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Centrum recyklingu 
Tobi™ Robot Smartwatch

Gra „Koty i mysz”
„Bliźnięta”

„Moje pierwsze 
memo. Kolory”

Seria „Mały Miś”

Dystrybutor: LEKER.PL
Dystrybutor: LEKER.PL

Wydawca: ABINO
Wydawca: ADAMADA

Wydawca: ADAMADA
Wydawca: AKSJOMAT

TOOKY TOY
LITTLE TIKES

ABINO
ADAMADA

ADAMADA
AKSJOMAT

Dobre nawyki warto wykształcać 
w dzieciach od najmłodszych lat. Zabawa 
polega na sortowaniu śmieci za pomocą 
kart, na których narysowane zostały różne 
rodzaje odpadów. Kartę z obrazkiem 
należy wrzucić do śmieciarki, następnie 
do maszyny sortującej, a na koniec do 
odpowiedniego kontenera umieszczonego 
w specjalnej, drewnianej szafce. Zabawka rozwija umiejętność logicznego 
myślenia, kreatywność i wyobraźnię, wspomaga naukę kolorów oraz 
wprowadza dziecko w temat ochrony środowiska.

Łączy w sobie interaktywne cechy smartwatcha 
i robota. Wyposażony w interaktywne gry: 
taneczne, edukacyjne i z rozszerzoną 
rzeczywistością. Dzieci uczą się odczytywać 
godzinę z tarczy zegarka (analogowej lub 
cyfrowej), wyświetlacz można personalizować 
za pomocą ponad 50 motywów. Rodzice 
mogą ustawiać na nim powiadomienia 
przypominające dziecku o wykonaniu jakiegoś 
zadania, mogą też go parować z innymi smartwatchami Tobi™ Robot 
Smartwatch znajdującymi się w pobliżu. Reklama TV.

Gra przygodowa dla dzieci 
o kotkach harcujących w domu. 
Drugą grą w zestawie jest „Uciekaj, 
myszko”. To gra dla najmłodszych, 
 w której mysz ucieka przed 
goniącymi ją kotami. Ciekawym 
elementem zestawu są metalowe 
pionki kotków i myszki. 

Każdego roku rodzi się coraz więcej bliźniąt, 
dlatego pora lepiej je poznać, zanim na 
dobre opanują świat… Książka odpowiada 
na wszystkie pytania dotyczące bliźniąt, 
jakie tylko mogą przyjść do głowy. Poszukuje 
ich w książkach, filmach, pod mikroskopem, 
a nawet w kosmosie! Podpowiada też, 
jak je odróżnić i jak się z nimi obchodzić. 

Zabawa i nauka kolorów w jednym. 
Ilustracje zostały uzupełnione 
o nazwy przedmiotów. Książka 
zawiera dodatkowo zabawne 
zadania z kolorami w roli głównej 
(memo, odszukiwanie, chowanie 
i zgadywanki). Plansze posiadają 
przesuwane okienka.

Mały miś rośnie i każdego 
dnia uczy się czegoś 
nowego... Krótkie, ciepłe 
i pouczające historyjki 
przypadną do gustu 
dzieciom, które chciałyby 
poznać wszystkie jego 
przygody. Kartonowe 
książeczki są bezpieczne 
w użyciu i trwałe. 
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Gra „Ucieczka z lochu”

Montino 470 
Żelazko Home Accessories 

Wydawca: AKSJOMAT
Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER
Dystrybutor: ARTYK

Dystrybutor: ARTYK
Dystrybutor: ASKATO

AKSJOMAT
ALEXANDER

ALEXANDER
ARTYK

ARTYK
ASKATO

Nietuzinkowa gra karciana dla całej rodziny 
z wykorzystaniem pionków oraz planszy, 
którą gracze sami tworzą poprzez losowe 
rozłożenie kart. Każdy z uczestników wciela się 
w rolę rycerza i ściga z przeciwnikami przez 
labirynt drzwi, w którym za każdym rogiem 
czeka niespodzianka. Karty akcji pozwalają 
im otwierać i zamykać przejścia, aby jak 
najszybciej wydostać się z lochu, zostawiając przeciwników w tyle. Sprytna 
strategia i odpowiednie karty pozwalają spowolnić przeciwników, a zarazem 
wykorzystać swoją przewagę. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+. Reklama TV.

Montino to seria zabawek 
kreatywnych, dzięki której można 
zbudować niemal dowolną 
sporych rozmiarów konstrukcję: 
od zwierząt poprzez budynki 
po pojazdy. Kolorowe elastyczne 
rurki (o trzech długościach) 
oraz stabilne łączniki sprawiają, 
że możliwości zabawy są 
praktycznie nieograniczone. 
Wiek: 5+.

