje stałe miejsce na półce w sklepie z zabawkami 
rozmawiamy z prezesem ROMANEM BRYLEM.

Jeszcze książka czy już zabawka?
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Na wszechstronny 
rozwój młodego 
człowieka 
składają się 
emocje, zabawa 
i nauka. A takie 
połączenie 
znajdziemy 
przede wszystkim 
w książkach.

Roman Bryl
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Reklama

Wśród propozycji polskich autorów w tej kategorii znalazłaby się seria 

Katarzyny Moryc „Jestem bezpieczny”. Od kilku lat ogromną popular-

nością cieszą się też zeszyty „Połącz punkty” oraz kolorowanki w du-

żym formacie z serii „Malowanie na dywanie”.

A skąd pomysł na serię kolorowanek „Kocham Polskę!”, której wiel-

kimi fanami są redakcyjne pociechy?

– Inspiracją do powstania tej serii była 100. rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Wówczas nie spodziewaliśmy się, że zaintere-

sowanie patriotycznymi kolorowankami będzie rosło z roku na rok, 

a one same zostaną z nami na dłużej. Jesteśmy dumni tym bardziej, że 

cała seria od początku do końca została stworzona przez nasz zespół 

– począwszy od idei poprzez koncepcję aż po dobór tematów. W ten 

sposób mamy swój skromny udział w edukacji patriotycznej najmłod-

szych.

Wydawnictwo REA-SJ na przestrzeni lat otrzymało liczne nagrody 

w kategorii książki dla dzieci. Które z nich są dla Państwa najcen-

niejsze?

– Wyróżnienia w organizowanym przez Komitet Ochrony Praw 

Dziecka konkursie „Świat przyjazny dziecku” dla książek z serii 

„Kamyczek” i „Kajtuś”. Powodem do ogromnej radości była też dla 

nas nominacja w konkursie Empiku „Przecinek i kropka” dla pięk-

nej bajki portugalskiego pisarza Miguela Sousa Tavaresa „Królik 

i Chopin”.

Tylko jak skutecznie sprzedawać wszystkie te wartościowe i pięknie 

wydane książki dla dzieci w sklepie z zabawkami?

– I tu kończy się rola wydawnictwa. Dotykamy bowiem bardzo newral-

gicznego obszaru, gdy książka musi walczyć o swoją pozycję. Najważ-

niejsze stają się odpowiednie planowanie, świadomość i predyspozycje 

sprzedawcy, to one decydują o skuteczności i sukcesie sprzedaży. Treść 

prezentacji oferty powinna skupiać się na podkreśleniu, jak ważna 

jest edukacja połączona z zabawą. Na wszechstronny rozwój młodego 

człowieka składają się przecież emocje, zabawa i nauka. A takie połą-

czenie znajdziemy przede wszystkim w książkach.

Chyba trudno byłoby ująć to trafniej! Pięknie dziękuję za rozmowę.

Top 3 w kategorii książki dla dzieci w wieku 3-5 lat
 „Malowanie na dywanie”
 „Kocham Polskę!”
 „Urocze psiaki”

Top 3 w kategorii książki dla dzieci w wieku 6-12 lat
 „365 eksperymentów na każdy dzień roku”
 „505 aktywnych zadań dla dzieci”
 „Królik i Chopin”
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Konsumenci podczas zakupu zabawek coraz częściej kierują 

się bezpieczeństwem. Ma to uzasadnienie, bowiem niektóre 

substancje chemiczne stosowane w ich produkcji są szczegól-

nie niebezpieczne dla zdrowia człowieka i otaczającego środowiska 

– mogą powodować choroby oraz być przyczyną poważnych zaburzeń 

w prawidłowym rozwoju dzieci. Ta grupa chemikaliów znajduje się 

pod szczególnym nadzorem przepisów prawnych Unii Europejskiej, 

co ma odzwierciedlenie w szczegółowych badaniach zabawek skiero-

wanych na rynek.

AKTUALNE TRENDY ZABAWKARSKIE 
Na rynku zabawek zwiastowany jest rychły schyłek ery produktów 

wykonanych z kolorowych tworzyw sztucznych. W światowych tren-

dach dominują obecnie zabawki:

• ekologiczne, przy czym nie jest to chwilowa moda, ale świadomy 

wybór konsumentów;

• edukacyjne, które są najchętniej wybierane przez rodziców i opie-

kunów;

• zapewniające rozrywkę dla całej rodziny oraz wspierające kulturę 

fi zyczną. 

Te ostatnie odnotowały dynamiczne wzrosty szczególnie w II kwar-

tale 2020 r., na co wpływ miał koronawirus. Należy jednak zauważyć, że 

ten sektor rynku zabawek rozwijał się prężnie również przed pandemią. 

UREGULOWANIA PRAWNE
Na straży bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej stoją następu-

jące przepisy prawne:

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 

18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek;

• rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-

nia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmie-

niające dyrektywę 1999/45 WE oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG oraz dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 9367/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;

• normy przedstawione w tabeli obok.

PN-EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości 
mechaniczne i fi zyczne.

PN-EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek. Część 2: Palność.

PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3: Migracja 
określonych pierwiastków.

PN-EN 71-4
Bezpieczeństwo zabawek. Część 4: Zestawy 
do wykonywania doświadczeń chemicznych 
i podobnych.

PN-EN 71-5
Bezpieczeństwo zabawek. Część 5: Zabawki 
chemiczne (zestawy) nieprzeznaczone do 
wykonywania doświadczeń chemicznych.

PN-EN 71-7
Bezpieczeństwo zabawek. Część 7: Farby 
do malowania palcami. Wymagania i metody 
badań

PN-EN 71-8
Bezpieczeństwo zabawek. Część 8: Zabawki 
aktywizujące przeznaczone do użytku 
domowego.

PN-EN 71-9 Bezpieczeństwo zabawek. Część 9: Organiczne 
związki chemiczne. Wymagania.

PN-EN 71-10
Bezpieczeństwo zabawek. Część 10: 
Organiczne związki chemiczne. Przygotowanie 
próbki i ekstrakcja.

PN-EN 71-11 Bezpieczeństwo zabawek. Część 11: 
Organiczne związki chemiczne. Metody analiz.

PN-EN 71-12 Bezpieczeństwo zabawek. Część 12: 
N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe.

PN-EN 71-13
Bezpieczeństwo zabawek. Część 13: 
Zapachowe gry planszowe, zestawy 
kosmetyczne oraz gry smakowe.

PN-EN 71-14 Bezpieczeństwo zabawek. Część 14: 
Trampoliny do użytku domowego.
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Edukacyjne, kolorowe, ekologiczne… 
ale nade wszystko bezpieczne!

Zabawki pobudzają wrodzoną ciekawość małego człowieka, pozwalając mu odkrywać 
świat na własny sposób. Producenci prześcigają się w pomysłach na ich unikatową 
konstrukcję oraz wzornictwo. Stawka w grze jest wysoka – wartość polskiego rynku 
produktów dla dzieci w 2019 r. wyniosła 15,2 mld zł, zaś w roku 2020 ma wzrosnąć 

o kolejne 4,8%. Pamiętajmy jednak, że fi rmy na nim operujące na pierwszym miejscu 
powinny stawiać zapewnienie bezpieczeństwa swoich produktów.
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Zgodnie z prawem to producenci i dystry-

butorzy mają obowiązek zapewnienia bez-

pieczeństwa produktów wprowadzanych na 

rynek państw członkowskich UE. Pomimo 

obowiązującego prawa, trendu poszukiwa-

nia przez konsumentów zabawek wolnych 

od chemikaliów, mnogości obowiązujących 

przepisów oraz bogatej oferty laboratoriów 

badawczych i ośrodków certyfi kujących za-

bawki to te wyroby są według RAPEX (Rapid 

Alert System – wspólnotowy system szybkiej 

informacji, który obejmuje wszystkie nie-

bezpieczne produkty nieżywnościowe prze-

znaczone dla konsumentów, a zgłoszone do 

systemu przez państwa członkowskie) pro-

duktami najczęściej wskazywanymi na tere-

nie wspólnoty jako niebezpieczne. W 2018 r. 

za pośrednictwem systemu szybkiego ostrze-

gania wysłano 2257 ostrzeżeń. Zabawki sta-

nowiły największą grupę produktów zgło-

szonych do RAPEX (31%). Wśród głównych 

zagrożeń, jakie ze sobą niosły, wskazywano 

obecność chemikaliów (25%) oraz ryzyko 

urazu (25%) i zadławienia (19%). W przy-

padku miękkich zabawek zastrzeżenia doty-

czyły obecności w nich małych części (ryzyko 

zadławienia) oraz niebezpiecznych substancji 

chemicznych: N-dimetyloformamidu, N-di-

metyloaminoetanolu, cykloheksanonu i trie-

tylenodiaminy, które stanowią ryzyko dla 

oczu oraz mogą powodować podrażnienia 

błony śluzowej i uszkadzać wątrobę*.

JEST DOBRZE, 
ALE MOŻE BYĆ LEPIEJ
Z jednej strony rynek bezwzględnie eliminu-

je nieuczciwych producentów, którzy oferują 

produkty niebezpieczne. Nad przestrzega-

niem przez nich dobrych praktyk czuwają 

specjalne organy, które oceniają bezpieczeń-

stwo oferowanych produktów poprzez liczne 

kontrole, a także wspólnotowy system wcze-

snego ostrzegania (RAPEX). Z drugiej strony 

to właśnie zabawki są produktami, w przy-

padku których wykrywanych jest najwięcej 

zagrożeń na terenie UE, przy czym trend ten 

nie zmienia się od lat. Powodów takiego stanu 

rzeczy jest kilka. Jednym z nich są importerzy 

spoza UE, którzy dbając przede wszystkim 

o własny interes, nierzadko wprowadzają na 

teren wspólnoty tanie produkty o wątpliwej 

jakości. Z drugiej strony na rynku jest bogata 

oferta produktów naturalnych, biodegrado-

walnych i bezpiecznych, o podwyższonej ja-

kości, ale jednocześnie adekwatnej cenie. To 

właśnie ta ostatnia często decyduje o zakupie, 

dając konsumentom fałszywą nadzieję, że nie 

muszą płacić za dbałość o wysoką jakość pro-

duktu.

Trudno też wymagać stuprocentowej sku-

teczności organów kontroli w czasach, kiedy 

rynek jest wręcz zalewany tanimi produktami 

ze Wschodu. Należy jednak dodać, iż Chiny 

mają w tym zakresie podobny wymóg jak 

wspólnota, określony w China Toys Safety 

Standards jako norma GB6675-1:2014. Tam-

tejszy rząd przyjął ją, aby stała się obowiązko-

wym wymogiem chińskiej certyfi kacji przy-

musowej (CCC). W chińskich placówkach 

badawczych coraz częściej z powodzeniem 

i przy utrzymaniu najwyższych standardów 

weryfi kowane jest bezpieczeństwo chemicz-

ne własnej produkcji. Trzeba jednak pamię-

tać, że wielkość produkcji często przekracza 

możliwości badawcze. Dlatego w wielu przy-

padkach szkodliwość produktu jest oceniana 

dopiero po odnotowaniu przypadków zacho-

rowań. Aby uniknąć testowania bezpieczeń-

stwa konkretnych towarów na żywym orga-

nizmie, niezbędne są placówki, które łatwo 

dostosowują sposób badania do konkretnej 

potrzeby rynku.

W dbałość o bezpieczeństwo zabawek, 

a tym samym najmłodszych klientów, włą-

czył się również Łukasiewicz – Instytut Prze-

mysłu Skórzanego, który prowadzi badania 

m.in. obuwia dziecięcego, zabawek, wózków 

dziecięcych, fotelików samochodowych, me-

bli dziecięcych, łóżeczek i kołysek w zakresie 

oznaczania zawartości metali, substancji nie-

bezpiecznych oraz organicznych substancji 

chemicznych.

mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel, 

mgr Katarzyna Sieczyńska, 

mgr inż. Małgorzata Krępska, 

inż. Jolanta Jagiełło, 

mgr inż. Jolanta Rutowicz

KONTAKT
tel. 42 25 36 121, e-mail: srodowisko@ips.lodz.pl

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem 
wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, 
kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. 
Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, 
dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie 
biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. 
Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju 
aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych 
z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko 
przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: 
Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej 
jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów 
badawczych, jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona 
gospodarka i energia.

* Th e European Commission: RAPEX 2018 Annual Report – 2,257 dangerous products alerts and 4,050 follow-up actions. 2019.
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Pierwsza dostawa zabawek Fisher-Price 

ruszyła do nowojorskiego sklepu Macy’s 

w 1931 r. z miasteczka East Aurora, gdzie 

do dnia dzisiejszego znajduje się siedziba 

marki. Obecnie można tu zwiedzić mu-

zeum poświęcone historii Fisher-Price i zo-

baczyć pierwsze, kultowe zabawki.

W pierwszym roku istnienia marka wy-

produkowała linię 16 zabawek dla dzieci, 

którą nazwano „16 nadziei”. Miała ona re-

prezentować optymizm w niepewnych fi-

nansowo i gospodarczo czasach.

Po II wojnie światowej weterani wró-

cili do domów, co było przyczyną boomu 

mieszkaniowego. Drewno stało się wów-

czas surowcem deficytowym, a to skom-

plikowało produkcję zabawek. Projektanci 

Fisher-Price postanowili skorzystać z al-

ternatywnych materiałów, m.in. z plastiku. 

Po raz pierwszy został on wykorzystany 

w produkcji w 1950 r. w formie skrzydełek 

do pszczółki Buzzy Bee.

Pchacz z podskakującymi kulkami (Corn 

Popper) to najdłużej produkowana za-

bawka w portfolio Fisher-Price. Jej anglo-

języczna nazwa nawiązuje do sytuacji, jaka 

miała miejsce w East Aurora. Z uwagi na 

to, że marka rozwijała się bardzo szybko 

i brakowało jej miejsca do przechowywania 

zabawek, wynajęła powierzchnie w lokal-

nych gospodarstwach na polach kukury-

dzy. Pewnego dnia jedno z nich spłonęło, 

w wyniku czego całe East Aurora pokryło 

się… popcornem!

Nazwę linii Fisher-Price Play Family 

zmieniono na Little People na prośbę kon-

sumentów, którzy szukając zabawek w skle-

pach, pytali o „małe ludziki”. Pierwszą za-

bawką z tej linii był Żółty autobus szkolny.

Ponadczasowa Piramidka z kółek pojawi-

ła się na rynku w 1960 r. i od tamtej pory 

jest światowym bestsellerem. Już nieba-

wem, w ramach stopniowego przechodze-

nia firmy na produkcję zrównoważoną, na 

rynek trafi Piramidka w wersji ekologicz-

nej, w całości stworzona z trzciny cukrowej 

i w 100% nadająca się do recyklingu.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 

w 2020 r. marka Fisher-Price wypuściła 

na rynek specjalną edycję kolekcjoner-

skich figurek #ThankYouHeroes. Wpływy 

z jej sprzedaży zostaną przekazane na za-

opatrzenie służby zdrowia w ramach akcji 

#FirstRespondersFirst.

Równo 90 lat temu, w 1930 r., Irving Price, Herman Fisher i Helen M. Schelle stwierdzili, 
że świat potrzebuje zabawek, które będą się odwoływać do wyobraźni oraz wprowadzą

 do zabawy nowy, zaskakujący element. Tak się zaczęła historia Fisher-Price. A co było dalej? 
Oto kilka ciekawostek dotyczących historii jednej z najpopularniejszych marek dla dzieci:

90. urodziny marki Fisher-Price

Reklama
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KILKA SŁÓW O GŁÓWNEJ BOHATERCE
Peppa to zabawna, kreatywna i trochę roz-

brykana 4-letnia świnka, która mieszka 

z bratem Georgem i rodzicami w uroczym 

domku położonym na wzgórzu. Uwielbia 

czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzino-

we i pluskanie się w błotku. Często wpada 

w tarapaty, dzięki czemu przeżywa każdego 

dnia mnóstwo przygód. 

Brytyjski serial animowany skierowa-

ny jest do dzieci w wieku przedszkolnym, 

jednak tak naprawdę Peppę znają i kocha-

ją wszyscy. Bajka przekazuje najważniejsze 

wartości w życiu każdego człowieka, takie 

jak: miłość, przyjaźń, rodzina. Uczy tole-

rancji i empatii, wskazuje, jak należy za-

chowywać się w określonych sytuacjach. 

Dzieci utożsamiają się z główną bohaterką, 

czerpiąc z niej pozytywne wzorce. Marzą też 

skrycie o przeżyciu wspólnie z nią niezapo-

mnianych przygód.

PEPPA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
A ponieważ żaden mały fan Świnki Peppy 

oprócz samej bajki nie pogardzi zabawką ze 

świata ulubionej bohaterki, atrakcyjne, ory-

ginalne i wysokiej jakości zestawy tematycz-

ne na licencji produkcji to poszukiwany to-

war. – Przekonaliśmy się o tym na początku 

tego roku, kiedy przyjęliśmy pierwszą do-

stawę wózków z motywem tej uroczej boha-

terki. Sprzedaż przeszła nasze oczekiwania, 

w wyniku czego musieliśmy podnieść pro-

gnozy na kolejne miesiące – wspomina Rafał 

Milczarczyk, dyrektor zarządzający w fi rmie 

M&Z. – Dlatego kiedy jesienią 2019 r. nada-

rzyła się okazja, by poszerzyć asortyment 

na licencji Świnki Peppy, nie wahaliśmy się 

ani chwili. Tym bardziej że z angielską fi rmą 

HTI, która jest jego producentem, współ-

pracujemy już od kilku lat w zakresie wóz-

ków na licencji Baby Born i Baby Annabelle, 

dźwigów JCB oraz wózków dla lalek na li-

cencji Joie – dodaje. 

W ten sposób do oferty dystrybutora 

trafiło łącznie 29 produktów, wśród któ-

rych znalazły się m.in. kuchnie, kasy i wóz-

ki sklepowe, poczta, akcesoria kuchenne 

i kosmetyczne, zastawa stołowa, toaletki, 

walizeczki oraz różnego rodzaju zabaw-

ki muzyczne. – Pierwsze opinie klientów 

na temat zestawów są obiecujące, w ich 

odczuciu nowa kategoria zabawek na tej 

popularnej licencji była potrzebna na pol-

skim rynku – podkreśla Rafał Milczarczyk. 

– Pełna oferta na licencji Świnki Peppy bę-

dzie u nas dostępna pod koniec sierpnia. 

Sądząc jednak po opiniach klientów, m.in. 

podczas tegorocznych targów Kids’ Time, 

można śmiało powiedzieć, że będzie to bar-

dzo mocna linia na sezon Gwiazdka 2020 

– prognozuje.

Na czym tak naprawdę polega fenomen Świnki Peppy? Chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, spróbujmy 
zastanowić się, czy jest choć jedno dziecko na świecie, które jej nie zna? W ślad za tytułem gwiazdy małego 

ekranu sympatyczna bohaterka szybko stała się popularną licencją. Ten potencjał postanowiła ostatnio 
wykorzystać fi rma M&Z, która wprowadziła do swojej oferty zestawy wprost ze świata animacji.

Różowy ryjek, który pokochały dzieci…

Kiedy jesienią 2019 r. 
nadarzyła się okazja, 
by poszerzyć asortyment 
na licencji Świnki Peppy, 
nie wahaliśmy się ani chwili.

Rafał Milczarczyk
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„ZAKRĘCONA KOLEJKA”
Gracze wcielają się w role maszynistów, którzy po drodze muszą ze-

brać jak najwięcej wagonów, pasażerów i towarów. Co istotne, po-

szczególne ładunki można przewozić wyłącznie przystosowanymi do 

tego wagonami. W grze należy poruszać się zgodnie ze wskazaniami 

kostki, ale w dowolnie wybranym kierunku, co umożliwia rozbudowę 

pociągu.

Oryginalnym elementem gry jest dwustronna ruchoma obrotnica 

montowana pośrodku planszy. Aby opuścić bocznicę i wziąć udział 

w wyścigu, gracze muszą trafi ć na takie ułożenie obrotnicy, które uto-

ruje im drogę do wyjazdu. Na koniec wszyscy układają zdobyte kar-

ty z lokomotywami. Gracz, którego pociąg jest najdłuższy, wygrywa. 

Taki sposób punktacji sprawia, że z wyłonieniem zwycięzcy nie będą 

miały kłopotu nawet przedszkolaki, które nie potrafi ą jeszcze samo-

dzielnie rachować.

Zawartość pudełka: plansza, obrotnica z klipsem, 12 pionków, 

kostka do gry, 55 kart, instrukcja

„PIŁKARZYKI DMUCHANE”
Kto powiedział, że ćwiczenia logopedyczne muszą być żmudne 

i nudne? Zwłaszcza że podczas nich można rozegrać regularny mecz 

piłkarski! 

Zasady gry są bardzo proste. Pudełko zostało tak zaprojektowa-

ne, by po rozpakowaniu można było łatwo je zamienić w boisko 

piłkarskie. Gracze mają do dyspozycji plastikowe piłeczki i słomki. 

Ich zadanie jest proste: muszą w taki sposób dmuchać przez słomki 

w piłeczki, by trafi ć do bramki przeciwnika, a jednocześnie obronić 

własną. Pomocne będą w tym spryt, koncentracja i siła podmuchu. 

Przyjemna mechanika sprawia zaś, że podstawowe ćwiczenie logo-

pedyczne z wykorzystaniem słomek stosowane w każdym gabinecie 

logopedycznym przestaną być dla dzieci nudne i męczące. A wręcz 

przeciwnie – maluchy będą świetnie się bawić, ćwicząc przy tym 

sprawność aparatu mowy!

Zawartość pudełka: 4 piłeczki, 2 plansze boiska, 8 słomek, tablica 

wyników, fl amaster, instrukcja

Liczba graczy: 2-8
Wiek: 4+

Wydawnictwo Multigra od czasu swojego debiutu na rynku cztery lata temu 
zdążyło zasłynąć grami edukacyjnymi stworzonymi we współpracy z ekspertami, 
m.in. logopedami i psychologami dziecięcymi. Jego oferta obejmuje już ponad 

300 tytułów o niebanalnej mechanice i różnorodnej tematyce, co sprawia, 
że chętnie są wybierane do rozgrywek familijnych. Ich potencjału w tym zakresie 

dowodzi porównanie ze sobą dwóch propozycji wydawcy, takich jak 
„Zakręcona kolejka” oraz „Piłkarzyki dmuchane”.

Familijne tytuły z drugim dnem
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Liczba graczy: 2-4
Wiek: 5+
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Tubi Jelly to żelowy płyn, który po połą-

czeniu z aktywatorem pozwala na two-

rzenie trójwymiarowych fi gurek o ga-

laretowatej konsystencji. „Magiczne” tubki 

dostępne są w 18 kolorach oraz w zestawach 

z wodnymi kryształami. Wszystkie składniki 

użyte w procesie produkcji są w pełni bez-

pieczne dla zdrowia, a każdy produkt z logo 

Tubi Jelly posiada stosowne atesty i certyfi ka-

ty dopuszczające do sprzedaży.

Z CZYM TO SIĘ „JE”?
W świecie Tubi Jelly dziecko staje się od-

krywcą, który dzięki przemyślanej koncepcji 

produktu może spełniać się twórczo w nie-

mal każdej dziedzinie. Pierwszym krokiem 

jest zawsze nakreślenie dowolnego kształtu 

(zwierzątka, drzewa, kwiatu, fi gury) za po-

mocą żelowych płynów przypominających 

ogromne pisaki. Następnie należy go wy-

pełnić jak tradycyjną kolorowankę. Płaska 

forma po umieszczeniu jej w specjalnym ak-

tywatorze nabiera wymiaru 3D. A im dłużej 

żelek znajduje się w aktywatorze, tym staje się 

trwalszy.
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Firma Tuban rozkręca się w propozycjach kreatywnych zabaw dla dzieci. Po bijących rekordy 
popularności zestawach do tworzenia megabaniek, glutowych Slime’ach i niewysychających 

Tubicoolkach producent w 2020 r. zadebiutował na rynku z marką Tubi Jelly. W ten sposób 
rozpoczął się nowy, tym razem pisany żelem rozdział w jego historii.

Żelowe pisaki do zadań specjalnych

Żelowe płyny – na co warto 
zwrócić uwagę?

  Buteleczki o dużej pojemności 
150 ml zostały zakończone 
aplikatorem, co ułatwia precyzyjne 
projektowanie dowolnych 
kształtów.
  Płyny są dostępne w 18 wersjach 
kolorystycznych, w tym neonowej, 
brokatowej i świecącej w ciemności 
(przy czym fi gurkę można wypełnić 
różnymi płynami).

  Kolekcję płynów można dowolnie 
rozbudowywać (płyny Tubi Jelly 
sprzedawane są oddzielnie).

ię 
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Jak się bawić? To jest proste!
1.  Dołączoną do zestawu miskę napełnij wodą z kranu. Wsyp 

proszek z aktywatorem i mieszaj aż do rozpuszczenia.
2.  Foliowy szablon umieść na twardej powierzchni, a następnie 

za pomocą żelowego płynu w tubce obrysuj i dowolnymi 
kolorami wypełnij wzór ( jeśli chcesz wykonać fi gurkę według 
własnego pomysłu, skorzystaj z dołączonej do zestawu folii 
bez nadruku). 

3.  Zanurz fi gurkę (razem z folią) w przygotowanym wcześniej 
roztworze z aktywatorem. Po upływie około 30 sekund 
delikatnie porusz folią, aby wzór oddzielił się od podłoża. 
Kiedy już fi gurka będzie swobodnie pływała w aktywatorze, 
odczekaj 5 minut.

4.  Jeśli posiadasz zestaw z akwarium, napełnij je ciepłą wodą 
i wsyp granulat z wodnymi kryształami.

5. Cierpliwie poczekaj, aż kryształy urosną (2-6 godzin).
6. Umyj żelową fi gurkę pod bieżącą wodą i umieść w akwarium.

Ale prawdziwa frajda zaczyna się wtedy, gdy do zabawy wkracza-

ją całe zestawy Tubi Jelly! Do tych największych dołączone zostały 

unikatowe akwaria z wodnymi kryształami, w których można umie-

ścić gotowe trójwymiarowe fi gurki: ławice ryb, rozgwiazdy i syrenki 

(w zestawie aż osiem żeli w różnych kolorach), tworząc w ten sposób 

oryginalne ozdoby dziecięcego pokoju.

TUBI JELLY – ZESTAWY, KTÓRE POWSTAŁY Z PASJI TWORZENIA 
  Rozwijają dziecięcą wyobraźnię

  Pomagają poszerzać zainteresowania

  Zapewniają kreatywną zabawę

  Ćwiczą zdolności manualne

  Są ciekawym sposobem na spędzenie czasu z dzieckiem

  Dołączone szablony pozwalają wyzwolić w maluchu twórcze 

myślenie

  Zostały wyprodukowane w Polsce
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Gracze wcielają się w kaczuszki, które próbują odnaleźć drogę do 

mamy. Wygra ten, kto pierwszy dotrze do celu.

Aby poruszać się pionkiem po planszy, nie trzeba umieć liczyć. 

Gracze mają bowiem do dyspozycji dwie kostki, którymi rzucają jed-

nocześnie. Na ścianach jednej znajdują się kształty, na drugiej – ko-

lory. Dziecko samo decyduje, który wariant bardziej mu się opłaca.

Każda rozgrywka może odbywać się przy zupełnie innej konfi gura-

cji planszy, o jej ułożeniu decydują sami gracze. Przed rozpoczęciem 

rozgrywki muszą bowiem sami zbudować planszę z modułów. W ten 

sposób mogą też decydować o długości rozgrywki – jeśli wykorzystają 

większą liczbę modułów, spędzą przy grze więcej czasu i odwrotnie.

PRZEBIEG GRY W 3 KROKACH
1.  Gracze układają planszę z modułów. Następnie wybierają pion-

ki-kaczuszki. Pionek z kaczą mamą należy umieścić na ostatnim 

polu.

2.  Każdy z graczy kolejno rzuca obiema kostkami. Następnie decydu-

je, które wskazanie wykorzysta w swoim ruchu. Kiedy gracz dotrze 

do przedostatniego modułu, zasady rozgrywki zmieniają się. Od tej 

pory o jego ruchu będzie decydował rzut jedną kostką, zaś wskaza-

nie drugiej będzie się odnosiło do pionka z kaczą mamą (może on 

poruszać się tylko wzdłuż ostatniego modułu, pomiędzy jeziorami). 

3.  Wygra ten, kto pierwszy doprowadzi do spotkania swojej kaczuszki 

z mamą.

CO WYRÓŻNIA GRĘ „KWAKI ROZRABIAKI”?
  Autorska mechanika. 

  Angażująca tematyka (zadaniem graczy jest sprawić, by 

kaczuszki dotarły do mamy). 

  Brak znajomości cyfr/umiejętności liczenia nie dyskwalifi kuje 

graczy (poruszają się po planszy wedle wskazań wyrzuconych 

na kości kolorów bądź kształtów).

  Uczy samodzielnego podejmowania decyzji (gracz decyduje, 

która z dwóch możliwości ruchu jest dla niego korzystniejsza).

  Plansza budowana jest z dowolnych modułów, dzięki czemu 

rozgrywka nigdy nie jest taka sama. 

  Gracze sami decydują o długości gry poprzez wykorzystanie 

mniejszej lub większej liczby modułów. 

Liczba graczy: 2-4
Wiek: 4+

A

Kaczuszki rozbiegły się wokół jeziora, tracąc z oczu mamę… 
Zadaniem małych graczy jest jak najszybsze doprowadzenie 
dzieci do kaczki. Podczas rodzinnej rozgrywki rodzice 
będą mieli możliwość zainicjowania pogawędki na temat 
zasad bezpieczeństwa, zachowania w nieznanym terenie 
i w sytuacjach ryzyka. Ale przede wszystkim nowość 
od Alexandra – „Kwaki rozrabiaki” – to świetny sposób 
na zarażenie maluchów miłością do planszówek.

Kacze opowieści

Zd
ję

ci
a:

 A
le

xa
nd

er

z mamą.

płaca.

p przez wyko

łów. 

ki 





5/2020 22

LIST DO REDAKCJI

w tym roku przypada 20-lecie firmy Dami, w której mamy przyjemność 

pracować – część z nas nawet od początku jej istnienia. Taka okazja po prostu 

musiała zostać godnie uczczona! I tak też się stało.

W tym miejscu ktoś mógłby powiedzieć: imprezy firmowe zwykle są nudne… 

Owszem, pod warunkiem że ich najważniejszym celem nie jest integracja. Nasze 

przyjęcie okazało się jedną z najlepszych imprez, w jakich dotychczas mieliśmy 

okazję uczestniczyć! I z tego powodu pozwoliliśmy sobie uznać, że warto podzielić 

się wrażeniami z zabawy na łamach ulubionego branżowego czasopisma, aby nasi 

partnerzy w biznesie mogli przy tej okazji poznać nasz zespół od nieco innej strony :)

Ale od początku…

Przyjęło się, że takie sukcesy, jak 20 lat ugruntowanej pozycji na rynku, świętuje 

się w ogromnej sali bankietowej, w towarzystwie kelnerów w garniturach i przy 

dźwiękach skrzypiec. Owszem, byłaby to piękna oprawa, jednak… zupełnie nie 

w naszym stylu! Dlatego gdy tylko otrzymaliśmy od Państwa Mirelli Adamczyk 

i Krzysztofa Biegańskiego zaproszenie na przyjęcie z okazji 20-lecia Dami, 

wszyscy spontanicznie, niezależnie od piastowanego stanowiska, postanowiliśmy 

włączyć się w przygotowania i od początku do końca stwor zyć naszą imprezę. 

Jedni pracowali nad menu, inni wybierali hity muzyczne na ten dzień, jeszcze inni 

zadbali o dekor acje i zastawę stołową. W ten sposób wyjątkowy klimat wydarzenia 

stwor zyli autentyczni ludzie. Nie bez znaczenia była też niezobowiązująca for ma 

firmowej celebracji. Dzięki temu mieliśmy okazję lepiej poznać osoby, z którymi 

spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia. Biesiadowaliśmy na tyłach magazynu, 

przy stołach z palet wykonanych specjalnie na tę okazję. To or yginalne przyjęcie 

upłynęło nam w iście szampańskiej atmosferze. Dość powiedzieć, że w pewnym 

momencie z urodzin zrobiło się… weselisko, a my tłumnie ruszyliśmy do zabawy 

w gor ące krzesełka! Nasze radosne śmiechy echo długo niosło po okolicy… 

Aby jeszcze lepiej oddać nastrój panujący tego dnia w naszej hurtowni, przesyłamy 

kilka zdjęć z urodzin, którymi wszyscy będziemy żyli jeszcze długo.

Pozdrawiamy serdecznie Czytelników i całą Redakcję

Zespół hurtowni Dami

Droga Redakcjo „Rynku Zabawek”,

Od RedakcjiDroga Załogo Dami, serdecznie gratulujemy zacnego jubileuszu! Życzymy, by Wasza hurtownia rosła w siłę i abyście w tym samym doborowym towarzystwie doczekali co najmniej złotych godów :) Ale Wy sami nie zmieniajcie się ani trochę, zachowajcie ten cudowny optymizm i młodzieńczy zapał, który jest zaraźliwy :) Tak trzymać!
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Do bestsellerowej serii Puzzle z dziurką 

dołączyła nowość – Pociąg do liczenia. 

Układanka zabiera dzieci na niezwy-

kłą wyprawę do świata cyfr. Na poszczegól-

nych stacjach na małych podróżników czeka 

przyjemny trening liczenia w zakresie od 1 do 

10, a między nimi mnóstwo emocjonujących 

przygód, i to nie tylko matematycznych!

PRZYGODY NA POKŁADZIE
Do tej pory na serię Puzzle z dziurką składały 

się pozycje przygotowane z myślą o malusz-

kach, nawet półtorarocznych. – Wymienne 

kółeczka świetne sprawdziły się jako element 

układanki dla starszych dzieci, mają szereg 

zastosowań wspomagających naukę liczenia 

– mówi Magdalena Kołek, product manager 

w Bright Junior Media. – Długi pociąg z cy-

ferkami daje wiele możliwości na zabawę. 

Panoramiczna układanka ma aż 135 cm 

długości. Składa się z 30 elementów: 20 du-

żych puzzli oraz 10 wymiennych kółeczek, 

które idealnie mieszczą się w dziurkach. Jed-

nak myliłby się ten, kto sądzi, że cel zabawy 

to tylko ułożenie składu. Zabawa z Puzzlami 

z dziurką – Pociąg do liczenia otwiera przed 

dziećmi nieograniczone horyzonty. Znak 

rozpoznawczy serii – wymienne kółecz-

ka – przedstawiają liczby od 1 do 10. Dzieci 

mogą je dowolnie wymieniać pomiędzy 

wagonikami, w międzyczasie ucząc się ra-

chowania na najprzeróżniejsze sposoby. Ale 

to nie wszystko. Pasażerowie mogą jechać 

w różnych wagonikach, co pozwala utrwa-

lać i sprawdzać umiejętności dzieci. Podczas 

twórczej zabawy dzieci uporządkują również 

swoją wiedzę o zwierzętach czy kolorach. 

Elementy są duże i trwałe, jak to w CzuCzu, 

dzięki czemu będą służyć przez długi czas.

– Wiemy, czym jest radość odkrywania. 

I tą radością od lat dzielimy się z dziećmi i ro-

dzicami, proponując im starannie przemyśla-

ne, dopasowane do wieku zabawy. Dbamy 

o to, aby nasze propozycje wszechstronnie 

rozwijały maluchy – podkreśla Magdalena 

Kołek. – A Puzzle z dziurką – Pociąg do li-

czenia to nasz ukłon w stronę starszaków, dla 

których będzie to przyjemne wprowadzenie 

do przyszłej nauki. Dla rodziców przygoto-

waliśmy poradnik, w którym znajdą aż 31 

rozwijających zabaw z Pociągiem do liczenia. 

Pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne! 

– dodaje.

GOTOWE PRZEPISY 
NA UDANĄ ZABAWĘ
Do każdego zestawu dołączony jest po-
radnik z przykładowymi scenariuszami 
zabaw. Oto jeden z nich:

Ułóżcie wspólnie puzzlowy pociąg. Na-
stępnie zaproście do niego pasażerów 
oraz dopasujcie kółeczka z liczbami do 
odpowiednich dziurek. Liczcie podróżni-
ków oraz opowiadajcie o tym, co widać 
na ilustracji. Nazywajcie kolory i cyfry. 
Zobaczcie, że kółeczka możecie dowolnie 
wymieniać. Możecie też posadzić pasa-
żerów w dowolnej kolejności, a następ-
nie na nowo dopasować cyfry. To świetny 
pomysł na trenowanie liczenia!
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Mówisz: CzuCzu, myślisz: przygoda! Z peronu pierwszego na torze szóstym właśnie 
odjeżdża pociąg do liczenia. W wagonikach wygodnie usadowili się pasażerowie. 

Maszynista rusza i… Tak właśnie może rozpoczynać się scenariusz zabawy, 
w którym główną rolę gra nowość od Bright Junior Media.

1… 2… 3… Wyruszamy! 

Czas na edukacyjną podróż razem z CzuCzu
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RozuMówki” to nowa linia w ofercie wy-

dawcy. Składają się na nią karty z za-

gadkami, a w najbliższym czasie zosta-

nie rozbudowana o książki i łamigłówki 3D. 

Ich wspólnym mianownikiem jest wszech-

stronny trening mózgu. 

Na pierwszy ogień poszła seria IQ Fitness, 

obejmująca jak na razie pięć zestawów kart 

z zadaniami dla wszystkich, którzy chcieliby 

sprawdzić swoją bystrość umysłu, porusza-

jąc się przy tym w zakresie ulubionej formy 

treningu szarych komórek. Wśród łamigłó-

wek logicznych są propozycje zarówno dla 

łamaczy szyfrów, miłośników rachunkowa-

nia, pasjonatów rebusów grafi cznych, fanów 

zagadek logicznych, jak i wszystkich, których 

fascynują złudzenia optyczne. 

Główka pracuje!
Regularny trening 
mózgu przynosi 
ogromne korzyści, 
i to niezależnie od wieku. 
Wśród tych najważniejszych są:

  bystrość umysłu
   umiejętność logicznego 
myślenia
   łatwość zapamiętywania 
  możliwość koncentracji 
na zadaniu
  zdolność kojarzenia faktów 
   szybkość reakcji 

SZYFRY
Na 50 kartach zamieszczone zostały przeróż-

ne zadania dla łamaczy szyfrów. Dominują 

wśród nich łamigłówki przedstawione za 

pomocą tekstu lub grafi ki. Na właściwy tor 

myślenia pomagają naprowadzić specjalne 

wskazówki. Kluczem do ich rozwiązania jest 

analityczne podejście. Pięć poziomów trud-

ności zadań to gwarancja, że łamacz szyfrów 

nie zniechęci się zbyt szybko na skutek nieod-

powiedniego dopasowania ich zaawansowa-

nia do swoich możliwości.

ZADANIA MATEMATYCZNE
W zestawie znajduje się 50 kart z różnego 

rodzaju zadaniami, których rozwiązywanie 

to świetne ćwiczenie matematycznego myśle-

nia. Warto po nie sięgnąć, gdyż osoby, które 

dobrze radzą sobie z matematyką, z reguły 

potrafi ą też sprostać problemom w życiu co-

dziennym. Kluczowa jest w tym przypadku 

świadomość, że do ich rozwiązania prowadzą 

różne drogi. Pięć poziomów trudności zadań 

sprawia zaś, że ich zaawansowanie można 

stopniować, w miarę zdobywania kolejnych 

stopni matematycznego wtajemniczenia.

ZADANIA GRAFICZNE
W pudełku znajduje się 50 kart z bogatym 

wyborem zadań opartych na percepcji wzro-

kowej i logicznym myśleniu. Rozwiązywanie 

łamigłówek z elementami grafi cznymi ćwiczy 

wyobraźnię przestrzenną, pozwalając utrzy-

mać umysł w dobrej formie. Zadania zosta-

ły podzielone na pięć poziomów trudności, 

dzięki czemu każdy znajdzie wśród nich coś 

dla siebie.

ZADANIA LOGICZNE
W pudełku znajduje się 50 kart z sze-

rokim zakresem pytań opartych na zagad-

kach logicznych. Poszukiwanie rozwiązań 

korzystnie wpływa na rozwój umysłu. Pięć 

poziomów trudności zadań sprawia zaś, że 

każdy znajdzie wśród nich interesujące pro-

pozycje dla siebie.

ILUZJE OPTYCZNE
Na 50 kartach aż roi się od złudzeń optycz-

nych, a tym samym zniekształconych ob-

razów rzeczywistości. Każdy efekt został 

szczegółowo opisany, co pozwala zrozumieć, 

dlaczego w tak wielu przypadkach mózg in-

terpretuje obraz inaczej niż odbiera go oko. 

Karty i opakowania w całości zostały wyko-

nane z papieru, zgodnie z hasłem przewod-

nim serii: „bez zbędnego plastiku!”. Z tego 

powodu po „RozuMówki” chętnie sięgną 

również osoby, którym są bliskie proekolo-

giczne postawy i chciałyby je zaszczepić swo-

im pociechom.

„RozuMówki” na każdy temat…
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Czy łamigłówki to propozycja skierowana przede wszystkim do matematycznych 
prymusów i dzieci, które lubią taką formę rozrywki? Nic bardziej mylnego! Przyjemny 
trening mózgu przyda się tak naprawdę osobom w różnym wieku i o różnym stopniu 

zaawansowania w ich rozwiązywaniu. Jednak aby mógł stać się prawdziwą przyjemnością 
intelektualną, szczególnie w przypadku najmłodszych, niezwykle istotne jest dopasowanie 

rodzaju zagadek do preferencji zgadującego. I tutaj z pomocą przychodzi nowość 
od Albi Polska – karty z zadaniami logicznymi z serii „RozuMówki”.

RO

ZUMÓWKI
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Zielona Sowa gotowa 
na stoczenie historycznej bitwy

Skwar leje się z nieba, piach wzbija się 

w powietrze za każdym uderzeniem 

żołnierskich butów. Zmęczenie i pra-

gnienie sięgają zenitu. Z oddali dochodzą wy-

strzały z karabinów. Trwa wojna! Dla Wojska 

Polskiego jest to walka o obronę dopiero co 

odzyskanej wolności, dla Armii Czerwonej 

– o zwycięstwo rewolucyjnej idei. 

W „Bitwie Warszawskiej” gracze wcie-

lają się w bezimiennych członków sztabu 

stających naprzeciw siebie armii i decydują 

o tym, dokąd wysłać dany oddział oraz któ-

ry dowódca sprawdzi się lepiej w walce na 

jednym z trzech frontów. Aby odnieść zwy-

cięstwo, muszą zgromadzić siedem punktów 

zwycięstwa. Zdobywają je za wygranie więk-

szej liczby bitew niż przeciwnik. Gracz, który 

zadba o lepszą synergię między wszystkimi 

posiadanymi zasobami, zapewni swojej ar-

mii zwycięstwo i wieczną chwałę.