Lekkie, poręczne żelazko świetnie 
sprawdzi się podczas zabawy 
w dom. Dzięki funkcji puszczania 
pary wodnej zabawka imituje 
pracę prawdziwego urządzenia. 
Efekty świetlne i dźwiękowe 
sprawiają, że zrobi wrażenie 
na każdym maluchu.

Skuteczny sposób na ćwiczenie motoryki 
małej. Pisanie, zapinanie guzików 
czy lepienie to umiejętności, których 
zdobycie muszą poprzedzić wytrwałe 
ćwiczenia. Sprawność rączek ma wpływ 
na poziom prac graficznych dziecka, 
dlatego należy ją jak najczęściej ćwiczyć. 
Zestaw zawiera wygodny pojemnik do 
przechowywania, 12 wymiennych plansz 
do umieszczania na specjalnej podstawce z dziurkami i aż 45 kolorowych 
guzików do układania na planszach. Wiek: 2+.

Książeczki kąpielowe: „Delfinek”, 
„Kaczuszka”, „Żabka”
Krótkie opowiastki o delfinku, 
kaczuszce i żabce umilą 
maluszkowi kąpiel. Miękkie, 
piszczące i bezpieczne 
książeczki do zabawy 
w kąpieli to również świetny 
sposób ćwiczenia motoryki 
małej oraz koordynacji 
oko-ręka. 

Elektroniczna kasa sklepowa 
Natalia Collection
Prawdziwa gratka dla dzieci, które lubią 
bawić się w sklep! W zestawie opakowania 
produktów, półka do ekspozycji towarów, 
zabawkowe pieniądze i karty oraz kasa 
z wbudowanym kalkulatorem, który 
pomoże w nauce liczenia. Zabawę 
urozmaicają efekty dźwiękowe i świetlne, 
a także przycisk imitujący przywoływanie 
obsługi. 

Guzikowy trening małej rączki
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Figurowy trening małej rączki
Traktor John Deere 62104

Gra „Żabki”
Gra „Minerały”

Monster Rally – Aleja serwisowa 

Dystrybutor: ASKATO
Dystrybutor: ATA

Dystrybutor: ATENEUM
Dystrybutor: ATENEUM

Dystrybutor: BEMAG
Dystrybutor: BEMAG

ASKATO
BRUDER

IUVI GAMES
IUVI GAMES

LASER PEGS
GEOMAG

Zabawka uczy podstawowych pojęć, 
takich jak kształt, kolor, powierzchnia, 
przeznaczenie, wielkość, miejsce, 
ilość, wzór oraz kierunek. Dziecko 
rozpoznaje informacje, segreguje je, 
potrafi wyodrębnić z nich te istotne 
i połączyć wszystko w całość, tworząc 
kompletny wzór. W ten sposób 
maluchy już od 2. roku życia utrwalają 
poprzez zabawę pojęcia, które następnie będą mogły wykorzystać 
podczas rozwiązywania zadań matematycznych.

Z kosiarką, łyżką, przyczepką i figurką 
ogrodnika. Model posiada typowy 
dla serii pałąk oraz nowocześnie 
zaprojektowany kokpit. Potrójna 
kosiarka ma regulowaną wysokość 
i jest wyjmowana. W zestawie wywrotka 
do transportu narzędzi i odpadów 
ogrodowych, którą można błyskawicznie 
przymocować, oraz ogrodnik z kosiarką (art. 62013). Zabawka 
przeznaczona jest do zabawy w pomieszczeniu i na zewnątrz. Wykonana 
z wysokiej jakości tworzyw sztucznych (m.in. ABS). Skala 1:16. Wiek: 4+.

Do rodziny „Smart Games” dołączają gry 
wieloosobowe! W grze „Żabki” (2-6 graczy) 
każdy z graczy wciela się w jedną z żabich 
rodzin, które chcą przeprawić się na drugi 
brzeg sadzawki. Ale uwaga: na środku czyha 
drapieżna ryba! Upewnij się, że zdołasz 
bezpiecznie przeprowadzić swoje żabki, 
zanim zrobią to pozostali gracze. Tylko wtedy 
usłyszysz radosne kumkanie! Z myślą o bardziej 
wymagających graczach przygotowano tryb 
zaawansowany z większą dawką taktyki. 

Głównymi elementami gry są 118 pięknie 
zilustrowanych akrylowych kafelków, z których 
gracze układają planszę, i nowatorskie, 
silikonowe pionki. Trójwymiarowa mozaika tworzy 
wielokolorowe układy, a kształt planszy zależy 
wyłącznie od wyobraźni graczy. W trakcie rozgrywki 
poruszają się po planszy, wydobywając fragmenty 
mozaiki (im bardziej rzadki i drogocenny minerał, 
tym trudniej go pozyskać). Niski próg wejścia i intuicyjne zasady sprawiają, 
że gra świetnie sprawdzi się zarówno w rodzinnym gronie, jak i na stole 
bardziej zaawansowanych graczy.

Zestaw klocków konstrukcyjnych, 
który oferuje wiele możliwości 
inspirującej, kreatywnej zabawy. 
Stwórz własne budowle lub 
pojazdy, dodaj do nich świecące 
elementy i baw się specjalnymi 
figurkami. W zestawie oprócz 
regularnych klocków znajdują się 
także klocki z diodami LED. Po 
ich zamontowaniu i włączeniu 
konstrukcja zostaje rozświetlona. 

Klocki Mechanics Gravity 
Nowa seria Mechanics Gravity to nic 
innego, jak połączenie sił grawitacji 
i magnetyzmu. Producent szwajcarskich 
klocków magnetycznych stworzył zestawy, 
które można łączyć zarówno ze sobą, 
jak i z tradycyjną serią Mechanics, 
dzięki czemu budowane konstrukcje są 
jeszcze większe, ciekawsze i bardziej 
zaawansowane. W zestawie nowe 
elementy, takie jak motor grawitacyjny 
czy działo magnetyczne. 
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Magiczny kapelusz – 150 sztuczek
Gotta Go Flamingo

Squeakee – interaktywny balonikowy piesek 

CryPets – U weterynarza deluxe

Dystrybutor: CARTAMUNDI POLSKA
Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI
Dystrybutor: DAMI

Dystrybutor: DAMI
Dystrybutor: DANTE

HANKY PANKY
COBI

COBI
DAMI

DAMI
DANTE

W zestawie cylinder 
i króliczek. Idealnie 
sprawdzi się 
w przypadku młodego, 
początkującego 
magika. Wykonuj 
sztuczki za pomocą 
pierścieni i liny, triki 
karciane i nie tylko! 

Najśmieszniejszy flaming na świecie! 
Po wsypaniu pokarmu do jego dzioba 
(specjalną szufelką) przesuwa go w dół tułowia, 
a szyja flaminga zaczyna falować. Gdy zaczyna 
śpiewać piosenkę – to znak, że musi zostać 
posadzony na wypełnionej wodą toalecie. 
Flaming robi neonową kupkę, wydając 
przy tym śmieszne dźwięki. Powtarza to, 
co się do niego mówi. Po przelaniu zawartości 
toalety do szufelki można od nowa zacząć 
karmienie. Wiek: 4+. Reklama TV i online.

Innowacyjny piesek stworzony z wykorzystaniem najnowszej technologii. 
Wydaje dźwięki i porusza się. Dzięki 10 czujnikom reaguje na dotyk. 
Można „przekłuć” go pinezką – wtedy „wypuszcza powietrze”, po czym się 
kładzie. Aby wstał, należy go „napompować”. 
Można go także „nakarmić” za pomocą 
specjalnej pompki – piesek robi wtedy siusiu 
lub puszcza bączka. Siada i prosi, można 
go trenować. Emocjonalnie reaguje na głos. 
W zestawie pompka, zabawka, pinezka 
oraz instrukcja. Silna kampania TV, online 
i w mediach społecznościowych.

Wysokiej jakości pluszowa maskotka, 
która jest wierną kopią bohaterki filmów 
animowanych Disneya oraz serialu 
„Klub przyjaciół Myszki Miki”. Maskotka 
ma 61 cm wysokości i jest odpowiednia 
dla dzieci w każdym wieku. Świetnie 
sprawdzi się podczas codziennych 
zabaw oraz do tulenia na dobranoc.

W zestawie lalka i 6 różnych ubranek 
wraz z akcesoriami, dzięki którym 
każdego dnia może być kimś innym. 
Ale to nie wszystko! Dzięki łatwej 
w zakładaniu i zdejmowaniu peruce 
w czasie zabawy można dowolnie 
zmieniać jej fryzurę. 
Wysokość lalki: 30 cm. 

Psiaki, które płaczą 
prawdziwymi łzami! 
Zadaniem dzieci podczas 
zabawy w weterynarza jest 
opieka nad nimi. W zestawie 
psiak oraz liczne akcesoria: 
butelka do karmienia, 
termometr, stetoskop, 
strzykawka i kolorowe 
ubranko. Reklama TV.