– Tworząc grę, kierowałem się zasadą, 

że każda planszówka przede wszystkim po-

winna dostarczać dobrej zabawy. Przy czym 

zdawałem sobie sprawę z tego, że rzadko 

kiedy są ją 

w stanie zapewnić fak-

ty historyczne. Dlatego próbu-

jąc znaleźć równowagę między tymi 

dwoma biegunami, zdecydowałem, że „Bi-

twa Warszawska” będzie grą inspirowaną 

prawdziwymi wydarzeniami, przywołującą 

w swojej treści ważne historyczne momen-

ty, ale nie opisem bitwy z sierpnia 1920 r. 

Zatem nie można jej traktować jako roz-

szerzenia podręcznika do historii, ale raczej 

zachętę do zagłębienia się w literaturę histo-

ryczną poświęconą tej tematyce – podkreśla 

autor gry Michał Sieńko.

Jest upalny sierpień 1920 roku. Dwie potężne armie szykują się do rozstrzygającego starcia 
w bitwie, która zadecyduje o losach obu krajów. To niepowtarzalna okazja, by zmienić bieg 

historii… Właśnie taki cel przyświecał projektantowi gry „Bitwa warszawska” Michałowi 
Sieńce. Kto stoi za narodowym ruchem mającym na celu godne upamiętnienie 100-lecia 

krwawego boju o stolicę i kto go wspiera? Wydawcą gry „Bitwa Warszawska” jest 
Zielona Sowa, zaś dumnym patronem medialnym – „Rynek Zabawek”.
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O grze „Bitwa Warszawska”
DATA DEBIUTU: 13 sierpnia br.
CZAS GRY: 45-90 minut 
LICZBA GRACZY: 2-4 
WIEK: 10+
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Ze względu na charakter gry, czyli konfl ikt dwóch wrogich 

armii, najpopularniejszym wariantem jest rozgrywka dwuoso-

bowa, jednak równie dobrze mogą do niej przystąpić trzej, a na-

wet czterej gracze.

Poziom trudności gry wynika z siły (a tak naprawdę również 

zaawansowania planszowego) rywala. Jeśli przeciwnik jest wa-

leczny, należy się nastawić na trudną, wymagającą batalię, je-

śli nie – akcja będzie się toczyć wartko i zakończy dość szybko. 

Ogromną zaletą „Bitwy Warszawskiej” jest to, że po drodze na 

graczy czeka duży łyk przyjemnie podanej historii.

– Cieszymy się, że nasze wydawnictwo mogło mieć swój 

wkład w obchody przypadającej w tym roku 100. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej poprzez zaoferowanie graczom planszówki ściśle 

nawiązującej do tego historycznego wydarzenia. Nasza radość 

jest tym większa, że równie chętnie sięgną po nią miłośnicy hi-

storii, jak i strategicz-

nych gier planszowych, 

dla których będzie to 

z pewnością świetna 

okazja do zagłębienia 

się w tło historyczne 

wydarzeń rozgrywa-

jących się na planszy. 

Przy czym istotne jest 

to, że w jednym i dru-

gim przypadku stopień 

zaawansowania graczy 

może być różny, dzięki 

czemu gra jest tak na-

prawdę bardzo uniwersalnym tytułem familijnym – podkreśla 

Filip Pokrzywniak, kierownik działu marketingu w Zielonej So-

wie.

"Bitwa Warszawska" to karciana gra 
strategiczna o nieskomplikowanych 
zasadach. Gracze staj¹ po jednej ze 
stron konfliktu i prowadz¹ swoje woj-
ska do zwyciêstwa. Aby pokonaæ nie-
przyjaciela, wykorzystuj¹ umiejêt-
noœci dowódców, si³ê oddzia³ów oraz 
posiadane zasoby. Ich decyzje zawa¿¹ 
na przebiegu bitwy i jej losach.

Ruszyła 19. edycja konkursu 
„Świat przyjazny dziecku”

Jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, 
inicjatyw i portali dla dzieci, które mają pozytywny wpływ na 
rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz wrażliwość 

estetyczną dzieci. KOPD chce w ten sposób promować najbezpiecz-

niejsze i spełniające najwyższe standardy produkty: książki, zabaw-

ki, multimedia, akcesoria szkolne, miejsca, inicjatywy oraz portale 

dedykowane dzieciom. – Towarzyszymy dzieciom na każdym etapie 

rozwoju, wspieramy rodziców i opiekunów, dostarczając im wiedzy 

i porad. Konkurs to kolejny sposób na budowanie bezpiecznego, 

pełnego pozytywnych wartości świata dla najmłodszych – mówi 

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, menedżer ds. PR i promocji 

KOPD.

Udział w przedsięwzięciu ma nie tylko walor edukacyjny, ale też 

jest okazją dla fi rm do prezentacji oferty. Jednak przede wszystkim 

jest to forma realnej pomocy – wsparcia (poprzez dokonanie opła-

ty konkursowej) codziennej pracy KOPD na rzecz potrzebujących 

dzieci i ich rodzin. Środki fi nansowe przeznaczane są na działania 

statutowe KOPD, w tym bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, 

diagnozę dzieci wykorzystywanych seksualnie, mediacje rodzinne, 

terapię psychologiczną dziecka i rodziny, porady prawne oraz psy-

chologiczno-pedagogiczne.

GRY/KONKURS

Przed nami nowa edycja wyjątkowego, 
jednego z najstarszych projektów 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka – konkursu 
„Świat przyjazny dziecku”. 
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Pierwsze bliskie spotkanie Alexandra 

z drewnem miało miejsce podczas prac 

nad uhonorowaną licznymi nagroda-

mi serią Mały Konstruktor Junior. Zestawy 

deseczek z dziurkami, z których za pomocą 

kolorowych śrubek wykonanych z tworzywa 

można zbudować pojazdy, a następnie się 

nimi bawić, podbiły serca nie tylko dzieci, ale 

też rodziców. Produkt zachwyca w swej pro-

stocie i od lat nie schodzi z listy największych 

hitów Alexandra.

Ekologiczny potencjał polskiej fabryki wy-

korzystany został następnie w drewnianych 

pieczątkach oraz elementach do gier (zwrot-

nice, lokomotywy, pionki, znaczniki) z serii 

„Gold Edition” – „Kolejowym zawrocie gło-

wy” i innych tytułach. 

Producent sięgnął też po drewno, projek-

tując gry sportowe z serii „Sport & Fun”, m.in. 

„Uni” (zabawa polega na jak najcelniejszym 

rzucaniu podkowami w kierunku wbitego 

w ziemię palika) czy „X-Game” (rzucanie 

okręgami na wystające z drewnianego krzy-

żaka bolce). 

OBIECUJĄCY ROZWÓJ SYTUACJI
Wiosna 2020 r. w Alexandrze wraz z nowo-

czesnym parkiem maszynowym do obróbki 

drewna przyniosła ze sobą zmianę technolo-

gii produkcji oraz prawdziwy wysyp unika-

towych zabawek opartych na drewnie. I tak 

linia „Sport & Fun” wzbogaciła się o „Kółka 

na patyku” oraz drewniane „Szablony”. Spo-

ro elementów wykonanych z drewna zna-

lazło się też w pierwszej w Polsce serii gier 

terapeutycznych skierowanych do seniorów. 

Z kolei w serii „Gramy naturalnie – Bez pla-

stiku”, w której kostki i pionki wykonane są 

z drewna, dopracowane zostały ich kształ-

ty, dzięki czemu zyskały formę kolorowych 

ludzików, samochodzików itd. Do pomalo-

wania poszczególnych komponentów użyto 

Drewno to wdzięczny materiał – przyjemny w dotyku, naturalny, a tym samym przyjazny 
dla środowiska. To powody, dla których coraz częściej sięgają po nie świadomi producenci 

zabawek. Wśród nich jest Alexander, który dwa lata temu uruchomił w ramach swojego 
zakładu stolarnię, a ostatnio poważnie ją rozbudował. Jak nietrudno się domyślić, 

w ślad za tym poszły nowe gry i zabawki z wykorzystaniem tego ekologicznego surowca.

Alexander w wydaniu eko
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natomiast bezpiecznych dla zdrowia i środo-

wiska farb wodnych.

Ciekawą propozycją opartą na drewnie są 

też dwie odsłony „Kombinatora” – gry logicz-

nej, w której gracze muszą w taki sposób do-

kładać kolorowe fragmenty do układanki, by 

za każdym razem dopasować do siebie ścian-

ki w tym samym kolorze.

AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Sprzyjające okoliczności spowodowały, że 

podczas zbliżającego się dużymi krokami 

sezonu jesienno-zimowego w ofercie produ-

centa nie mogło zabraknąć ciekawych propo-

zycji z drewnem w roli głównej. Wśród nich 

jest oparta na wyciętych z drewna elemen-

tach, pozwalających na budowanie trwałych 

pojazdów bez użycia kleju, seria zabawek 

konstrukcyjnych „Składaki drewniaki”. Seria 

obejmuje trzy pojazdy – dwa auta terenowe 

(jedno z zakrytym dachem, drugie w wersji 

cabrio) oraz imponujący wóz straży pożarnej 

z wysuwaną drabiną i otwieranymi drzwiami, 

umożliwiającymi dziecku umieszczenie we-

wnątrz np. ulubionej fi gurki strażaka. Dzię-

ki dołączeniu do każdego zestawu kompletu 

plastikowych kół wraz z osiami model po zło-

żeniu może służyć do dalszej zabawy, a kredki 

i naklejki umożliwią maluchowi samodzielne 

przyozdobienie pojazdu wedle własnego po-

mysłu. 

Godną rozważania propozycją Alexandra 

na długie jesienno-zimowe wieczory jest też 

lubiana zabawka w zupełnie nowej odsłonie. 

Gra „Nawlekaj, nie czekaj” oparta została na 

tym samym mechanizmie, co jej poprzed-

niczka z serii „Sowa Mądra Głowa”. Jednak 

o ile w tej drugiej na sznurek (zgodnie z pole-

ceniami zamieszczonymi na kartach) należy 

nawlec kolorowe kulki, o tyle w tej pierw-

szej kulki zostały wyprodukowane w 100% 

z drewna. 

Monika Mikulska, 
kierownik marketingu w Alexandrze

– Nasza stolarnia, mimo że 
stosunkowo młoda, prężnie 
się rozwija. Inwestujemy 
w nowe technologie, maszyny 
oraz udoskonalmy proces obróbki 
drewna. Wiele rozwiązań to nasze 
autorskie pomysły, z których jesteśmy 
szczególnie dumni. W ślad za nowym 
parkiem maszynowym poszła nowa 
jakość – drewniane elementy są teraz 
wręcz satynowe w dotyku! Co istotne, 
nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego 
słowa w kwestii eko! Mamy bardzo 
ciekawe pomysły, część z niech jest 
już na etapie prototypów. Korzystając 
z okazji, zachęcamy innych 
wydawców, którzy w swoich grach 
wykorzystują drewniane elementy, 
do kontaktu z naszym działem usług 
zewnętrznych Alexander Creator. 
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Nazwa produktu zawiera słowo „nie-

spodzianka”, z uwagi na innowacyjną 

formę rozpakowywania. Jego wprowa-

dzenie zostało starannie przemyślane – po-

przedziła je wnikliwa analiza rynkowa target 

grupy. Innowacyjny produkt w połączeniu ze 

zintegrowanym opakowaniem od lat dostar-

cza dzieciom niezapomnianych wrażeń. Wy-

raźnie wyróżnia się w kategorii lalek – jest po 

prostu inny! 

W odpowiedzi na zainteresowanie rynku 

swoją ofertą MGA Entertainment systema-

tycznie wprowadza nowości w ramach linii 

produktowych. Nie bez znaczenia (szczegól-

nie w przypadku serii L.O.L. Surprise!, Po-

opsie oraz Na! Na! Na!) jest także mechanizm 

kolekcjonerski, tj. możliwość zbierania pro-

duktów z wybranej kolekcji w celu tworzenia 

nowych (z udziałem nowych bohaterów) za-

baw przez dzieci. 

Innowacje w portfolio to niejedyny spo-

sób na rozwój biznesu. Kolejnym krokiem 

w kierunku podtrzymania zainteresowania 

rynkowego jest tworzenie nowych rozwiązań 

w ramach nowych kategorii. Na fali ogrom-

nego zainteresowania swoimi produktami, 

a także wychodząc naprzeciw potrzebom 

klientów, MGA Entertainment zdecydowała 

się na rozwój również w charakterze licen-

cjodawcy, który oferuje rynkowi możliwość 

tworzenia brandowanych produktów oraz 

korzystania z „laleczkowych” grafi k przez 

producentów różnych produktów konsu-

menckich. Aby było to możliwe, należy na-

być licencję. Przy współpracy z agentem na 

wyłączność, którym regionalnie jest agencja 

Elc Brands, należy nabyć prawa licencyjne 

do tego typu produkcji. Na rodzimym rynku 

agencja rozwija współpracę z wieloma waż-

nymi partnerami, m.in. fi rma E plus M regu-

larnie wprowadza kolekcje ubrań dziecięcych 

oraz akcesoriów z motywami L.O.L. Sur-

prise!, które są do nabycia w wielu sieciach, 

w tym w Smyku, Carbotex oferuje w całej 

Polsce przepiękną pościel, wydawca Media 

Service Zawada ma w portfolio dedykowany 

zabawce magazyn, St.Majewski – artykuły 

szkolne, zaś LLS produkuje słodycze na li-

cencji L.O.L. Surprise! Jednak producentów 

i licencjobiorców jest i może być dużo więcej, 

ponieważ marka posiada ogromny potencjał 

zarówno na dziś, jak i kolejne lata! Agencja 

Elc Brands wspólnie z lokalnym przedstawi-

cielstwem MGAE w Polsce planuje wsparcie 

i akcje marketingowe, aby spójnie pracować 

na jeszcze większy sukces wszystkich zaan-

gażowanych partnerów. Firma MGA Enter-

tainment jest aktywna w mediach w Polsce 

– prowadzi kampanie TV, posiada fanpage 

w mediach społecznościowych (w tym polski 

profi l L.O.L. Surprise! na Instagramie), anga-

żuje swoją grupę docelową w konkursy oraz 

jest szeroko obecna w sieciach handlowych 

(dostępność produktów i działania retailmar-

ketingowe). Prowadzone przez MGAE kam-

panie mediowe, mimo że wspierają wyłącznie 

zabawki, mają efekt parasolowy (tj. oddziału-

ją na całą markę, w tym produkty reprezen-

tujące inne kategorie). Rolą agencji jest z ko-

lei integrowanie produktów konsumenckich 

w celu wzmocnienia efektu synergii.
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L.O.L. Surprise! to niekwestionowany fenomen na światowym rynku. Marka, która jest nieco 
młodsza od swojej grupy docelowej (dziewczynki w wieku 6-13 lat), została wprowadzona 

w 2017 r. przy ograniczonym wsparciu marketingowym (wyłącznie aktywności digital), po czym 
bardzo szybko dołączyła do grona produktów osiągających najwyższe wyniki sprzedażowe 

w kategorii zabawek. Do tej pory na świecie sprzedanych zostało ponad 100 milionów laleczek 
L.O.L., one same zostały nagrodzone w licznych konkursach (m.in. TOTY, Dream Toys), a fi rma 

MGA Entertainment, która jest ich producentem, otrzymała miano najbardziej dynamicznie 
rozwijającego się przedsiębiorstwa w kategorii zabawek w 2017 r.

L.O.L. to nie tylko zabawki!

Produkty na licencji MGA Entertainment z portfolio LLS Sp. z o.o.

Produkty na licencji 
MGA Entartainment 
z portfolio E plus M 
Sp. z o.o.
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Należy również pamiętać, że MGA Entertainment to nie tylko 

L.O.L. Surprise! Firma posiada w swoim portfolio także Poopsie Sur-

prise Unicorn, czyli kolorowego jednorożca, który otrzymał tytuł za-

bawki roku w Belgii, w Izrealu zaś pierwsza dostawa została wyprzeda-

na w ciągu jednego dnia! Nowością w portfolio MGA Entertainment 

są z kolei Na! Na! Na! Surprise! – „modowe” lalki w pluszowym futera-

le, którego otwieraniu towarzyszy efekt WOW (m.in. przebicie balonu 

i uwolnienie konfetti). Firma reprezentuje także markę o wieloletniej 

tradycji Little Tikes, mającą w swojej ofercie outdoorowe plastikowe 

zabawki dla małych odkrywców, od lat cenione przez rynek (m.in. 

Consumer Awards 2020 Golden Emblem Quality Leader w katego-

rii zabawki ogrodowe dla dzieci). Wszystko wskazuje więc na to, że 

wkrótce możliwości licencyjnych będzie więcej!

MGA Entertainment to utytułowany licencjodawca – jego seria 

L.O.L. Surprise! otrzymała nagrody LIMA International Licensing 

Awards 2018, Premios Licencias Actualidad, año 2018, Th e Licensing 

Awards 2018, co dowodzi fenomenu brandu. Oferowanie produk-

tów różnych kategorii na licencji MGA Entertainment jest zaś od-

powiedzią na potrzeby rynku zarówno z perspektywy producentów, 

jak i miejsc sprzedaży. 

Elc Brands jest wiodącą agencją 
licencyjną reprezentującą wyłącznie 
najmocniejsze brandy w Polsce, CEE i Rosji, w tym 
MGA Entertainment. Jeśli są Państwo zainteresowani 
rozmową na temat możliwości licencyjnych produktów 
konsumenckich, agencja chętnie odpowie na Państwa 
pytania oraz sprawdzi, czy wybrana kategoria jest dostępna. 

Kontakt do Elc Brands w Polsce: 
Anna Przybylska, Elc Brands country manager, 
e-mail: aprzybylska@elcbrands.com

Produkty na licencji MGA Entartainment z portfolio PHU Carbotex

Produkty na licencji MGA Entartainment z portfolio Media Service Zawada Sp. z o.o.

Produkty na licencji MGA Entartainment z portfolio St.Majewski Spółka Akcyjna Sp.k.
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Ciąg pozytywnych zdarzeń w historii 

marki Meli zapoczątkował 5 lat temu 

projekt wafl owych klocków Basic. Ze-

stawy, których produkcja początkowo zle-

cana była na zewnątrz, szybko okazały się 

rynkowym hitem. W ślad za tym w 2017 r. 

Marcin Hernas zdecydował się zakupić no-

woczesny park maszynowy i rozpocząć pro-

dukcję na własną rękę. Od tego czasu oferta 

marki stopniowo jest poszerzana. Obecnie 

obejmuje ona już trzy linie wafl owych kloc-

ków: Minis, Basic i Maxi. 

 Seria MELI MINIS (dostępne zestawy od 

200 do 6000 elementów) została zaprojekto-

wana z myślą o umożliwieniu dzieciom two-

rzenia budowli zarówno w wymiarze 2D, jak 

i 3D. Z różnokolorowych, przypominających 

puzzle, elastycznych klocków o wymiarach 

1,5 x 1,5 cm, dostępnych w tęczowej i paste-

lowej wersji kolorystycznej, dzieci od 3. roku 

życia z łatwością zaprojektują dowolne, nawet 

najbardziej fantazyjne obrazy w poziomie, 

jak i imponujące budowle przestrzenne. 

 Seria MELI BASIC (dostępne zestawy od 50 

do 3500 elementów) to sztandarowy produkt 

fi rmy. Poszczególne zestawy pomogą dzieciom 

odkryć ich talenty konstruktorskie. Klocki 

o wymiarach 2,5 x 2,5 cm przeniosą małych 

budowniczych od 3. roku życia do świata wy-

obraźni. Płaskie, jednolite elementy w atrak-

cyjnej, tęczowej kolorystyce z łatwością można 

ze sobą łączyć za pomocą specjalnych ząbków 

umożliwiających tworzenie zarówno płaskich, 

jak i przestrzennych form. 

 Seria MELI MAXI (dostępne zestawy od 

50 do 800 elementów) zapewnia stymulującą 

rozwój zabawę dzieciom już od 1. roku życia. 

Duże elementy o wymiarach 4,2 x 4,2 cm zo-

stały idealnie dopasowane do małych rączek, 

umożliwiając maluchom ćwiczenie zdolności 

manualnych. Płaskie elementy w tęczowych 

barwach łatwo ze sobą łączyć, tworząc w ten 

sposób dowolne płaskie i przestrzenne mo-

dele. Małe okienko wewnątrz każdego klocka 

stwarza dodatkową możliwość łączenia ele-
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Jeśli zmiany, to wyłącznie na plus!
Projektant i właściciel marki Meli 

Marcin Hernas podjął ostatnio 

odważną decyzję dotyczącą 

zmiany kanału dystrybucji. 

W ten sposób w listopadzie ub.r. 

producent został wyłącznym 

dystrybutorem swoich wafl owych 

klocków. Dziś już wiadomo, 

że był to świetny ruch, który 

istotnie przyspieszył rozwój fi rmy, 

a jednocześnie otworzył przed nią 

zupełnie nowe możliwości.
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Uwaga, ekipa 44 Cats 
zawiadaMIA(U)!

mentów. Seria zdobyła w tym roku nagrodę główną w organizowa-

nym przez KOPD konkursie „Świat przyjazny dziecku”.

Klocki marki Meli posiadają certyfi katy potwierdzające ich naj-

wyższą jakość oraz zgodność z wymaganymi normami. Każda 

seria przed wprowadzeniem na rynek przechodzi szereg badań, 

których dokonuje akredytowane laboratorium Hamilton. 

– Ostatni rok pod względem sprzedażowym był najlepszy w hi-

storii fi rmy. Własny dział sprzedaży umożliwił nam szybszą reali-

zację zamówień, a także lepsze zarządzanie stanami magazynowy-

mi – podkreśla Marcin Hernas. – W styczniu br. zadebiutowaliśmy 

na międzynarodowych targach Spielwarenmesse 2020, po których 

otworzył się dla nas rynek eksportowy. Okres pandemii przyniósł 

dalsze wzrosty sprzedaży, klocki od początku kwarantanny sprzeda-

wały się świetnie – podsumowuje Marcin Hernas. – Obecnie naj-

większym hitem sprzedażowym są nowe zestawy Meli Basic Travel 

Box, które dzięki opakowaniu w formie poręcznej plastikowej wali-

zeczki idealnie nadają się do zabrania na wakacje – dodaje. 

Tymczasem producent pracuje już nad nowym projektem. – Na 

tym etapie nie chciałbym jednak zdradzać, co to za produkt. Jedno 

jest pewne: jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, rozwój fi rmy Meli 

w najbliższym czasie nabierze rozpędu – zdradza.

Animacja emitowana jest w kanale TVP ABC. Dzieciaki mogą 

śledzić przygody arcykotków w paśmie wieczorynki od ponie-

działku do niedzieli o godz. 19:30. W maju br. serial znalazł się 

w top 7 najchętniej oglądanych programów emitowanych na antenie 

TVP ABC w każdej grupie docelowej. Ponadto wszystkie odcinki wy-

buchowej mieszanki komedii, muzyki i akcji dostępne są w serwisie 

Netfl ix.

Właściciela marki – Rainbow – reprezentuje w Polsce fi rma Media 

Service Zawada, będąca jednocześnie wydawcą publikacji opartych 

na licencji 44 Koty. Książki trafi ły do rąk czytelników w listopadzie 

ub.r., natomiast magazyn – w styczniu tego roku.

Do świata 44 Cats zdecydowało się też wejść wielu licencjobiorców. 

Wśród nich jest Simba Toys Polska – master toy dla licencji pod mar-

ką Smoby. W ofercie fi rmy znajdują się różne kategorie zabawek, m.in. 

fi gurki, zestawy z wykorzystaniem postaci i stałych elementów serialu, 

wózki oraz kuchnie.

 Inne produkty na tej popularnej licencji są lub wkrótce będą do-

stępne dzięki licencjobiorcom, którzy również włączyli markę 44 Cats 

do swojego portfolio. W gronie tym są fi rmy Chicco, E plus M, Me-

dia Service Zawada, Faro Tekstylia, Clementoni, Ravensburger oraz La 

Rive.

Wszelkich informacji na temat licencji udziela Media Service Za-

wada. Wydawca wspiera swoich partnerów zarówno merytorycznie, 

jak i promocyjnie, wykorzystując 25-letnie doświadczenie na rynku 

mediowym. Firmy z nim współpracujące mogą liczyć na precyzyjne 

dotarcie do konkretnej grupy docelowej poprzez media, akcje niestan-

dardowe oraz szerokie działania z zakresu B2B i custom publishingu.

Serial telewizyjny „44 koty” podbija serca dzieci 
na całym świecie. Animacja opowiada o przygodach 

Lampo, Milady, Pilou i Klopsika – uzdolnionych 
muzycznie kociaków, członków zespołu Arcykotki. 
W ślad za popularnością produkcji na światowych 

rynkach zadebiutowała oparta na niej licencja, 
która szybko okazała się strzałem w dziesiątkę.

y-

mieszan
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W 
tej zabawie dzieci i rodzice zadają 

sobie pytania, starając się udzielić na 

nie jak najwięcej poprawnych odpo-

wiedzi, a tym samym zwyciężyć w rodzinnym 

pojedynku. Karciana seria obejmuje już nie-

mal 50 tytułów, pośród których łatwo znaleźć 

ten, który zainteresuje konkretną grupę osób. 

Jedne są z życia wzięte (m.in. czego o sobie 

nie wiecie, dobre maniery, rodzina przy stole, 

nasz dom, mój pies, kim będę), inne to ty-

powe testy wiedzy z różnych dziedzin (m.in. 

historia Polski, Kosmos, Ziemia, sport, tech-

nika), w których trzeba wprawdzie nieco po-

główkować, jednak przy okazji można zyskać 

ciekawe informacje ze świata nauki, które 

przydadzą się nie tylko w szkole. Aby szanse 

graczy były wyrównane, pytania zostały po-

dzielone na te dla dzieci i dla rodziców.

 „Dzieci kontra rodzice. Wiem, ale nie po-

wiem!” – na 54 kartach znajduje się ponad 

100 haseł i cztery razy tyle zakazanych słów. 

Gracze muszą kombinować, jak je powie-

dzieć, żeby… nie powiedzieć! Proste skoja-

rzenia i inne próby obejścia zasad są niemile 

widziane! Od czego jednak jest wyobraźnia 

w połączeniu z kreatywnością i sprytem… 

 „Dzieci kontra rodzice. W terenie” – we-

soła karcianka, w którą gra się na świeżym 

powietrzu, dzięki czemu jest świetną alterna-

tywą dla tradycyjnych zabaw outdoorowych. 

Można bawić się w parku, w lesie, na po-

dwórku… jednym słowem: wszędzie! Każdy 

z graczy po wylosowaniu karty musi szybko 

znaleźć wokół siebie znajdujący się na niej 

przedmiot. Kto pierwszy powróci z łupem, 

zdobywa punkt dla swojej drużyny!

 „Dzieci kontra rodzice. Wojsko” – nie 

tylko dla tych, którym marzy się prawdzi-

wy rodzinny poligon! Dlaczego mundur jest 

w moro? Czym zajmuje się saper? Dlaczego 

żołnierze jeżdżą na rosomaku? Udzielając 

odpowiedzi na te pytania, można przez chwi-

lę poczuć się żołnierzem z krwi i kości! Quiz 

zapoznaje dzieci z tematyką wojskową, po-

kazując, jak istotny to temat dla obronności 

kraju. W zestawie ponad 150 pytań zamiesz-

czonych na ponad 50 kartach, w tym 2 kar-

ty-pułapki.

 „Dzieci kontra rodzice. Puzzlobajka 

– Przyjaciele” – bajka, którą opowiada się za 

pomocą… puzzli. Tym razem dzieci usłyszą 

opowieść o pięknej przyjaźni, którą warto 

pielęgnować. 

Od kiedy na polskim rynku zadebiutowały quizy „Dzieci kontra rodzice”, 
rodziny otrzymały nowy, ciekawy, a zarazem oryginalny sposób wspólnego 

spędzania czasu. Koncept świetnie się przyjął, na co potwierdzeniem 
są kolejne tytuły, które ukazały się w ramach serii. Tymczasem wydawca 

– fi rma Kangur – kończy właśnie prace nad nowymi propozycjami rodzinnych 
pojedynków na słowa, pośród których nie brakuje niespodzianek.

Rodzinne pojedynki na słowa 
– mocna dogrywka

NOWOŒCI
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„Dzieci kontra rodzice. Bądźmy zdrowi” – skąd właściwie biorą 

się epidemie oraz 

inne choroby i czy 

można ich unik-

nąć? Kiedy należy 

założyć masecz-

kę? W jakiej tem-

peraturze nasz or-

ganizm najlepiej 

wypoczywa nocą? 

Wesołe pytania 

dostarczą rodzin-

ce świetnej zaba-

wy oraz zachęcą do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

„Dzieci kontra rodzice. Prawda czy fałsz?” – kto wie, ile dni 

ma rok przestęp-

ny? A czy tofu 

to rodzaj ziemi? 

Z czego powstaje 

diament? Którą 

planetą od Słońca 

jest Ziemia? Wiele 

pytań z różnych 

dziedzin nauki 

sprawi, że zaba-

wa w rodzinnym 

gronie nabierze 

rumieńców!

„Dzieci kontra rodzice. Czy znasz te instrumenty?” – o ile więk-

szość dzieci potrafi  powiedzieć, co to fortepian i trąbka, o tyle z sak-

sofonem może być 

już większa zagad-

ka… Na grę skła-

dają się 12 żetonów 

z instrumentami 

oraz plansza, któ-

rą tworzą 4 puzzle. 

Dziecko układa 

żetony w odpo-

wiednim miejscu 

na planszy, dopaso-

wując instrumenty 

do siebie. Krótkie 

ich opisy pomo-

gą rodzicom wy-

tłumaczyć, że np. 

skrzypce to instrument ze strunami, którymi porusza się za pomocą 

skrzypka wykonanego z włosia końskiego ogona.



5/2020 38

TRENDY

W„Cave Clubie” dinozaury są do-

mowymi pupilami, przygody 

– codziennością, a mali bohate-

rowie mają tak wiele do odkrycia, że nie są 

w stanie usiedzieć w swoich jaskiniach. Jako 

pierwsi chcą wszystko zrobić, zobaczyć i po-

znać! 

Piątka nieustraszonych dzieci-jaskiniow-

ców żyje w czasach prehistorycznych. Jednak 

tematy, jakie zostały poruszone w serialu, 

obejmują współczesne wątki. Kilkuminu-

towe odcinki pokazują alternatywną wersję 

powstania dobrze dziś znanych przedmiotów 

i zjawisk, np. telefonu, spa, a nawet popu-

larnych selfi e. Mali jaskiniowcy jako pierwsi 

zgłębiają wiedzę na ten temat, odkrywając 

świat, a przy okazji poznając siłę przyjaźni.

Historie odważnej ekipy przypadną do 

gustu ciekawym świata dzieciom, które lubią 

przygody, naturę i aktywne spędzanie czasu. 

Serial dostępny jest na YouTubie, w kanale 

Cave Club Po Polsku. Premierowe odcinki 

publikowane są w każdy piątek.

„Cave Club” to świat pełen przygód, wynalazków i… dinozaurów. 
Piątka odważnych jaskiniowców poznaje najdziksze zakątki 
na Ziemi, eksploruje nieznane tereny oraz bada intrygujące 

zjawiska. Nowy serial emitowany jest na YouTubie.

Piątka jaskiniowców 

na tropie przygody
aurów.

kątki 
jące 
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Marka, której przykładem postanowi-

łyśmy się posłużyć, jest obecna na 

polskim rynku od ponad pięć lat. 

To ją uprawnia nie tylko do występowania 

w roli eksperta w zakresie budowania rela-

cji z klientem docelowym, ale też specjalisty 

w swojej kategorii. I tutaj zaskoczenie (choć 

nie ostatnie): próżno wypatrywać jej w blo-

kach reklamowych w kanałach dla dzieci oraz 

w dedykowanych im czasopismach. Jedni po-

wiedzą, że to dość odważne w dzisiejszych 

czasach, kiedy wokół aż kipi od treści rekla-

mowych skierowanych dla najmłodszych, 

inni dostrzegą w tym potencjał. Bo skoro 

mimo braku szeroko zakrojonej promocji 

marka od lat świetnie sobie radzi na rynku, 

a jej oferta jest systematycznie poszerzana, to 

oznacza, że klienci chętnie po nią sięgają, co 

najlepiej potwierdza siłę samego produktu. 

W ten sposób dochodzimy do sedna – 

o wartości zabawki nie świadczy atrakcyjna 

kampania reklamowa, ale właśnie to, co na 

pierwszy rzut oka może być niewidoczne. 

Tajemniczy „składnik X”, który decyduje 

o zakochaniu się w produkcie od pierwszego 

wejrzenia, a następnie pokochaniu go miło-

ścią dojrzałą, szczerą i bezwarunkową. A po-

nieważ zakochani mają moc zarażania swo-

im szczęściem wszystkich wokół, przekłada 

się to na efekt kuli śnieżnej, dzięki czemu 

po zabawkę chętnie sięgają kolejni klienci… 

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwa-

gę na jeszcze jeden istotny element misternej 

Cytat z „Małego Księcia” nie pojawił się w tytule przypadkowo. Temat, jaki zdecydowaliśmy się podjąć, jest 
niezwykle istotny, a obowiązkową lekcję z wartości dodanej zabawek powinien odrobić każdy sprzedawca. 
Bo czy zastanawiali się Państwo kiedyś, jak to się dzieje, że podczas gdy jedne otwierają dzieciom szerokie 

horyzonty, inne poniekąd zamykają je w sztywnych ramach? Idąc dalej tym torem myślenia: dlaczego jednej 
marce klient pozostaje wierny przez lata, a po inną sięga okazjonalnie, przy czym są to najczęściej jednorazowe 

wybory? Gdy dodamy do tego nieobecność tych pierwszych na małym ekranie i w prasie dziecięcej, zagadka 
nabierze rumieńców. Spróbujmy zatem wyjaśnić ten swoisty fenomen na przykładzie z życia wziętym. 

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…
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układanki marketingowej, o którym samym 

sprzedawcom zdarza się zapominać. Są nim 

pozytywne emocje, jakie potrafi  (lub nie) 

przez długi czas wywoływać produkt. 

NAJLEPSZE SCENARIUSZE PISZE ŻYCIE…
Redakcyjną tradycją stało się, że podczas tar-

gów Kids’ Time, biegając z aparatem między 

alejkami, wypatrujemy oryginalnych po-

darunków dla dzieciaków własnych i z naj-

bliższej rodziny. Bezpośrednio po wystawie 

zamawiamy je u dystrybutorów, a następnie 

czekają już tylko na wręczenie.

Nie inaczej było w tym roku. I tak na przy-

kład nasza Agnieszka z myślą o marcowych 

urodzinach swojej 6-letniej chrześniaczki 

spośród ogromnej oferty lalek na targowej 

liście „must have” umieściła 46-centymetro-

wą blondyneczkę Jovie z kolekcji Our Ge-

neration od B.est Toys Polska. Ktoś mógłby 

powiedzieć: lalka jak lalka, z miękkim tuło-

wiem, ruchomymi rękami, nogami i głową, 

długimi włosami oraz zamykanymi oczami. 

Dlaczego zatem wybór padł właśnie na nią? 

– To była miłość od pierwszego wejrzenia! 

Mała Natalka kocha zające i króliki w każ-

dym wydaniu, a jej ulubioną przytulanką od 

urodzenia jest… zając! Obok ubranej w pi-

żamkę z króliczkiem Jovie z uroczym króli-

kiem w dłoni nie mogłam przejść obojętnie! 

Ta lalka wywołała we mnie ogromne emo-

cje, bo była zabawkowym wcieleniem mojej 

chrześniaczki! – wspomina. 

Prezent okazał się strzałem w dziesiątkę. 

Dość powiedzieć, że od tego czasu domowa 

kolekcja Our Generation dziewczynki roz-

rosła się o (jakżeby inaczej!) futrzanego do-

mowego króliczka z akcesoriami oraz zestaw 

ze śpiworem i pełnym wyposażeniem biwa-

kowym dla laleczki. – W tegoroczne wakacje 

Natalka wybiera się z rodzicami pod namiot, 

więc wybór prezentu z okazji Dnia Dziecka 

był oczywisty – żartuje Agnieszka. – A tak 

zupełnie poważnie, to różnorodność oferty, 

a zarazem jej atrakcyjność zaskoczyła nawet 

mnie – osobę, która z pięknymi, oryginalny-

mi zabawkami ma do czynienia na co dzień 

– podkreśla. 

Kolekcja stwarza nieograniczone możli-

wości jej rozbudowywania, w zależności od 

zainteresowań, pasji lub marzeń dziewczyn-

ki. Przy czym czapki z głów dla producenta 

za wózek inwalidzki czy kule dla lalki, które 

same w sobie są dość niespotykanymi akce-

soriami na rynku zabawek, a w razie potrzeby 

będą jak znalazł, by dziewczynka lepiej znio-

sła ograniczenia związane np. ze złamaniem 

nogi lub ręki bądź chorobą. 

LALKI, KTÓRE SĄ AUTENTYCZNE
Jedną z największych zalet lalek z kolekcji 

Our Generation jest właśnie ich autentycz-

ność. Różnią się między sobą dokładnie tak, 

jak ludzie – jedna jest piegowata, kolejna 

nosi okulary, jeszcze inna ma ciemną karna-

cję. Wykonują różne zawody, mają ulubione 

sposoby spędzania wolnego czasu i zaintere-

sowania. Łączy je jednak to, że dzięki ogrom-

nemu wachlarzowi akcesoriów mogą zostać 

kim tylko zechcą, realizować swoje pasje, 

stając się jednocześnie pozytywnym wzorem 

do naśladowania dla dziewczynek. I tutaj ko-

lejne zaskoczenie: w bogatej ofercie lalek jest 

też od niedawna młody mężczyzna, który do 

tradycyjnie zdominowanej przez dziewczyn-

ki zabawy wniesie pierwiastek męski, a przy 

okazji również chłopcom stworzy możliwość 

zostania tym, kim tylko zechcą, poprzez od-

grywanie ról i sytuacji z życia wziętych. 

– W tym tkwi cały sprzedażowy sekret na-

szych lalek. One dyskretnie zapraszają dzie-

ci do swojego jakże zróżnicowanego świata, 

w którym wszystko jest możliwe. Jednocze-

śnie nikt nie narzuca im określonych wzor-

ców, nie wskazuje sposobu zabawy ani nie 

oczekuje od nich takich, a nie innych postaw 

– zwraca uwagę Agnieszka Lewicka-Łydek 

z B.est Toys Polska. – Przygoda z Our Gene-

ration zaczyna się od zakupu podstawowego 

modelu lalki w przystępnej cenie lub choćby 

zestawu akcesoriów dla misia lub lalki, któ-

rą dziewczynka już posiada, dowolnej mar-

ki. W tym momencie dziecko jest już nasze, 

a klient wraca po kolejne produkty z kolekcji. 

Niedowiarkom proponuję przekonanie się na 

własnym przykładzie, że ten mechanizm do-

kładnie tak działa – dodaje.

MIERZYĆ WYSOKO, MYŚLEĆ 
DŁUGOFALOWO
I rzeczywiście, gdyby na nasyconym rynku 

zabawek spróbować porównać pozyskanie 

nowego klienta do wspinaczki górskiej, moż-

na by wyobrazić sobie wakacyjne rodzinne 

zdobycie Kasprowego Wierchu – nie jest to 

może superłatwa wyprawa, ale w zasięgu 

średnio zaawansowanych turystów. Tymcza-

sem jego utrzymanie przez lata to już wyższa 

szkoła himalaizmu, porównywalna do zimo-

wego wejścia na Mount Everest. – Dlaczego 

warto zainwestować całą energię w dążenie 

do osiągnięcia tego celu? Odpowiedź jest 

prosta: powróci ona do nas ze zdwojoną siłą, 

kiedy zadowolony z zakupu klient po raz ko-

lejny wybierze właśnie nasz sklep. Nastąpi to 

wówczas, gdy wraz z wysokiej jakości, warto-

ściowym, wszechstronnie rozwijającym, ory-

Lalki z kolekcji Our Generation 
dyskretnie zapraszają dzieci 
do swojego jakże 
zróżnicowanego świata, 
w którym wszystko jest możliwe.

Agnieszka Lewicka-Łydek
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  Są ucieleśnieniem dziewczynek, a od niedawna 
również chłopców, co sprawia, że z miejsca zostają 
najlepszymi przyjaciółmi dzieci.

  Różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym, 
zainteresowaniami, stylem ubioru oraz ulubionymi 
sposobami spędzania wolnego czasu, dzięki czemu 
są autentyczne.

  Ogromna, niespotykana na rynku oferta ubranek, 
butów i pomysłowych akcesoriów sprawia, że każda 
z nich może w mig zostać tym, kim tylko zechce: 
baletnicą, dżokejką, wybitnym naukowcem, lekarką itd.

  Jest też smaczny kąsek dla miłośniczek zwierząt 
– pluszowe pupile wraz z serią akcesoriów 
uprzyjemniających im życie i uczących dziecko troski 
o ukochane zwierzątko.

  Kolekcja Our Generation obejmuje także różnorodne 
pojazdy dla lalek (np. hulajnoga, rower, skuter, 
samochód, kajak) umożliwiające im realizowanie 
swoich pasji oraz mniejsze, większe i naprawdę 
imponujących rozmiarów akcesoria do aranżowania 
najprzeróżniejszych tematycznie przestrzeni: szkoły, 
kliniki weterynaryjnej, stadniny koni, kuchni, sypialni, 
miejsca relaksu na plaży, biwaku i wielu, wielu innych.

  W ramach serii pojawia się też coraz więcej akcesoriów 
przeznaczonych dla dziewczynek, takich jak plecaki 
czy hulajnoga z opcją dopięcia lalki, zestawy Me & You 
(torebka lub plecaczek dla dziewczynki i analogiczne 
urocze akcesorium w rozmiarze odpowiednim dla 
lalki), walizka kabinowa manifestująca zamiłowanie jej 
posiadaczki do lalek i serii Our Generation, fotelik 
dla lalki do montażu na rowerze jej dumnej właścicielki 
czy urocze, klimatyczne tipi z żyrandolem. 

* O gustach się nie dyskutuje, dlatego zachęcamy do przekonania się 
na własne oczy o potencjale tej jedynej w swoim rodzaju marki 
na stronie dystrybutora lub producenta.

Co takiego mają w sobie lalki 
z kolekcji Our Generation, że dzieci 

(choć nie tylko!) zakochują się* 
w nich od pierwszego wejrzenia?

ginalnym i otwierającym szerokie perspektywy asortymentem w po-

staci ogromnego, niemal niemożliwego do wyczerpania wachlarza 

produktów zaoferujemy dziecku w pakiecie bezcenne emocje, które 

będą towarzyszyć zabawie, za każdym razem potęgując radość z niej 

– podkreśla Agnieszka Lewicka-Łydek.
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AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA
Kartonowe książeczki z wyciętymi kształta-

mi, ruchomymi obrazkami, a także proste 

kolorowanki dla maluchów, barwne wy-

dzieranki i książeczki ze zmywalnym pisa-

kiem świetnie rozwijają zdolności manualne, 

a przy okazji poruszają bliskie dzieciom te-

maty i zaspokajają ich ciekawość. 

Seria „Pomóż mi przetrwać” to propozycja 

dla dzieci, które chcą mądrze wspierać przy-

rodę. Każda książka zawiera planszę eduka-

cyjną oraz słowniczek trudnych pojęć.

Nowości w serii: „Porwanie jeża Eliasza”, 

„Elwirka na śnieżnej pustyni”

CZYTAM SOBIE
Trzypoziomowy program wspierania nauki 

czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. Książki 

zostały napisane przez poczytnych polskich 

autorów i pięknie zilustrowane, całość przy-

gotowana jest zgodnie z zaleceniami metody-

ków. Przedstawione w nich historie – czasem 

z dreszczykiem, innym razem pełne humoru, 

przygód, emocji i wzruszeń – wciągną każde 

dziecko.

Nowości w serii: „Smog w centrum mia-

sta. Poziom 1”, „Goryl u fryzjera. Poziom 1”, 

„Złota rybka. Poziom 2”, „Mały skryba i wiel-

ka piramida. Poziom 2”, „Darwin. Opowieść 

o naszej wielkiej rodzinie. Poziom 3”, „Opo-

wieść starego drzewa. Poziom 3” 

AKADEMIA EKO WIEDZY
Seria poruszająca tematy ważne dla ochrony 

naszej planety. Dzieci dowiedzą się z niej, jak 

dbać o środowisko, co zrobić, by nasz zielony 

dom był czysty, przyjazny dla nich samych 

i zwierząt. Na stronach książek będą mogły 

też wykonać ćwiczenia utrwalające zdobytą 

wiedzę, pokolorować ilustracje, a nawet za-

grać w planszówkę.

Nowości w serii: „Wielkie porządki. Recy-

kling i sprzątanie świata”, „Niezwykła woda. 

Rola wody w przyrodzie”, „Dobra energia. 

Źródła energii w przyrodzie”, „Nasza przyro-

da. Środowisko i jego ochrona”

BASIA
Basia to współczesna, zabawna i mądra 

przyjaciółka przedszkolaków. Przygody re-

zolutnej dziewczynki i jej dowcip pomagają 

najmłodszym zrozumieć świat, pokazują, jak 

radzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym 

humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 

Nowości w serii: „Basia, Franek i jedze-

nie”, „Basia, Franek i zasypianie”

HORRRENDALNA HISTORIA POLSKI
Cykl o historii Polski, strrraszny i strrrawny 

dla wszystkich, nawet tych otępionych szkol-

nymi programami. Łatwo przyswajalna za-

wiesina dziejowa łagodzi skutki szkodliwych 

terapii pedagogicznych oraz fobii szkolnej. 

Najważniejsze wydarzenia zostały przedsta-

wione w zabawny, czasami bardzo dosłowny 

sposób, ale za to bez zadęcia i patosu. 

Nowości w serii: „Sprytni Słowianie”, „Po-

krętni Piastowie”, „Dynamiczna dynastia Ja-

giellonów”, „Atrakcyjni królowie elekcyjni”

MINECRAFT
Popularność samej gry wzra-

sta nieprzerwanie od 2009 r., 

a prawdziwego rozpędu na-

brała w 2014 r., gdy studio 

Mojang, które ją stworzyło, 

zostało kupione przez kon-

cern Microsoft . Niesłabną-

cym zainteresowaniem cieszą 

się również książki i poradni-

ki dla graczy – dotychczas w Polsce sprzedały 

się w liczbie 400 000 egzemplarzy! Fani znaj-

dą w nich bezcenne wskazówki dotyczące 

funkcjonowania w tym niebezpiecznym, ale 

jakże fascynującym świecie. 

Nowość w serii: „Podręcznik gracza Mi-

necraft  Dungeons. Poradnik dla bohaterów”

NOSTALGIA
Seria, z którą dzieci i ich rodzice wybiorą się 

w nostalgiczną podróż do świata ponadcza-

sowych opowieści fi lmowych Disneya. Do-

tychczas ukazały się w niej: „Alicja w Krainie 

Czarów”, „Zakochany kundel”, „Piotruś Pan” 

oraz „Król Lew”.

Nowości w serii: „Pinokio”, „Bambi”

Wydawnictwo nie przestaje mile zaskakiwać zarówno młodych czytelników, jak i maluchów, 
które w dzień lubią twórczo spędzać czas, a wieczorem poczytać do poduszki wspólnie 

z rodzicami. Już 12 sierpnia br. na rynku ukażą się kolejne nowości z fl agowych serii wydawcy.

Z wakacyjnej biblioteczki HarperCollins Polska…
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Celem kontroli była ocena, czy zabawki oferowane na polskim 

rynku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Mini-

stra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w spra-

wie wymagań dla zabawek, a tym samym są bezpieczne dla dzieci. 

Objęto nią 52 przedsiębiorców, w tym producenta krajowego, 6 im-

porterów, 20 placówek sprzedaży detalicznej, 21 sprzedawców hurto-

wych oraz 4 sklepy wielkopowierzchniowe. 

BADANIA W TERENIE
Kontrola dotyczyła łącznie 136 zabawek. Większość zakwestionowa-

nych produktów (127) została importowana z Chin. Jednocześnie to 

z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (37). 

Ponadto zastrzeżenia zgłoszono wobec jednej zabawki wyprodukowa-

nej w Polsce.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w I kwartale 2020 r. przez osiem wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 
Handlowej we współpracy z laboratorium UOKiK nie pozostawiają złudzeń. Mimo jasnych wytycznych problem 

zabawek dźwiękowych niespełniających wymogów w zakresie bezpieczeństwa nadal istnieje.

Niebezpieczne zabawki wydające dźwięki 

Rodzaj 
kontrolowanego 

podmiotu

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów danego rodzaju

Liczba
skontrolowanych

zabawek

Liczba
zakwestionowanych

zabawek

Procentowy udział
zakwestionowanych

zabawek

Producent 1 2 1 50,00%

Importer 6 12 5 41,66%

Dystrybutor – sprzedawca 
hurtowy 21 57 16 28,07%

Dystrybutor – sklep 
detaliczny 20 58 12 20,69%

Dystrybutor – sklep 
wielkopowierzchniowy 4 7 4 57,14%

Łącznie 52 136 38 28,94%

Import 94%

Polska 3%

Inne kraje 2%

Nie ustalono 1%

0 5 10 15 20 25 30 350 5 10 15 20 25 30 35

Książki z efektem dźwiękowym

Zabawki do pchania i ciągnięcia
wydające dźwięki

Inne

Karabiny i pistolety wydające dźwięki

Instrumenty muzyczne

Pluszowe zabawki wydające dźwięki
(np. misie uczące mówić)

Samochodziki wydające dźwięki

Zabawki bliskouszne (np. telefony)
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Zakwestionowane zabawki Skontrolowane zabawki

Udział zabawek zakwestionowanych w podziale na podmioty gospodarcze poddane kontroli

Źródło: UOKiK na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Źródło: UOKiK na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Brak informacji umożliwiających identyfikację zabawki

Brak instrukcji i ostrzeżeń w j. polskim 

Brak lub nieprawidłowe inne ostrzeżenia 

Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 

Brak lub nieprawidłowe instrukcje bezpieczeństwa 

Brak bądź nieprawidłowe dane producenta lub importera 
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UOKiK

BADANIA LABORATORYJNE
W Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zbadano wła-

ściwości mechaniczne i fi zyczne zabawek. Przeprowadzono łącznie 

48 badań, stwierdzając niezgodności w 18 próbkach. Polegały one na:

• zawyżonym poziomie ciśnienia akustycznego emisji dźwięku 

w 10 zabawkach, np. telefonie i pistolecie (ryzyko uszkodzenia słu-

chu); najwyższa stwierdzona wartość przekraczała dopuszczalny po-

ziom o około 15% (80,3 db przy dopuszczalnym poziomie 70 db);

• występowaniu w 6 zabawkach, np. w zestawie muzycznym oraz 

aparacie fotografi cznym, małych elementów mieszczących się 

w cylindrze do badania małych części (ryzyko udławienia lub udu-

szenia dziecka);

• pęknięciu szwów w zabawce miękkiej wypchanej – pluszowej pozy-

tywce, w wyniku czego dostępne było jej wypełnienie wewnętrzne 

(ryzyko udławienia dziecka);

• zaniżonej grubości folii, w którą opakowana była piłka z dźwiękiem 

(ryzyko uduszenia dziecka).

Inspektorzy Inspekcji Handlowej w 6 przypadkach stwierdzenia 

niezgodności formalnych (np. brak informacji umożliwiających iden-

tyfi kację zabawki, brak informacji identyfi kujących producenta oraz 

importera) wystąpili do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wpro-

wadzenie zabawki do obrotu na polskim rynku z wnioskiem o podję-

cie dobrowolnych działań naprawczych. Wydano 3 decyzje zakazujące 

udostępniania wyrobu. Jednocześnie skierowanych zostało 13 wnio-

sków o wszczęcie postępowań administracyjnych do prezesa UOKiK. 

OGÓLNE WNIOSKI Z KONTROLI
Niezgodności o charakterze formalnym występowały najczęściej w za-

bawkach importowanych (np. brak danych identyfi kujących zabawkę 

lub podmiot odpowiedzialny za jej wprowadzenie do obrotu i bezpie-

czeństwo, nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności).

Nieprawidłowości zwykle (około 50% przebadanych zabawek prze-

znaczonych dla dzieci poniżej 3. roku życia) dotyczyły występowania 

lub ujawnienia podczas badań małych elementów mieszczących się 

w cylindrze do badania małych części, co mogło nieść ze sobą ryzyko 

udławienia lub uduszenia dziecka. 

POWTÓRKA Z BEZPIECZEŃSTWA
ZNAK CE. Każda zabawka (lub jej opakowanie) powinna posiadać 

oznakowanie CE, które potwierdza zgodność z wymaganiami bez-

pieczeństwa.

WYSTAJĄCE CZĘŚCI. Rurki i sztywne elementy w postaci części 

wystających, mogących stanowić niebezpieczeństwo przebicia ciała 

dziecka, powinny być osłonięte. Wymaganie dotyczy części wysta-

jących lub sztywnych elementów zabawki (np. kierownice w rowe-

rach, dźwignie w gokartach, ramy wózków dla lalek), które mogą 

powodować ryzyko posiniaczenia lub przekłucia skóry. Rozmiar 

i kształt końcówki osłony nie zostały przewidziane, z wyjątkiem za-

bawkowych hulajnóg, jednak końcówki osłony powinny posiadać 

wystarczająco dużą powierzchnię, która pozwoli zapobiec przekłu-

ciu ciała.

MECHANIZMY SKŁADAJĄCE. Mechanizmy składające w za-

bawkach (np. w deskach do prasowania, składanych krzesełkach lub 

stołach itp.), które mogą charakteryzować się działaniem nożyco-

wym, powinny mieć ogranicznik zabezpieczający lub blokadę.

DRZWICZKI, POKRYWY. Zabawki, które posiadają drzwi, po-

krywę lub podobne urządzenie zamykające, powinny być zapro-

jektowane w sposób umożliwiający swobodne otwarcie drzwi (nie 

mogą być w nich zastosowane guziki, zamki błyskawiczne oraz inne 

elementy złączne).

ZABAWKI DLA DZIECI DO 3. ROKU ŻYCIA. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na:

• materiały wypełniające (nie powinny zawierać żadnych twardych 

ani ostrych zanieczyszczeń, takich jak kawałki metalu, gwoździe, 

igły i drzazgi);

• elementy o wymiarach umożliwiających dziecku ich połknięcie;

• opakowania (winny być wykonane z elastycznych tworzyw sztucz-

nych, a obwód otworu powinien wynosić powyżej 380 mm; nie 

powinny być zamykane za pomocą ściągnięcia sznurka lub linki).

OSTRZEŻENIA W JĘZYKU POLSKIM. Na zabawkach, które 

nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3. roku życia, a tym samym 

mogą być dla nich niebezpieczne, powinno znajdować się ostrzeże-

nie: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” lub 

„Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” wraz z krótkim 

wskazaniem określonego niebezpieczeństwa będącego powodem 

ograniczenia. Zamiast treści na zabawce może też być umieszczony 

odpowiedni symbol. 

Powyższe ostrzeżenie nie jest wymagane na zabawkach, któ-

re (z uwagi na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości lub 

inne oczywiste powody) są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci 

poniżej 3. roku życia (np. mikroskop, maszyna do szycia, zabawko-

we zestawy chemiczne).

Zabawki, które ze względu na swoje cechy i funkcje są zwy-

kle uważane za odpowiednie lub przeznaczone dla dzieci poniżej 

3. roku życia (np. zabawki miękkie wypchane do przytulania), nie 

powinny być niebezpieczne dla tych dzieci (np. ze względu na małe 

elementy, piłeczki itp.), dlatego na nich również nie powinno być 

umieszczane ostrzeżenie słowne lub znak grafi czny.

INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM. Należy zwrócić uwagę, 

czy do zabawek zostały dołączone instrukcje montażu, użytkowania 

oraz konserwacji w języku polskim.
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Wóz straży pożarnej
Z napędem, dźwiękami i światłem syren. Pędź na ratunek własnym 

wozem 

strażackim! 

Dodatkową 

atrakcją jest 

wysuwana 

drabina.

Dystrybutor: PRO-EXIMP

PRO KIDS

Duża zjeżdżalnia ogrodowa Elite XXL
Do zjazdu o długości 180 cm 

można podłączyć natrysk 

wodny. Zjeżdżalnia posiada 

schodki antypoślizgowe 

i uchwyty, które zapewniają 

bezpieczeństwo podczas 

zabawy. Szeroka podstawa 

gwarantuje stabilność. Dzięki 

zastosowaniu wysokich ścianek 

ślizgu i zaokrąglonych krawędzi 

jest bezpieczna dla młodszych 

dzieci. Wiek: 2+. 

Dystrybutor: LEKER

WOOPIE

Galaxy Police – szybowiec policyjny 
Szybowiec policyjny 

z funkcją migoczącego 

światła w lampach 

pozycyjnych, kokpicie 

i kamieniu energii 

(wymagane baterie 

2 x 1,5 V micro). 

W zestawie spadochron 

kosmiczny przeciwnika 

do emocjonujących 

pościgów. Wiek: 5+. Zestaw dostępny od sierpnia 2020 r.

Producent: PLAYMOBIL

PLAYMOBIL

Aktywny park wielofunkcyjny – stolik 
Woda spływa kaskadowo 

w dwóch kierunkach – po 

zjeżdżalniach (uruchamiając 

mały kołowrotek) oraz na niższy 

poziom górnego pokładu 

(zamieniając się w wodospad 

uruchamiający kołowrotki 

i huśtawkę). W zestawie 

13 akcesoriów, w tym stateczki, 

stworzenia morskie i wiaderko. 

Na bocznej ścianie zamontowano 

katapultę. Pojemność: 15 l. Wiek: 18 m+. 

Dystrybutor: LEKER

STEP2

Gra „Nie przeszkadzaj myszy” 
Zakręć strzałką i wylosuj 

kolor, jaki następnie będziesz 

musiał wyjąć spod stosu, 

na którym leży myszka. 

Jeżeli spadnie – przegrasz. 

Kreatywna gra zręcznościowa 

rozwija umiejętność 

logicznego myślenia 

i spostrzegawczość. 

Dystrybutor: PRO-EXIMP

Galaxy Police – pojazd policyjny 
W zestawie dzieci znajdą 

supernowoczesny pojazd 

policji galaktycznej 

z działającym światłem 

(baterie dołączone), 

rozkładaną rampę 

na rakietę, zamykany 

areszt oraz zintegrowany 

odrzutowiec do 

szpiegowania 

i zatrzymywania 

pojazdów piratów. Wiek: 5+. Zestaw dostępny od sierpnia 2020 r.

Producent: PLAYMOBIL

PLAYMOBIL

PRO KIDS



Produkty dost pne w najlepszych hurtowniach.
Zamów darmowy pakiet ekspozycyjny: 
Tomasz Szyma ski, tomasz.szymanski@egmont.pl, tel. 663 830 007

Ekologiczna alternatywa dla plastikowych zabawek
KARTONOWE KLOCKI KONSTRUKCYJNE
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Gra „Nie irytuj lamy!”
Czy wiesz, że lamy nie lubią 

hałasów i niegrzecznego 

zachowania? Po tej grze już 

nigdy o tym nie zapomnisz! 

Kiedy przyjdzie twoja kolej, 

pociągnij kartę z talii, starając 

się być pierwszym, który 

odpowiednio zareaguje. Jeśli 

ci się nie uda, możesz zostać 

mokry… W zestawie plastikowy 

pistolet na wodę. Liczba graczy: 

2-4. Wiek: 6+.

Wydawca: TACTIC

TACTIC

„Komisowe łamigłówki Profesora Bazgroła” 
Połączenie komiksu z zadaniami do 

wykonania. Zabawy, szyfry i łamigłówki 

przeplatają się z wciągającym komiksem. 

Podejmij wyzwanie Profesora Bazgroła: 

wydobądź podwodny skarb z macek 

ośmiornicy, spróbuj połączyć w pary 

szalone mumie, przejdź zakręcony 

labirynt, przez morza i oceany dotrzyj 

do pirackiego skarbu, wytrop na safari 

w paski zebrę, która różni się 

od pozostałych!

Wydawca: ZIELONA SOWA

ZIELONA SOWA

Śrubkowe konstrukcje 
Kreatywna zabawa dla 

małych konstruktorów, 

mechaników i wszystkich 

miłośników tworzenia. 

Elementy zestawu można 

dowolnie ze sobą łączyć, 

skręcać, rozkręcać 

i wielokrotnie zmieniać 

schematy za pomocą 

wiertarki. Mały projektant 

może bawić się zarówno 

w poziomie, jak i w pionie.

Dystrybutor: ASKATO

ASKATO

Gra „Bitwa Warszawska”
W sierpniu 1920 r. dwie 

potężne armie przygotowywały 

się do rozstrzygającego 

starcia w bitwie, która miała 

zadecydować o losach obu 

krajów. Gracze stają po jednej 

ze stron konfl iktu i prowadzą 

swoje wojska do zwycięstwa. 

Aby pokonać nieprzyjaciela, 

muszą wykorzystać umiejętności 

dowódców, siłę oddziałów oraz 

posiadane zasoby. Ich decyzje zadecydują o losach Bitwy Warszawskiej! 

Wydawca: ZIELONA SOWA

ZIELONA SOWA

Gra „Sprytne bobry”
Wciągająca gra dla całej 

rodziny. Czas zbudować tamę! 

Podróżuj dookoła lasu i podgryzaj 

odpowiednie drzewa. Po upadku 

drzewa możesz dodać je do własnej 

zapory. Gracz, który jako pierwszy 

zbierze trzy różne drzewa do swojej 

tamy, wygrywa! W zestawie las 

3D oraz drewniany pionek bobra. 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 3+.

Wydawca: TACTIC

TACTIC

Śrubkowy zwierzyniec 
Kreatywna zabawa dla małych 

konstruktorów, mechaników 

i wszystkich miłośników 

tworzenia. Mały projektant po 

krótkim treningu przykręcania 

zwierzątek na planszy może 

samodzielnie zbudować 

własnego zwierzaka, który 

posłuży do dalszej zabawy. 

Elementy zestawu można 

dowolnie ze sobą łączyć, a także 

wielokrotnie skręcać i rozkręcać za pomocą dołączonej wiertarki. 

Dystrybutor: ASKATO

ASKATO
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Psi Patrol – Dino minifi gurki + foremka seria 7.
Każdy superzestaw 

zawiera 2 fi gurki 

niespodzianki (psiaka 

i dinozaura) ukryte 

w foremce do piasku 

w kształcie pojazdu 

Psiego Patrolu. Zbierz 

całą kolekcję! Wiek: 3+. 

Dystrybutor: M&Z

SPIN MASTER

Gra „Wyścig na słowa”
Gra planszowa na szybkie 

słówka i sprytne skojarzenia. 

Stańcie do wyścigu na 

słowa! Sprawdźcie, czy 

potrafi cie szybko myśleć, 

kojarzyć i mówić. Losujcie 

literki, niech rzut kostką 

zdecyduje, z jakiej kategorii 

będziecie odpowiadać, 

i ruszajcie do zabawy! 

Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 7+.

Wydawca: MULTIGRA

MULTIGRA

„Psi Patrol. Odznaka dla przedszkolaka”
Kolekcja książek dla 

przedszkolaków. W środku 

najmłodsi znajdą ciekawe zadania, 

łamigłówki i wiele innych atrakcji. 

Do każdej części dołączona jest 

gumowa zawieszka z łańcuszkiem 

przedstawiająca ulubionego 

bohatera z psiej drużyny. W kolekcji 

3 unikatowe zawieszki z postaciami 

z bajki „Psi Patrol”. 

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA

Gra „Mrówki w opałach”
Ostatni deszcz był bardzo obfi ty 

i woda w leśnym strumyku 

zaczęła się podnosić. Zalała 

ścieżkę, zagajnik, a następnie 

wylała się na leśną polanę. 

Pracowite mrówki znalazły 

się w nie lada opałach! 

Chwyć za słomkę i pomóż 

stworzonkom uratować się 

przed nieoczekiwaną kąpielą! 

Liczba graczy: 2+. Wiek: 5+.

Wydawca: MULTIGRA

MULTIGRA

Psi Patrol – Dino fi gurka + pojazd
Superpojazd 

transformujący, dokładnie 

taki jak w bajce. Sprawdź, 

jak zmienia się za jednym 

naciśnięciem! Odkryj 

niespodziankę ukrytą w jaju 

dinozaura! Wiek: 3+. 

Dystrybutor: M&Z

„Psi Patrol. Zabawa na okrągło”
Kolekcja składa się z 6 książek 

z zadaniami. W środku najmłodsi 

znajdą ciekawe łamigłówki, 

labirynty i wiele innych atrakcji. 

Do każdej części dołączona 

jest unikatowa fi gurka z funkcją 

jeżdżenia. W kolekcji aż 

6 pędzących fi gurek z bohaterami 

bajki emitowanej w popularnych 

kanałach TV. 

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA

SPIN MASTER
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Puzzle obserwacyjne: Na budowie, Dinozaury, Mapa Polski

Każda edukacyjna 

układanka porusza 

lubiane przez dzieci 

tematy, inspirując 

je do zdobywania 

wiedzy. Na ramce 

wokół pełnych humoru, 

dostosowanych do 

wieku ilustracji znajduje 

się wiele szczegółów 

do wyszukania. Do puzzli dołączono duży dwustronny plakat pełen 

tematycznych ciekawostek. Wiek: 4+, 5+.

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

CZUCZU

„365 gier i zabaw na każdy dzień roku”
W książce dokonano bardzo 

przejrzystego podziału 

wszystkich gier w zależności 

od pory roku i tematyki. 

Zabawy zostały dodatkowo 

opatrzone komentarzami 

dotyczącymi wieku i liczby 

graczy. Format: 210 x 240 mm. 

Liczba stron: 256.

Wydawca: REA-SJ

REA SJ

Gra „Herbatka dla dwojga”
Każdy z graczy ma własną talię, 

którą rozbudowuje. W kolejnych 

rundach uczestnicy odkrywają 

wierzchnią kartę i porównują wyniki. 

Jednak dzięki mnogości modyfi ka-

torów i decyzjom podejmowanym 

przez graczy ta prosta zabawa 

może się przerodzić w prawdziwy 

pojedynek umysłów. 

Wydawca: REBEL

REBEL

„Angielskie zakreślanki”
32 plansze, na których należy 

znaleźć i zakreślić angielskie słówka 

zamieszczone na kolorowych 

rysunkach. Wygodny format i gruby 

papier pozwalają korzystać z książki 

także w podróży czy na pikniku. 

Format: 130 x 200 mm. 

Liczba stron: 64.

Wydawca: REA-SJ

REA SJ

Duuuże memory: Zwierzątka, Pojazdy
Każdy edukacyjny 

zestaw zawiera 

24 duże, trwałe 

elementy, 

dzięki czemu 

znakomicie 

sprawdzi się jako 

pierwsza prosta 

gra pamięciowa 

oraz układanka. Pełne ciepła i humoru ilustracje spodobają się 

najmłodszym. Do zestawu dołączono poradnik pełen pomysłów 

na edukacyjną zabawę. Wiek: 2+.

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

CZUCZU

Gra „Europa w 10 dni”
Przyjemna gra familijna, 

w której zadaniem 

uczestników jest ułożenie 

planu 10-dniowej wycieczki. 

W tym celu muszą dobierać 

kolejne płytki podróży 

i zastępować nimi te już 

posiadane przez siebie 

w taki sposób, aby logicznie 

odtworzyć trasę podróży 

po Europie. 

Wydawca: REBEL

REBEL

jg
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Grabie krótkie 
Ergonomiczny kształt ułatwi posługiwanie się nimi najmłodszym 

dzieciom. Dostępne w 5 wersjach kolorystycznych. Produkt posiada 

bardzo mocny, metalowy trzonek zakończony poręcznym chwytakiem, 

jest starannie wykończony i bezpieczny w użytkowaniu.

Producent: WADER-WOŹNIAK

WADER WOŹNIAK

Magic Truck Basic – wywrotka
Pojazd posiada odczepianą skrętną skrzynię ładunkową z otwieraną 

tylną klapą. Skrzynia ma nóżki podporowe, dzięki czemu może 

stać się samodzielnie stojącą przyczepą. Nowoczesna i trwała, 

wielofunkcyjna konstrukcja rozpali serca wszystkich wielbicieli pojazdów 

ciężarowych i miłośników budowania. Auto z przodu ma zamontowane 

fl uorescencyjne światła, które po naświetleniu świecą w ciemności.

Producent: WADER-WOŹNIAK

WADER WOŹNIAK

Reklama

Nowy tom już 
we wrześniu!

Wspieraj rozwój dziecka 
                    już od przedszkola
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Hiszpańska lalka Dasha Ciclista 
Wykonana z pachnącego 

karmelem winylu. Idealnie 

nadaje się do zabawy, czesania 

i przebierania. Ma gęste włoski, 

zachowane proporcje i śliczne oczy 

z rzęsami. Uszyte ze szczególną 

dbałością ubranko zachwyca 

fasonem i kolorami. Wysokość 

laleczki: 32 cm. Opakowanie: 

gustowne pudełko. 

Wyłączny importer: MARIO

PAOLA REINA

Gra „Psi wyścig. Poznaj kolory i kształty!”
Emocjonujący wyścig, 

w którym wcielasz się w psa. 

Gra bawi i jednocześnie uczy. 

Wybierz trasę z kolorowymi 

łapami lub budami, weź 

kości w dłonie i… rozpocznij 

rozgrywkę! Kto pierwszy pokona 

trasę, wygrywa. Liczą się 

spostrzegawczość, znajomość 

podstawowych barw i kształtów 

oraz łut szczęścia.

Wydawca: KAPITAN NAUKA

KAPITAN NAUKA

Gra „Jak Jaś i Zosia poznają literki”
Jaś i Zosia bawią się 

literkami, zachęcając 

maluchy do wspólnego 

poznawania alfabetu. 

W tej edukacyjnej grze 

znajdziesz 24 żetony 

z literkami, które 

należy dopasować 

do odpowiedniego miejsca 

na dużej planszy. 

Wydawca: KANGUR

KANGUR

„Zabawy logopedyczne. Gimnastyka języka”
100 rozwijających 

zabaw do ćwiczenia 

mowy, artykulacji, 

logicznego myślenia 

i spostrzegawczości. 

W zestawie: książka, 

karty dwustronne oraz 

fl amaster suchościeralny. 

Pakiet zawiera również 

wskazówki neurologopedy 

i pedagoga dla rodziców.

Wydawca: KAPITAN NAUKA

KAPITAN NAUKA

Hiszpańska lalka Liu 
Wykonana z pachnącego karmelem winylu. 

Idealnie nadaje się do zabawy, czesania 

i przebierania, ma gęste włoski, zachowane 

proporcje i śliczne oczy z rzęsami. Uszyte ze 

szczególną dbałością ubranko zachwyca 

fasonem i kolorami. Wysokość laleczki: 32 cm. 

Opakowanie: gustowne pudełko.

Wyłączny importer: MARIO

PAOLA REINA

Gra „Dzieci kontra rodzice. W terenie”
Wesoła gra 

wykorzystująca 

zmysły do zabawy 

na świeżym powietrzu, 

zachęcająca dzieci 

do wyjścia z domu, 

odkrywania świata 

wokół oraz wspólnej 

rodzinnej zabawy. 

Wylosuj kartę i szybko 

pobiegnij znaleźć swoją rzecz. Dzieci rywalizują z rodzicami o to, kto 

pierwszy odnajdzie „skarb”.

Wydawca: KANGUR

KANGUR

ARIO
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Pluszowy skoczek – zwierzątko 
Pluszowa zabawka, która po napompowaniu 

zamienia się w piłkę gimnastyczną – skoczek dla 

dziecka do zabawy i ćwiczeń ruchowych w domu lub 

na świeżym powietrzu. W zestawie pluszowy dmuchany 

skoczek i pompka. 

Dystrybutor: DAMI

DAMI 

Toy Story – karuzela Chudego
Interaktywny zestaw z wiaderkiem 

popcornu i karuzelą dla Chudego. 

Figurka ma około 23 cm wysokości 

i zginane części. Zabawka wydaje 

odgłosy jazdy, a drążek mieni 

się kolorami. W zestawie rączka 

ułatwiająca transport zabawki.

Dystrybutor: DAMI

DAMI 

Auto terenowe Funny Toys for Boys
Terenowe autko posiada 

amortyzatory i grube opony 

ze specjalnym bieżnikiem, 

co pozwala mu pokonywać 

nawet najtrudniejsze 

przeszkody. Pojazd porusza 

się we wszystkich kierunkach, a dzięki dobremu przyspieszeniu świetnie 

sprawdzi się podczas wyścigu. Wiek: 8+. 

Dystrybutor: ARTYK

ARTYK

Lalka chodząca Natalia Collection
By poznać funkcje lalki, wystarczy 

nacisnąć na jej brzuszek lub klasnąć. 

Lalka zareaguje, wesoło spacerując 

i śpiewając urocze piosenki. Nakładki 

na bucikach sprawiają, że z łatwością 

porusza się po śliskich powierzchniach, 

jednocześnie ich nie zarysowując. 

Dystrybutor: ARTYK

ARTYK

Sprytne kółka magnetyczne
W zestawie 5 wysokiej jakości magnetycznych pierścieni pokrytych 

przyjemnie miękką, gumowatą fakturą. W każde kółko wbudowane 

zostały magnesy. Ułóż je w piramidkę, włóż jedno w drugie, odkryj 

wszystkie możliwości zabawy. 

Dystrybutor: QELEMENTS

FAT BRAIN TOY CO.
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L.O.L. Surprise! O.M.G.
Seria lalek O.M.G., 

które są młodszymi 

siostrzyczkami 

laleczek L.O.L. 

Surprise! W każdym 

zestawie 

20 niespodzianek, 

w tym ubranie, buty, 

akcesoria i stojak 

dla lalek. Opakowanie może służyć jako sceneria do zabawy. W kolekcji 

4 modne lalki.

Producent: MGA ENTERTAINMENT

MGAE

Misie Episie – nowa generacja 
Nowa odsłona interaktywnych 

misiów. Teraz dowiesz się, czy miś 

jest zmęczony, czy głodny, dzięki 

czemu będziesz mógł się nim 

zaopiekować – nakarmić go lub 

uśpić. W zestawie interaktywne 

akcesoria: butelka i smoczek. 

Każdy miś mówi „Kocham cię, 

mamusiu”, a jego oczka naprawdę 

się zamykają. Kolekcja obejmuje 

aż 6 Misiów Episiów w modnych, 

pastelowych kolorach ombre. 

Dystrybutor: EPEE POLSKA

EPEE

„Odkryj kolor. Pojazdy”
Maluch za pomocą dołączonego 

do książki fl amastra wodnego 

nadaje kolory elementom pokrytym 

specjalną farbą. Gdy obrazek 

wyschnie, można go pomalować 

ponownie. Flamaster ma wygodny 

kształt i jest prosty w użyciu – 

wystarczy napełnić go wodą. Książka 

pozwala dzieciom poznać różne 

pojazdy: drogowe, powietrzne 

i wodne. Na każdej rozkładówce znajduje się krótka rymowanka 

opowiadająca o obiektach przedstawionych na ilustracji. 

Wydawca: AWM

AWM

MegaBańka seria 2.
Wygląda jak bańka, ale 

można się nią bawić jak piłką. 

Nadmuchana – rośnie do 

90 cm. Można nią rzucać, 

odbijać ją, ściskać, podrzucać, 

a nawet położyć się na niej 

i turlać. MegaBańka z nowej 

serii posiada nową, najeżoną 

strukturę i jest dostępna 

w 6 pastelowych kolorach. 

Dystrybutor: EPEE POLSKA

EPEE

L.O.L. Surprise J.K. Dolls
Małe laleczki, 

które chcą 

być takie 

same jak ich 

starsze siostry. 

Są stylowe, 

noszą buty 

na platformie 

i mają 

prawdziwe włosy. W kolekcji 4 lalki. W każdym zestawie laleczka i 15 

niespodzianek. Opakowanie może służyć jako sceneria do zabawy.

Producent: MGA ENTERTAINMENT

„Kto to puka? Nauka”
Seria książek dla dzieci 

prezentujących cenionych 

przedstawicieli świata sztuki 

i nauki. Wierszowana forma 

w połączeniu z estetycznymi 

ilustracjami sprawia, że 

zdobywanie wiedzy to sama 

przyjemność. W książce opisano 

sylwetki 20 cenionych badaczy 

od czasów starożytnych 

po współczesność. Każda 

rozkładówka to oddzielna opowieść.

Wydawca: AWM

AWM

MGAE
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Reklama
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Taczka z zestawem Kwiatek 6 el.
Podczas zabawy na podwórku, na plaży lub w ogrodzie świetnie 

sprawdzi się zestaw złożony z taczki o długości ponad 70 cm, wiaderka 

Kwiatek z sitkiem, łopatką i grabkami oraz 2 foremek w kształcie foki 

i delfi nka. Wiek: 3+.

Producent: HEMAR FAMILY

Zestaw 2 wiaderka 10 el.
Zestawy do piasku w wersji mini sprawdzają się zwłaszcza w podróży, 

gdyż są lekkie i zajmują niewiele miejsca. W skład kompletu wchodzą 

2 wiaderka, sitko, łopatka i grabki, 4 foremki ze zwierzątkami oraz 

konewka. Wiek: 10 m+.

Producent: HEMAR FAMILY

HEMARHEMAR
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Gra „Lama Express”
Gracze wożą lamy 

pociągiem dookoła 

świata. Każde stado 

chce jak najszybciej 

wrócić do domu, 

ale niespodziewane 

wydarzenia co chwilę 

przerywają podróż. Komu 

jako pierwszemu uda 

się dowieźć do domu 

wszystkie swoje lamy? 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 5+.

Wydawca: PIATNIK

PIATNIK

Cardblocks – Rotunda
Kartonowe klocki 

konstrukcyjne, z których 

można zbudować tekturową 

rotundę lub walec. Elementy 

można łączyć z innymi 

zestawami, tworząc łuki 

i sklepienia.

Producent: EGMONT POLSKA

EGMONT

Świecący stoliczek
Nowość z edukacyjnej 

serii dla najmłodszych 

Zabawa i edukacja. Produkt 

cechuje się wysoką jakością 

wykonania oraz walorami 

edukacyjnymi. Z pomocą 

stoliczka dzieci mogą 

ćwiczyć odrysowywanie 

i tworzyć skojarzenia między 

słowem a jego obrazkową 

reprezentacją, co będzie im 

później przydatne w nauce języków obcych.

Dystrybutor: DANTE

DANTE

Cardblocks – zestaw podstawowy
Połączenie klocka 

o oryginalnej konstrukcji 

i specjalnego łącznika 

stwarza niespotykane 

dotychczas możliwości 

tworzenia. Zbuduj 

zamek, domek, most, 

stolik z krzesełkami lub 

inne konstrukcje, które 

podpowie ci wyobraźnia. 

Wykonane z niezwykle wytrzymałej tektury typu kraft klocki to świetna 

zabawa dla osób w różnym wieku lubiących kreatywne zajęcia. Wiek: 6+.

Producent: EGMONT POLSKA

EGMONT

Gra „Rune Stones”
Nowa gra strategiczna 

Rudigera Dorna. Gracze 

wcielają się w role druidów, 

którzy muszą dowieść swoich 

umiejętności władania 

kamieniami runicznymi. 

Wykorzystując magię, 

przywołują stwory, zdobywają 

klejnoty oraz tworzą artefakty 

i kamienie runiczne, które dają 

im specjalne zdolności. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 12+.

Wydawca: PIATNIK

PIATNIK

Carotina – Superszkoła pisania 
Zestaw edukacyjny, który 

pomaga rozwijać umiejętność 

pisania. W opakowaniu 

znajdują się 4 suchościeralne 

tablice oraz zeszyt 

z uszeregowanymi według 

stopnia trudności ćwiczeniami. 

Początkowo dziecko uczy się 

kopiować wzory, by następnie 

przejść do pisania pierwszych 

literek i wyrazów. Aby wzmocnić 

efekt edukacyjny, każda literka lub słowo jest kojarzone z obrazkiem.

Dystrybutor: DANTE

DANTE
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Psi Patrol – radiowóz Chase’a 5 w 1
Ogromny pojazd policyjny 

wyposażony w migoczące 

światła i efekty dźwiękowe. 

Łączy w sobie radiowóz, dwa 

motocykle, łódź i helikopter. 

Umieść Chase’a (fi gurka 

w zestawie) oraz pozostałe 

pieski (sprzedawane osobno) 

w pojeździe i przygotuj się 

na prawdziwą przygodę! 

W zestawie: fi gurka Chase’a, 

5 pojazdów, wyrzutnia + 3 pociski.

Producent: SPIN MASTER

SPIN MASTER

Pixies Crystal Flyers – latające wróżki
Po raz pierwszy w historii możesz 

zatańczyć ze swoimi ukochanymi 

Pixies! Pomóż wykluć się kryształowej 

Pixie. Naucz ją gwiezdnego tańca 

i latania z wykorzystaniem mocy Pixie. 

Do odkrycia 2 nowe laleczki Pixie.

Producent: SPIN MASTER

SPIN MASTER

Tubi Jelly 
Zestawy do tworzenia 

trójwymiarowych żelowych 

fi gurek. Dołączona masa 

plastyczna po połączeniu 

z aktywatorem pozwala 

stworzyć fi gurki 3D 

o żelowej konsystencji. 

Gotowe fi gurki można 

umieścić w akwarium 

z kryształami wodnymi.

Producent: TUBAN

TUBAN

R
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„Rok na placu budowy”
Na placu budowy pojawia się Jeep 

Budowniczy ze swoją liczną ekipą: 

Koparką, Walcem, Spychaczem, 

Żurawiem, Betoniarką i innymi 

specjalistami. Trzeba uporządkować 

teren, przesadzić drzewo, wylać 

fundamenty, postawić ściany, 

otynkować je, wreszcie odebrać 

budynek… Książka zawiera 

12 rozkładówek z miesiącami oraz 

2 poświęcone prezentacji bohaterów 

i interaktywnej zabawie. Wiek: 3-5 lat.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

Spychacz Fachowiec
Łyżkę spychacza 

można podnosić 

i opuszczać, dziecko 

może również zmieniać 

kąt jej nachylenia. Ruch 

zabawki zapewniają 

4 koła, które zostały 

ukryte za imitacją 

gąsienic. Siedzenie 

i panel sterowania 

znajdują się w kabinie. 

Dystrybutor: BEMAG

POLESIE

Gra „Strażnicy Kosmosu”
Gra nawiązująca do kultowej 

gry wideo z lat 80. Jesteś 

pilotem gwiezdnego myśliwca, 

a twoim celem jest obrona 

planety przed inwazją 

kosmicznych najeźdźców. 

Wygra najskuteczniejszy gracz. 

Wiek: 7+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

„101 obrzydliwych faktów”
Czy wiesz, że każdego dnia połykasz co 

najmniej fi liżankę smarków, król Ludwik XIV 

przyjmował gości na kibelku, a woskowina 

to idealny środek na spierzchnięte wargi? 

A czy słyszałeś, że pingwiny wymiotują 

jedzeniem do dziobów swoich piskląt? 

Ta książka jest zachwycająco obrzydliwa! 

Dowiesz się z niej wszystkiego o woskowinie 

usznej, robakach, od których roi się 

dokoła, ohydnych tradycjach i wstrętnych 

zwyczajach. Wiek: 9-12 lat.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

Klocki Laser Pegs – Wrecker 
Laser Pegs to wyjątkowa 

marka klocków 

konstrukcyjnych. W zestawie 

oprócz regularnych 

klocków znajdują się klocki 

z diodami LED. Po ich 

zamontowaniu i włączeniu 

konstrukcja zostaje 

rozświetlona. Efekt WOW 

gwarantowany! 

Dystrybutor: BEMAG

BEMAG

Gra „Potęga słowa”
Gra słowna o walce 

tajnych agentów. Gracze 

wymyślają słowa 

– jeśli będą zawierać 

odpowiednie litery, 

zdobędą punkty. Dzięki 

grze poznają prawdziwą 

potęgę słowa! Wiek: 10+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA
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I Dig Monsters!
Monji to małe potworki 

yeti, które czekają na 

pomoc. Pomóż im 

wydostać się z ukrycia. 

Wszystkie fi gurki mają 

sekretną funkcję – po 

włożeniu do lodówki lub 

zimnej wody niektóre 

elementy zmieniają 

kolor! Do zebrania 

24 fi gurki, w tym 

zwyklaki, rzadkie, superrzadkie i limitowane. Kampania TV i online.

Dystrybutor: COBI

COBI

Willys MB 1/4 Ton 4 x 4
Wojskowy samochód 

osobowo-terenowy 

konstrukcji amerykańskiej 

z okresu II wojny światowej. 

Dzięki ruchomym 

elementom i gumowym 

oponom pojazd nadaje 

się do zabawy, ale może 

być także zaczątkiem 

przyszłej kolekcji 

dorosłego pasjonata 

historii.

Producent: COBI

COBI

Junkers Ju 52/3M
Niemiecki samolot 

transportowy 

z czasów II wojny 

światowej. 

Model z klocków 

konstrukcyjnych 

Cobi to znakomita 

zabawka dla 

najmłodszych, 

ale także świetny 

element każdej 

kolekcji dorosłego pasjonata lotnictwa i militariów.

Producent: COBI

COBI

/3M
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Gra „Gimatriks”
Gra słowna w nowej, 

ekonomicznej odsłonie. 

Musisz układać jak 

najdłuższe wyrazy 

z wylosowanych liter, 

a także dbać o to, by 

suma cyfr znajdujących się 

na tabliczkach z literami 

zgadzała się z liczbą 

ułożoną z wylosowanych 

tabliczek z cyframi. Gra pobudza do działania obie półkule mózgu. 

Liczba graczy: 1-6. Wiek: 12+.

Wydawca: ALEXANDER

ALEXANDER

Książeczka kontrastowa 
Wybór książeczki 

dla niemowlęcia to 

poważna decyzja. 

Zamieszczone 

w nich ilustracje 

muszą być wyraźne 

i rozpoznawalne, 

a tematyka bliska 

kilkumiesięcznym 

maluchom. Seria książeczek 

kontrastowych sprawdzi się w tym 

przypadku idealnie!

Wydawca: AKSJOMAT

AKSJOMAT

„Czytaj z Albikiem. Atlas świata”
Poznaj świat z Albikiem! 

W zestawie mówiące pióro 

oraz interaktywna książka. 

Dzieci poznają z nią kontynenty 

i oceany świata. Dowiedzą się, 

jak nazywają się kraje i ich 

stolice, a także wysłuchają 

ciekawostek o nich. Swoją 

wiedzę mogą sprawdzać za 

pomocą zapewniających dobrą 

zabawę quizów. Wiek: 6+.

Wydawca: ALBI POLSKA

ALBI

Seria „Malowanka z ruchomymi oczkami”
Książeczki 

z ruchomymi 

oczkami: „Zwierzęta”, 

„Pojazdy” 

i „Dinozaury”, 

to atrakcyjna 

niespodzianka 

dla dziecka zarówno do kolorowania, jak 

i zabawy. Ruchome oczka są idealnym 

elementem ożywiającym bohaterów 

malowanek, dzięki czemu dzieci potrafi ą 

skupić uwagę na kolorowaniu.

Wydawca: AKSJOMAT

AKSJOMAT

Gra „Kwaki rozrabiaki”
Gracze wcielają się w kaczuszki, 

które próbują odnaleźć drogę 

do mamy, i poruszają po planszy 

zgodnie z kolorami i kształtami 

wyrzuconymi przez kostki. Sami 

oceniają, która opcja jest dla 

nich bardziej opłacalna. Każda 

rozgrywka może odbywać się przy 

innej konfi guracji planszy (o jej 

ułożeniu decydują gracze). Wygra 

ten, kto jako pierwszy dotrze do celu.

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 4+.

Wydawca: ALEXANDER

ALEXANDER

„Czytaj z Albikiem. Człowiek i przyroda”
Książka, która opowiada 

o wzajemnej zależności świata 

przyrody i cywilizacji, a także 

o tym, jak w ciągu tysięcy lat 

człowiek zmienił krajobraz. 

Zachęca do ekologicznych 

postaw i rozsądnego 

korzystania z zasobów naszej 

planety. Dzięki niej dzieci 

przekonają się również, jak 

wielu sprzymierzeńców mamy 

w przyrodzie. Wiek: 6+.

Wydawca: ALBI POLSKA

ALBI
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• Stoki magazynowe

• Stock Lots

• Dystrybucja 
zabawek na licencji

• Importer zabawek

• Hurt on-line

PRO-EXIMP Sp.j.
ul. Krótka 1, 05-462 Góraszka
info@proeximp.com.pl
www.proeximp.com.pl

Glibbi Boom – Tęczowa chmura
Tęczowa chmura z magicznym efektem tęczy, która 

w imponujący sposób rozciąga się

podczas rozpuszczania w kąpieli. 

Pakowanie: display 12 szt. Wiek: 3+.

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

SIMBA TOYS

Jeździk Rookie 
Rowerek w stylu retro na 4 kółkach 

z metalową ramą, cichymi kołami 

i pojemnikiem na drobiazgi. 

Wytrzymała konstrukcja i oryginalne 

wzornictwo sprawiają, że 

najmłodsi z radością będą ćwiczyć 

koordynację, by wreszcie móc wyruszyć na pierwsze wycieczki. 

Do wyboru 2 wersje kolorystyczne: czerwona i różowa. Wiek: 1+.

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

SIMBA TOYS

Bugs Racings 
Po dmuchnięciu 

w gwizdek turbina, 

kręcąc się, napędza pojazd.

Dystrybutor: FORMATEX

FORMATEX 

FunLockets
Zabawki pełne sekretów. 

Używaj kolejnych kluczy, 

aby odkryć niespodzianki, 

dodaj je do swojej kolekcji, 

wymień się nimi z przyjaciółmi! 

Znajdź nowe klucze i odblokuj 

tajemnice! 

Dystrybutor: FORMATEX

FORMATEX 

Gra „Princess” z fi gurkami Arielki i Roszpunki
Którą księżniczką Disneya jesteś? 

Wyrusz w podróż z Arielką 

i Roszpunką, a kiedy na twojej 

drodze pojawią się nowe obiekty, 

wymyślaj niesamowite historie 

z ich udziałem.

Wydawca: CARTAMUNDI

Gra „Princess” z fi gurkami Belli i Jasmine
Jasmine i Bella pędzą do domu, 

tylko która dotrze tam jako 

pierwsza? Wciel się w ulubioną 

księżniczkę Disneya i ścigaj 

do pałacu!

Wydawca: CARTAMUNDI

CARTAMUNDICARTAMUNDI

NDI NDI
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Gra „Hot Pot” 
Czas nauczyć się jeść 

szczypcami! W tej gorącej 

grze zręcznościowej liczy 

się szybkie wyciąganie 

odpowiednich składników. 

Wydaje się proste? 

Nic bardziej mylnego! 

Do dyspozycji masz 

wyłącznie szczypce lub 

pałeczki! Udowodnij, 

że jesteś prawdziwym 

mistrzem kulinarnym! Wiek: 5+.

Wydawca: TREFL

TREFL 

Figurki Pocket Titans
Kolekcja 

12 robotów 

ukrytych 

w sześcianach. 

Ściany bryły 

stają się 

modułową 

platformą 

do zabawy, 

którą można rozbudowywać. W zestawie: 20 modułów, 26 elementów 

umożliwiających złożenie robota, broń bojowa.

Dystrybutor: TM TOYS

TM TOYS

Klocki Meli Maxi Pink
Żywe kolory przyciągają wzrok 

dziecka, pobudzając jego 

wyobraźnię. Kształty dopasowane 

do małych rączek zachęcają 

do zabawy, rozwijając przy tym 

zdolności motoryczne malucha. 

Wiek: 1+.

Producent: MELI

MELI

Żelowa biżuteria Jellirez – Zwierzęta
Zestaw kreatywny, z którego w zaledwie 

kwadrans stworzysz modną biżuterię 

z żywicy: naszyjnik, pierścionki i spinki 

do włosów, z motywami zwierzęcymi. 

Wiek: 7+.

Dystrybutor: TM TOYS

TM TOYS

Gra „Boom Boom – Psiaki i kociaki”
Gra dla całej rodziny, w której wszyscy 

grają naraz. Zbierz komplet kart 

i zadzwoń dzwonkiem! Aby zwyciężyć, 

musisz zebrać wszystkie swoje zestawy 

kart z uroczymi zwierzakami. Twoi 

przeciwnicy nie dadzą jednak za 

wygraną… Wiek: 6+.

Wydawca: TREFL

TREFL 

Klocki Meli Maxi
Duże i poręczne 

elementy są łatwe 

w łączeniu, co 

zapewni wciągającą 

zabawę nawet 

najmłodszym 

dzieciom. Żywa 

kolorystyka zachęci 

je do łączenia 

klocków i twórczego 

eksperymentowania. 

Wiek: 1+.

Producent: MELI

MELI
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ZABAWKI DO KĄPIELI 

Ich zadanie jest proste: mają umilić maluchowi czas spędzany w kąpieli. A przy okazji niezawodnie poradzić sobie 
z dziecięcym lękiem, jaki czasami jej towarzyszy.

Na fali przygody!

PRO-EXIMP 

Głodny rekin z rybkami

Wielki rekin otwiera paszczę 

i pożera małe rybki. 

Zabawka idealnie 

nadaje się do kąpieli, 

jak i zabawy w dziecięcym 

pokoiku.

CARTAMUNDI 

Gra „Shuffl  e Aqua”

Zagraj w grę typu memo 

lub ułóż puzzle z ulubionymi 

postaciami z fi lmu „Auta”. 

Przyklej mokre karty 

do krawędzi wanny 

lub do płytek w łazience.

HEMAR 

Młynek z łopatką i grabkami

Zestaw, który może służyć zarówno 

do przesypywania piasku na plaży, 

jak i przelewania wody podczas 

kąpieli. Wiek: 3+.

TM TOYS 

Świnka Peppa 

– łódka + 2 fi gurki

Łódka bez problemu unosi się 

na powierzchni wody. W zestawie 

fi gurki Świnki Peppy i jej dziadka 

z ruchomymi nogami i rękami.

QELEMENTS 

Kumple z wiaderka

W zestawie 2 gwiazdki, 

3 pierścienie oraz wiaderko 

z dziurkami w podstawie. 

Producent: Fat Brain Toy Co.

TREFL 

Mała kąpiel – Deszczowy dzień

Wykonana z tworzywa zabawka 

kąpielowa jest idealna i do wanny, 

i na plażę. Parasol posiada 

otworki, co umożliwia przelewanie 

wody, a także wyłowienie z wody 

dołączonych do zestawu 

3 kolorowych piłeczek. Wiek: 1+.

DANTE 

Zestaw do kąpieli

Pływający zestaw marki Alex z lusterkiem, 

grzebieniem oraz 2 fl akonikami 

do napełniania wodą. 

DAMI 

Rocks Toys 

Zestaw do kąpieli zawiera foremki w kształcie 

zwierzątek z dziurkowanym dnem. Woda 

przelewa się przez foremki, a je same można 

ze sobą łączyć lub zbudować z nich wieżę. 
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BEMAG 

Rybka nakręcana 

Wystarczy nakręcić 

zwierzątko, a zacznie ruszać 

płetwą i pływać. Idealnie 

nadaje się do zabawy 

w wannie, basenie, brodziku 

lub misce z wodą. Importer: 

Big Toys.

SPIN MASTER 

SwimWays Springfl oat

Brzegi materaca wykonane zostały 

z wytrzymałych materiałów, zaś środkowa 

część z siateczki, dzięki czemu woda 

z basenu przyjemnie chłodzi w gorące 

dni. Jego konstrukcja opiera się 

na 3 obręczach, które można złożyć 

na płasko i wygodnie transportować 

lub przechowywać. Specjalne zawory 

umożliwiają szybkie nadmuchiwanie 

i wypuszczanie powietrza z materaca.

AKSJOMAT 

Książeczka kąpielowa

Zapraszamy na spotkanie 

z mieszkańcami zoo! Czekają 

tu wesołe zwierzątka i zabawne 

wierszyki o nich. Krótkie opowiastki 

o delfi nku, kaczuszce i żabce 

umilą maluszkowi kąpiel. Miękkie, 

piszczące i bezpieczne książeczki 

to również świetne ćwiczenie chwytu 

i koordynacji ruchowej małych 

rączek.

ARTYK 

Wodny bobas Bloopies – Natalia Collection

Seria lalek do kąpieli, które 

potrafi ą robić bańki, strzelać 

wodą z ust bądź przez rurkę 

maski podwodnej. W zestawie 

laleczka z płetwami i maską 

do nurkowania. Wystarczy 

nacisnąć jej brzuszek 

i zanurzyć w wodzie! 

SIMBA TOYS POLSKA 

Glibbi Volcano

Mieszanka wybuchowa masy kiślowej 

Glibbi w kolorze czerwonym oraz Glibbi 

Knisti – strzelających kamyczków, które 

powodują, że woda zaczyna trzeszczeć 

i bąbelkować! W zestawie 150 g Glibbi 

Slime + 2 x 8 g Glibbi Knisti. Wiek: 3+.

REBEL 

Gra „Dobble wodoodporne”

W pudełku znajduje się 55 kart, na których 

widnieje po 8 symboli związanych z morzem 

i plażą. Na parze kart zawsze znajduje się 

dokładnie jeden identyczny symbol. Gracze 

starają się go dostrzec i nazwać, zanim zrobią 

to pozostali. Gra oferuje aż 5 trybów rozgrywki. 

Dodatkowo w tej wersji karty wykonane 

zostały z odpornego na uszkodzenia plastiku, 

a metalową puszkę zastąpił praktyczny woreczek do przechowywania. 

 

ASKATO 

Bąbelkowy krab z przyssawkami 

Wystarczy dodać mydło w płynie, 

a zabawka wytworzy pianę, która 

umili dziecku kąpiel. Zasilanie: 2 x AA 

(baterie nie są dołączone). Wiek: 2+.

EPEE POLSKA 

Tub Tones – musujące kredki do kąpieli 

barwiące wodę 

Musujące kredki sprawią, że kąpiel zamieni się 

w wesołą, kolorową przygodę. Po wrzuceniu 

do wanny musują i zmieniają barwę wody. 

Dostępne w 3 kolorach: żółtym, niebieskim 

i czerwonym (można je dowolnie mieszać, 

uzyskując nowe odcienie). Producent: Crayola.
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Reklama

Kierujcie ruchem królika. 

wszystkie marchewki.zadaniami.zazazazadadadadaninininiamamamami.i.i.i. wkwkwkwki.i.i.i.

Barbara Stefańska 502 690 571, barbarastefanska@granna.pl
Bartosz Narejko 501 433 729 i email:bartosznarejko@granna.pl

Paweł Wieczorkowski 512 966 870, pawelwieczorkowski@granna.pl
Anna Tomczyszyn 502 222 788, annatomczyszyn@granna.pl
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M&Z 

TooMies – jajeczka do kąpieli 

Jajeczka kołyszą się w wannie i tryskają 

wodą, wydają dźwięki, a dwa z nich piszczą 

po wynurzeniu na powierzchnię. Dzięki 

miękkiemu, giętkiemu materiałowi, z którego 

zostały wykonane, dziecko bez problemu 

może je zgniatać i trzymać w małych 

rączkach. Wiek: 1+. Producent: Tomy.

WADER-WOŹNIAK 

Zestaw 4 statków 

Każda z 4 różnokolorowych łódek ma 

wyprofi lowany kadłub, dzięki czemu 

nie przewraca się w wodzie i nie tonie. 

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, są wytrzymałe i nie mają 

ostrych krawędzi. To wszystko, czego 

potrzeba do rozegrania małej bitwy 

morskiej lub przetransportowania miniładunku na drugi brzeg wanny.

PLAYMOBIL 

Marynarz z łodzią rybacką

Zestawy z serii 1.2.3. 

cechujące się przyjazną 

kolorystyką, dbałością o detale, 

opływowymi kształtami i dużą 

wytrzymałością. Zostały 

wykonane z wysokiej jakości 

plastiku i nie zawierają małych 

elementów, które mogłyby 

zostać połknięte przez dziecko. 

Wiek: 18 m+.
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GŁÓWKA PRACUJE 

Nauka nie musi być nudna!
Pod warunkiem, że potrafi  wciągnąć malucha bez reszty, zamieniając zgłębianie wiedzy 

w emocjonującą, pełną przygód zabawę. 

CZUCZU 

 „Moje pierwsze zagadki”

Seria autorskich książeczek obrazkowych 

z zagadkami. Każda z nich to 80 stron 

rozwijających zabaw w pytaniach i odpowiedziach, 

które rozbudzają dziecięcą ciekawość, inspirują 

do wymyślania własnych zgadywanek oraz 

są przyjemną lekcją nowych słów i pojęć. 

Dostosowane do wieku, atrakcyjne ilustracje 

przedstawiają bliskie dzieciom tematy, zachęcając je do odkrywania świata. 

Wiek: 18 m+, 2+. Wydawca: Bright Junior Media.

LEKER 

Układanka logiczna mandala 

Zabawa polega na układaniu drewnianych 

elementów na okrągłej podstawie w taki 

sposób, by powstała okrągła mandala. 

W zestawie: drewniana podstawa ze ściętymi 

od wewnątrz krawędziami, 66 kolorowych 

klocków o różnych kształtach, 5 dwustronnych 

kart z przykładami wzorów do ułożenia, 

woreczek do przechowywania klocków. 

Wiek: 3+. Producent: Classic World.

ZIELONA SOWA 

„Słownik obrazkowy – 5 języków”

Jak powiedzieć „dom” po hiszpańsku? A jak 

łyżka w języku niemieckim? Jak jest pies 

w języku angielskim? Czy w języku francuskim 

brzmi podobnie? Bogato ilustrowany słownik 

dla dzieci zawiera hasła w pięciu językach: 

polskim, angielskim, niemieckim, francuskim 

i hiszpańskim. Kolorowe obrazki ułatwiają 

zapamiętywanie podstawowych słów 

w językach obcych. 

TREFL 

Wkręca tęcza 

Zestaw zabawek sensorycznych 

wspomagających prawidłowy rozwój 

dziecka. Dostarcza zróżnicowanych 

wrażeń dotykowych, kształtuje 

pojęcie wielkości oraz uczy układania 

elementów od najmniejszego 

do największego. Konstruowanie 

budowli z łuków i kulko-klocków rozwija wyobraźnię przestrzenną i zdolności 

konstrukcyjne dziecka. Wiek: 18-48 m. Producent: Lalaboom.

PIATNIK 

Gra „Digit”

Wciągająca gra logiczna wykorzystywana 

w szkołach na lekcjach matematyki, polecana 

przez Radiową Czwórkę, „Matematykę z plusem” 

i Stowarzyszenie Rozwiń się. Czy uda ci się ułożyć 

pokazany na karcie wzór, jeśli będziesz mógł 

przesunąć tylko jeden patyczek? To nie będzie łatwe, 

bowiem liczą się też obroty i odbicia lustrzane. 

Liczba graczy: 1-4. Wiek: 8+.

TM TOYS 

Kostka Rubika 3 x 3

Oryginalna, wysokiej jakości łamigłówka. 

Zabawa kostką polega na takim ułożeniu 

kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie 

posiadały jeden kolor. Kluczowe cechy kostki 

Rubika to kombinacja kolorów, zachwycający 

kształt oraz zabawa kolorami. Teraz kostka 

dostępna jest w nowym opakowaniu 

oraz ma bardziej płynny mechanizm.

QELEMENTS 

Łamigłówka żuczek Bugzzle

Wybierz jedną z 40 kart z wyzwaniami, 

a następnie spróbuj odtworzyć kolorowy 

wzór na brzuszku żuczka, wykorzystując 

półkoliste elementy układanki. W zestawie 

18 dwukolorowych elementów, 40 kart 

z wyzwaniami i podstawka w kształcie 

żuczka. Producent: Fat Brain Toy Co.

SPIN MASTER 

Perplexus Rookie

Kula, w której zamknięty został 

skomplikowany labirynt 3D. Gracze poprzez 

obracanie nią poruszają jednocześnie 

małą stalową kulką. Wybór odpowiedniej 

drogi w tym trójwymiarowym, przeczącym 

grawitacji świecie nie jest prosty.
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ALEXANDER 

Gra „Sudoku 2 x 2. Zwierzęta”

Tradycyjnie występujące w grze cyfry 

zastąpione zostały 16 kartonikami 

z ilustracjami zwierząt. Zadanie 

polega na ułożeniu obrazków 

w diagramie 4 x 4 w taki sposób, by 

w każdym wierszu, w każdej kolumnie 

i w każdym z 4 pogrubionych 

kwadratów (2 x 2) znalazł się 

niepowtarzający się obrazek. Liczba 

graczy: 1+. Wiek: 6+.

KAPITAN NAUKA 

Rysuję i zgaduje z kangurem Arturem

Pakiet 100 zabaw rozwijających 

kompetencje oraz zainteresowania 

przedszkolaków. Dzięki wykonywaniu 

zadań najmłodsi poszerzą swoje 

umiejętności językowe, przyrodnicze 

i matematyczne. Wszystkie zadania 

zostały opracowane pod okiem 

ekspertów i pedagogów, dzięki czemu 

polecenia są dostosowane do wieku 

i możliwości 4-, 5- i 6-latków. 

AWM 

„200 zagadek dla bystrzaków”

Książka w przyjaznej formie proponuje trening 

takich aktywności, jak: liczenie, wypełnianie 

krzyżówek, przechodzenie labiryntów, 

rysowanie po śladzie, łączenie kropek, 

kolorowanie. Sympatyczna szata grafi czna 

zachęca do aktywności. Na skrzydełku okładki 

zamieszczono materiały pomocnicze, które 

można wyciąć i korzystać z nich w dowolnym 

miejscu i czasie. 

WADER-WOŹNIAK 

Puzzle 3D Wild Animals

Zabawka edukacyjna składająca się 

z przestrzennych puzzli, z których 

można ułożyć dwa zwierzątka: 

lisa i kozicę górską, dwustronnej 

megakolorowanki z zadaniami 

oraz zestawu artystycznego 

(kredki, papier kolorowy, farby). 

W poręcznym opakowaniu-teczce 

z rączką kryje się różnorodny zestaw, 

który zapewni dziecku zabawę na długie godziny. Może ono układać, rysować, 

malować, zgadywać, kolorować lub odwzorowywać kształty. Wiek: 3+.

ALEXANDER 

Gra „Cztery do wygranej”

Spróbuj swoich sił w logicznym 

pojedynku! Myśl strategicznie i przewiduj, 

by przegrupować swoje klocki 

w odpowiednią kombinację. Czy zdołasz 

pokonać rywala w tej potyczce szarych 

komórek? Liczba graczy: 2. Wiek: 7+. 

Reklama TV (od października).

MULTIGRA 

Gra „Tangram”

Przekonaj się, czy wiesz, jak za 

pomocą tych kształtów ułożyć jeden 

z wielu obrazków. W instrukcji czeka 

na ciebie 60 wyzwań i tysiące 

kombinacji. Gra składa się z 7 fi gur 

geometrycznych, które po złożeniu 

tworzą kwadrat. Celem jest 

odwzorowanie kształtu z załączonego 

obrazka, tak by wykorzystać wszystkie dostępne elementy tangramu. Można też 

tworzyć własne wzory. Liczba graczy: 1-6. Wiek: 4+.

ASKATO 

Gra „Trening pamięci”

Pamięć wzrokowa to nic innego 

jak utrwalanie informacji 

odbieranych przez zmysł wzroku. 

Słabsza może być powodem 

popełnianych przez dziecko 

błędów w pisaniu, trudności 

z ortografi ą i matematyką. Każda 

z 24 plansz ma różny stopień 

trudności, dzięki czemu ćwiczenia 

pamięci wzrokowej będą świetną zabawą dla szerokiej grupy wiekowej.

M&Z 

Aquadoodle Pro – mata Piszę i liczę

Pomocna w nauce pisania i liczenia. 

Dziecko może też rysować po 

niej i pisać specjalnym wodnym 

fl amastrem (w dwóch polach, 

z których jedno jest gładkie, zaś 

w drugim znajdują się kropeczki 

ułatwiające tworzenie bardziej 

technicznych rysunków). Dodatkowo 

na macie znajdują się proste 

instrukcje rysowania. Wiek: 3+. 

Producent: Tomy.
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PRO-EXIMP 

Kostka wąż 

Łamigłówka o średnim poziomie trudności. 

Zadaniem dziecka jest takie ułożenie kostki, 

by powstał sześcian. Producent: Pro Kids.

SIMBA TOYS POLSKA 

Elektroniczna gra w okręty 

Gra w okręty zapakowana w stabilną 

walizkę. Z efektami świetlnymi

i 2 dodatkowymi przyciskami 

do wykorzystania jako specjalne strzały. 

Wymiary: 44 x 25 cm. 

Wiek: 5+. Producent: Noris.

MEDIA SERVICE ZAWADA 

„Shimmer & Shine. Życzenia do spełnienia”

Książka z naklejkami to propozycja dla fanek 

sympatycznych sióstr. W środku mnóstwo zadań, 

łamigłówek i labiryntów. Książka dostępna 

od 7 sierpnia.

DANTE 

Klocki konstrukcyjne Carotina 

Zestaw składa się z 15 klocków 

z naklejkami. Dziecko, próbując ułożyć 

obrazek, oprócz kreatywnej zabawy 

i trenowania zdolności manualnych ćwiczy 

również dopasowywanie. Klocki wykonane 

zostały z wytrzymałego, odpornego 

na złamania plastiku.

AKSJOMAT 

„Sam koduję. Zadania dla przedszkolaków z naklejkami”

Kodowanie to klucz do świata komputerów, a zarazem doskonały sposób rozwijania wielu kompetencji. 

Atrakcyjna szata grafi czna i bogaty zestaw naklejek to dodatkowy atut tej książeczki. W serii ukazały się 

również „Zadania z kodowania. Będę programistą. Klasa 1-3”.

REA-SJ  

„Labirynty dla dzieci”

32 kolorowe plansze z labiryntami o różnym stopniu 

trudności. Wygodny format i gruby papier sprawiają, 

że z książki można korzystać także w podróży czy 

na pikniku. Format: 130 x 200 mm. Liczba stron: 64.

BEMAG 

„Pirackie zagadki. Zabawy i łamigłówki”

Książka z bajecznymi zadaniami dla 

przedszkolaków. W każdym tytule z serii 

znajdują się kolorowe ilustracje, labirynty, 

zgadywanki i zadania, które uprzyjemnią 

maluchowi czas. Wydawca: Zielona Sowa.

EPEE POLSKA 

Gra „Nie mów TAK, nie mów NIE” 

Gra familijna, w której każdy musi popisać się 

wyobraźnią. Na grę składa się 900 pytań 

przygotowanych tak, aby trudno było pominąć 

słowa „tak” lub „nie”. Pytania zostały podzielone 

na dwa poziomy zaawansowania i obejmują 

zagadnienia m.in. z historii, geografi i, muzyki, 

sportu oraz telewizji.

REBEL 

Gra „Cortex”

Kiedy na stole ląduje karta z zadaniem, gracz, który 

pierwszy je rozwiąże, zakrywa kartę ręką i podaje 

odpowiedź. Łamigłówki mogą być różne: labirynty, 

puzzle, zapamiętywanki, poszukiwanie par itp. Czasem 

nawet trafi  się karta, którą trzeba będzie rozpoznać 

wyłącznie poprzez dotyk, z zamkniętymi oczami analizując jej fakturę. „Cortex” 

jest atrakcyjny dla uczestników w każdym wieku, zaś zróżnicowany poziom 

zadań sprawia, że wszyscy gracze mają równe szanse na zwycięstwo.
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FIGURKI KOLEKCJONERSKIE

Bohater potrzebny od zaraz!
Nic tak nie podgrzeje atmosfery podczas zabawy, jak fi gurka ulubionego bohatera dziecka… 

PRO-EXIMP 

Żołnierz zawodowy 

Figurka żołnierza wyposażonego w pełen 

ekwipunek, w tym broń, zestaw survivalowy 

oraz inne akcesoria. Dostępne różne wzory.

PLAYMOBIL 

Playmo-Friends – Fashion Girl

Figurki z serii świetnie nadają się jako początek 

przygody z Playmobil, są też bardzo popularne wśród 

kolekcjonerów. Fashion Girl to jedna z 6 nowych 

fi gurek, które zostały dopasowane tematycznie do 

nowości danego roku. Wiek: 4+.

SIMBA TOYS POLSKA 

Marvel – klasyczny Spider-Man

Metalowa fi gurka 

kolekcjonerska. 

Wysokość: 10 cm. 

Wiek: 8+.

TM TOYS

Schleich – fi gurki kolekcjonerskie 

Seria Horse Club to propozycja dla 

miłośników koni. W jej skład wchodzą 

fi gurki różnych ras oraz akcesoria 

do pielęgnacji. W ofercie również rozmaite 

zestawy: stajnie, zagrody, pojazdy 

do przewozu koni itp. Figurki są ręcznie 

malowane i wiernie odwzorowują prawdziwe zwierzęta. W zestawie z koniem 

fi gurka dziewczynki, siodło, uzda i wodze. Do wyboru 4 zestawy. Wiek: 5+.

REBEL

Kolekcja Funko

Wykonane z wytrzymałego winylu 

gadżety kolekcjonerskie, które dzięki 

dbałości o detale odzwierciedlają 

sylwetki bohaterów popkultury. 

Atrakcyjnie wyglądają zarówno 

w pudełkach, jak i bez nich, świetnie 

nadają się na prezent. Ich nakłady 

często są limitowane, co oznacza, że z czasem mogą zyskać na wartości. 

SPIN MASTER 

Batman 

Napisz nowy rozdział w historii Gotham 

City z nowymi 12-calowymi fi gurkami 

superbohaterów i superzłoczyńców. 

Każda fi gurka posiada 11 punktów 

artykulacji i można ją ustawiać w różnych 

pozycjach. Kolekcję można powiększyć 

o unikatowe fi gurki Batmana w zbroi. 

PIATNIK 

Gliniane jaja Dino

Każde jajo ukrywa jednego 

z 12 sporych rozmiarów, solidnie 

wykonanych dinozaurów. 

Wydłubywanie go z gliny to 

świetna zabawa, po której 

zabawka zostaje z dzieckiem na 

lata. W zestawie dłuto i książeczka 

z opisem dinozaurów. Pakowanie: 

display 24 szt. Wiek: 5+. 

EPOCH 

Rodzina Królików 

z Czekoladowymi Uszkami 

W zestawie 4 fi gurki. Tata Feliks 

lubi planować zabawne przyjęcia 

w miasteczku Sylvanian Village. 

Mama Barbara bardzo dba 

o rodzinę. Syn Krystian jest piłkarzem, 

a córka Luna to utalentowana 

plastycznie wesoła dziewczynka. 

Zabawki dostępne są w hurtowniach 

M&Z, Miki i Panda.
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QELEMENTS 

Magnetyczne składane Baby Dinozaury

Mają to, czego nie mają inne 

zabawki: szkielet ukryty pod 

magnetyczną powierzchnią, 

pieluszkę i kołyskę dla 

słodkiego małego dinozaura. 

Seria obejmuje 6 dzidziusiów 

dinozaurów, m.in. stegozaura, 

diplodoka, ankylozaura, T-rexa, stegozaura i parazaurolofa. Baby Dinozaury 

można kolekcjonować. Producent: HalfToys. 

EPEE POLSKA 

Ben 10 – fi gurka z akcesoriami 

Nowa kolekcja wykonanych z dbałością 

o szczegóły fi gurek odzwierciedlających 

postaci z serialu. Wśród nich są Mix-N-Match, 

których elementy można dowolnie ze sobą 

łączyć, tworząc w ten sposób ciekawe 

transformacje Bena w obcych. W asortymencie 

5 fi gurek. Wysokość fi gurki: 13 cm.

COBI 

Treasure X Aliens – Obcy seria 2.

Kolekcja obejmuje 12 nowych Łowców 

Skarbów. Wewnątrz międzygalaktycznych 

zbiorników ukryte są 3 nowe gatunki Obcych. 

Aby je wydobyć, należy postępować według 

instrukcji misji ratunkowej: otworzyć Obcego, 

wyjąć jego żebra, a w środku, w świecącym 

w ciemności glucie, ukryte są Łowca, broń 

i skarb. Wśród skarbów do odnalezienia jest 

unikatowy klejnot! 

ASKATO

Robot transformujący 

Robot, który transformuje 

w samochód. Wysokość: 20 cm.

MEDIA SERVICE ZAWADA 

„Gormiti. Złota kolekcja”

Limitowana seria to propozycja dla 

prawdziwych fanów władców żywiołów. 

Z każdej części czytelnik dowie się więcej 

o bohaterach i ich nadprzyrodzonych 

mocach. W każdym numerze kod 

do aplikacji Gormiti, który pozwoli 

na odblokowanie wybranej postaci, 

oraz saszetka z unikatową fi gurką, 

niedostępną poza kolekcją. 

DAMI 

Władca Pierścieni – Galadriel 

Wykonane z mocnego winylu fi gurki 

kolekcjonerskie Funko Pop posiadają 

charakterystyczną, nieproporcjonalnie dużą 

głowę, dzięki czemu wyróżniają się na tle 

innych fi gurek kolekcjonerskich. Figurka 

inspirowana Galadrielem z fi lmu „Władca 

Pierścieni” została stworzona z dbałością 

o szczegóły.

BEMAG 

Comansi – ubłocona Peppa 

Na kolekcję składają się fi gurki Świnki Peppy, 

taty, mamy, braciszka George’a, dziadka 

i babci. 

DANTE 

Fabryka Potworów: Embriony 

Jeden z dwóch produktów z serii. Do zebrania 

łącznie 24 potworki o unikatowym wyglądzie 

i życiorysie. W pojedynczym opakowaniu 

znajdują się kula z potworkiem, barwnik 

oraz plastikowe opakowanie pełniące 

funkcję inkubatora. Po umieszczeniu 

kuli w opakowaniu należy zalać ją wodą 

i obserwować stopniowe pojawianie się 

potworka.
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Wodzą na pokuszenie…
Z reguły są poręczne i w atrakcyjnej cenie. Mimo że nie znajdują się na liście zakupowej, wywołują nagłą chęć 

posiadania, po czym lądują w koszyku. Z asertywną postawą wobec nich mają problemy zwłaszcza najmłodsi klienci. 

CZUCZU 

Odkrywam koło, Odkrywam kształty

Pierwsze układanki dla maluchów. 

Puzzle są duże, a ilustracje i forma 

zostały dostosowane do wieku dziecka. 

Zabawa nimi rozwija zdolności 

motoryczne oraz koordynację 

ręka-oko, a także pozwala poznawać 

kolory i kształty. W zestawie 

8 dużych, trwałych, dwuelementowych 

układanek. Wiek: 12 m+, 18 m+.

PRO-EXIMP 

Bransoletki L.O.L. Surprise!

Zestaw 2 bransoletek dla najlepszych 

przyjaciółek. Dziewczynka, 

otrzymując ten zestaw, odrywa 

połowę serca dla siebie, a drugą 

część przekazuje swojej najlepszej 

przyjaciółce lub bliskiej osobie. Obie 

bransoletki są utrzymane w tym 

samym stylu. 

LEKER 

Poopsie Unicorn Crush – magiczny róg jednorożca 

Wyczaruj magicznego, połyskującego glutka 

z Poopsie Unicorn Crush! Rozpakuj złoty, 

mieniący się róg jednorożca, by odkryć kolejny, 

który możesz przełamać i dostać się do 

ukrytych wewnątrz niespodzianek. Zanurz róg 

w wodzie na 10 sekund, a następnie przełam 

go i obserwuj eksplozję! Slime po zakończonej 

zabawie możesz przechowywać w złotym rogu. 

Do zebrania 35 slime’ów. Wiek: 6+.

SPIN MASTER 

Psi Patrol – pojazdy Die Cast 

Metalowe modele w skali 1:55 wyglądają 

dokładnie tak, jak te znane z serialu 

TV. Za kierownicą każdego siedzi 

zwierzak z zabawnie powiewającymi 

na wietrze uszami. Kolekcja obejmuje 

różne samochodziki – od klasycznych 

modeli po Mighty Pups, w tym unikatowe 

egzemplarze. Wiek: 3+. 

PLAYMOBIL 

Special Plus – Wędkarz

Zestaw z serii jest teraz dostępny z jeszcze 

bogatszym wyposażeniem i w nowym 

opakowaniu. Wiek: 4+.

PIATNIK 

Minerały i skamieliny do wykopania

W glinianym bloku znajdują się prawdziwe 

minerały lub skamieliny, takie jak jaspisy, piryty, 

ametysty, a także skamieniałe koralowce 

lub ślimaki. Dziecko ma do odkrycia 12 różnych 

rodzajów kamieni i skamielin. Wiek: 5+. 

WADER-WOŹNIAK 

Kid Cars – zestawy tematyczne 

Samochody Kid Cars w pięciu 

zestawach tematycznych: Pociąg, 

Budowa, Policja, Straż pożarna, 

Szpital, a w każdym z nich 

3 samochodziki. Pojazdy zwracają 

uwagę swoimi intensywnymi 

barwami, a wybrane modele 

ozdobione zostały naklejkami (również z numerem 112). 

TREFL 

Gra „Scooby-Doo! Piotruś” 

Karcianka, którą znają i uwielbiają wszystkie 

polskie dzieci. Karty z wizerunkami bohaterów bajki 

„Scooby-Doo! Gdzie jesteś?” sprawią, że polubią ją 

jeszcze bardziej. Wiek: 4+.
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TM TOYS 

Zombeezz – fi gurki strzelające okiem

Zabawne, ale jednocześnie trochę 

przerażające fi gurki do zgniatania 

i rozciągania. Zaskakujące efekty 

zapewnia połączenie ich z masą 

typu slime o różnych teksturach 

(m.in. półpłynna i wypełniona 

minikuleczkami). Zgnieć Zombeezz, 

a jej oko wystrzeli! Figurki można 

kolekcjonować. Wysokość: 12 cm.

COBI 

Treasure X jajko niespodzianka – Obcy z Glutem

Obcy w jajkach wylądowali i chcą się 

wykluć! Otwórz plastikową „skorupkę” 

i ściśnij jajko. Ale niespodzianka! Jajko 

pęknie i zobaczysz Obcego zatopionego 

w glucie. Wewnątrz znajdziesz też skarb! 

Do zebrania 12 różnych fi gurek Obcych. 

MULTIGRA 

Gra „Piesek i ptak”

Układanki, na które składa się jedynie 

9 tabliczek, a mimo to zapewniają 

długą i emocjonującą zabawę. 

Wystarczy ułożyć z tabliczek kwadrat 

3 x 3, tak by wszystkie obrazki 

stykające się pasowały do siebie pod 

względem kształtu i koloru. W pudełku 

dwa zestawy obrazkowe, każdy 

z dwoma możliwymi rozwiązaniami. 

Wiek: 6+.

EDGARD GAMES 

Gra „Logika. Na zdrowy rozum. Łamigłówki i zagadki”

Idealna pozycja dla miłośników gier logicznych 

i główkowania. Gra karciana obejmuje ponad 

160 podchwytliwych, intrygujących pytań 

i łamigłówek o różnym stopniu trudności, 

które stanowią doskonałą zabawę, uczą 

logicznego myślenia i wyciągania wniosków 

oraz ćwiczą koncentrację. Informacje zawarte 

w zagadkach rozbudzają ciekawość świata i chęć 

zdobywania wiedzy.

SIMBA TOYS POLSKA 

Safi ras Rainbow – Tęczowi przyjaciele 

Figurki Safi ras mają wielobarwne, 

tęczowe, półprzezroczyste skrzydła, 

które odbijają światło. Smoki występują 

parami w 8 kolorach (w każdej parze 

smok fl okowany i gładki). Każdy smok 

zapakowany jest w tęczowy domek, 

a z kilku domków można zbudować dużą 

tęczę. W kolekcji 2 fi gurki specjalne: Stella 

i Sitara. Wysokość fi gurek: 4 cm. Wiek: 3+. 

M&Z 

Hot Wheels Maker Kitz

Popularne samochodziki w nowej 

odsłonie. W saszetce znajduje się autko 

niespodzianka do samodzielnego 

złożenia. Zbierz 20 unikatowych modeli, 

w tym 5 w kolorze złotym. Autka 

są kompatybilne ze wszystkimi torami 

Hot Wheels. Wiek: 3+. 

Producent: Bladez Toyz.

MGAE 

L.O.L. Surprise! Lights

Odkryj nową, świecącą serię 

L.O.L. Surprise! wraz z wieloma 

niespodziankami. Poświeć 

dołączoną latarką, aby 

odsłonić ukryte niespodzianki! 

Nowa seria obejmuje 

laleczki, zwierzątka oraz 

4 modne starsze siostry O.M.G. 

z pięknymi akcesoriami 

i ubrankami.

EPOCH  

Figurki Baby Party – seria 4. 

Ukryte w torebkach niespodziankach 

maluchy Sylvanian Families bawią się 

wesoło na przyjęciu dla dzieci. W każdej 

torebce znajdują się fi gurka ubrana 

w strój na przyjęcie i akcesoria. Kolekcja 

obejmuje 9 różnych fi gurek maluchów 

wraz z akcesoriami. Wysokość fi gurek: 

4-5 cm. Wiek: 3+. Zabawki dostępne 

w hurtowniach M&Z, Miki oraz Panda.

g
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EPEE POLSKA 

Neo-Lina brokatowa 

Nowa, brokatowa wersja popularnej Neo-Liny. Granie 

w zaplątanie, które umożliwia tworzenie nieograniczonej 

ilości fi gur i kształtów w domu i w szkole, samemu 

lub z przyjaciółmi. Każdy może wplątać się w kolorową 

przygodę z Neo-Liną. Na dedykowanej stronie 

internetowej Akademia Neo-Liny znajduje się 

40 zakręconych sztuczek. W zestawie ulotka 

z propozycjami zabaw. 

DAMI 

L.O.L. Surprise! Zestaw do dekorowania gumki 

Różowa kula ozdobiona motywem L.O.L. kryje 

w sobie niespodzianki do ozdobienia gumki 

w kształcie laleczki L.O.L. Surprise! W kuli 

znajdują się liczne akcesoria do dekorowania, 

takie jak minikredki, naklejki i kryształki. 

Kula zapewnia masę zabawy, bo nigdy 

nie wiadomo, co znajduje się w środku. 

ASKATO 

Fiszki matematyczne

Zestaw 24 dwustronnych miniplansz, 

które pomogą dziecku rozwijać 

umiejętności matematyczne. Można 

ich używać wielokrotnie. W zestawie 

pisak suchościeralny. Dostępne zestawy: 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie 

i dzielenie.

REBEL 

Gra „Punto”

Gracze starają się ułożyć szereg 

z 4 lub 5 kart w swoim kolorze (w pionie, 

w poziomie lub na skos), dokładając po 

jednej karcie do już istniejącego układu. 

Karty są dobierane losowo i mają różne 

wartości. Te, które zostały wyłożone, 

można przykrywać kolejnymi (o ile mają 

większą liczbę oczek), przejmując w ten 

sposób kontrolę nad sytuacją na stole. 

DANTE 

Gra „Goal”

Rodzinny tytuł o prostych zasadach, który nie 

sprawi problemów nawet osobom niegrającym 

na co dzień w planszówki. Podczas rozgrywki 

gracze kolejno się atakują, używając kart ataku, 

i zdobywają punkty. W talii znajdują się też 

karty specjalne i karty premia/kara, które mogą 

zmienić bieg rozgrywki. Jedna talia pozwala 

na grę 2-5 osób (z dwiema taliami może być 

ich aż 10), a czas gry wynosi około 15 minut.

BEMAG 

Science4You – Fabryka Glutożelków 

Zestaw do wykonania świecących w ciemności 

glutożelków. Dlaczego masa świeci? 

Dowiedz się, czym jest substancja zwana 

luminoforem, jaka jest różnica pomiędzy 

zjawiskiem fl uorescencji a fosforoscencji. 

Odkryj, czym jest płyn nienewtonowski, 

jakie cechy posiadają polimery, poznaj te, 

które nas otaczają. Czy wiesz, że wszystko to, 

co ma masę i zajmuje przestrzeń, jest materią? Producent: Trefl .

ARTYK 

Bańki mydlane 

Kolekcja baniek mydlanych to licencyjne 

produkty z wizerunkami ulubionych bohaterów 

takich bajek, jak „Psi Patrol”, „Masza 

i Niedźwiedź”, „Kraina Lodu II” czy „Świnka 

Peppa”. Pojemność płynu: 60 ml. 

Producent: Dulcop.

ALEXANDER 

Piaskowe malowanki

Uwielbiana przez dzieci artystyczna 

zabawa w malowanie piaskiem polega 

na odsłanianiu kolejno naciętych 

elementów obrazka, tak by odkryć klejącą 

powierzchnię. Następnie elementy 

posypuje się piaskiem w kolorze zgodnym 

ze wzorem lub według własnego pomysłu, 

tworząc piękny obraz. Wiek: 6+.