Disney Myszka Miki – maskotka

Barbie – zestaw modowy 
Creatable World
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Wielka Fabryka Potworów
„Akademia Mądrego Dziecka. 
Pierwsza gra. Zwierzątka”

Gra „Ubongo”
The Bellies – Rozkoszne Brzuszki 
– lalki interaktywne 

Tusia – królik interaktywny 
Przytulny domek wiejski Sylvanian Families 
5303 

Dystrybutor: DANTE
Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA
Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA
Dystrybutor: M&Z, MIKI, PANDA

DANTE
EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA
EPEE

EPEE
EPOCH TRAUMWIESEN 

Seria gier dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. 
Dwulatek dynamicznie rozwija się poznawczo, 
emocjonalnie i społecznie. To idealny moment 
na wprowadzenie pierwszych gier planszowych. 
Dostarczą one stymulacji w wielu aspektach rozwoju. 
Gracze losują z woreczka figury i dopasowują je 
do zwierzątek na stole. Każdy stara się znaleźć figury 
pasujące do swojego zwierzątka, ale łatwo się pomylić i pomóc przeciwnikowi. 
Kto pierwszy zdobędzie wszystkie figury – wygrywa. Dzieci poznają kształty za 
pomocą wzroku i dotyku. Ćwiczą przy tym dłonie i palce, czyli małą motorykę.

Nowy produkt z serii Crazy Science. Podobnie jak w innych zestawach, 
dzieciom podczas zabawy towarzyszy Cillo – najbardziej przyjazna 
bakteria na świecie. W pudełku wszystko, co niezbędne do zbudowania 
struktury hydraulicznej, która pozwoli na 
stworzenie wód płodowych o konsystencji 
slime’a, a także przetransportowanie ich 
do pojemnika z potworkiem. Po zetknięciu się 
masy z kulą z potworkiem można obserwować 
jego stopniowe pojawianie się! Do zebrania  
24 różnych potworków o unikatowym wyglądzie 
i życiorysie. Reklama TV.

Światowy hit, gra wydana w 20 językach. 
Każdy z graczy dostaje planszę 
i 12 elementów układanki (każda plansza 
ma inny wzór). Jeden z nich przekręca 
klepsydrę i rzuca kostką, wskazując, z których 
elementów gracze będą korzystać w rundzie. 
Uczestnicy gry jednocześnie starają się jak 
najszybciej zasłonić puste pola na swoich 
planszach. Każdy, kto zdąży to zrobić, zanim 
skończy się czas, zdobywa klejnot. Wygrywa 
gracz, który w ciągu dziewięciu rund zbierze najcenniejsze klejnoty.

Do zgranej gromadki mieszkańców Bellyville 
dołączają kolejni. Noni-No, Kuki-Cute 
i Bellie-Beth to trzy nowe lalki, które 
– podobnie jak pozostałe Bellies – mają 
przypisane swoje psotne, zadziorne 
charaktery. Nowe laleczki posiadają 
unikatowe akcesoria oraz brokatowe 
pieluszki. W zestawie akcesoria: smoczek, 
ubranko, biała pieluszka, brokatowa 
pieluszka, Belliespedia oraz butelka lub lizak. 

Interaktywny króliczek, który wydaje 
przyjazne dźwięki. Tusia jest słodka 
i urocza, potrafi skakać, a gdy się ją 
pogłaszcze, radośnie porusza uszkami. 
Zawołaj ją, a zacznie słodko kicać. 
Wykonana z miękkiego, pluszowego 
materiału. Opakowanie z funkcją „try me”. 

Dwupoziomowy domek z otwieranymi 
drzwiami i okiennicami. W zestawie 
figurka dziewczynki z rodziny Królików 
z Czekoladowymi Uszkami oraz meble 
i akcesoria, w tym stół, krzesła, ławka, 
łóżko z poduszką i kołdrą, meble 
kuchenne ze zlewem i piekarnikiem oraz 
akcesoria kuchenne. Domki Sylvanian 
Families można ze sobą łączyć. Wiek: 3+. 
Reklama TV.
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Zestaw startowy Aquabeads 32788

Gra „Zombie Kidz”
Gra „Fiesta de los Muertos”

Gra „PixBlocks”
„Akademia Mądrego Dziecka. 
Mój pierwszy zegar”

Dystrybutor: M&Z, MIKI, PANDA

Wydawca: FOXGAMES
Wydawca: GRANNA

Wydawca: GRANNA
Wydawca: HARPERCOLLINS POLSKA

EPOCH TRAUMWIESEN 

FOXGAMES
GRANNA

GRANNA
HARPERCOLLINS POLSKA

Kompletny zestaw do zabaw 
kreatywnych Aquabeads zawiera 
ponad 840 koralików w 16 kolorach, 
szkatułkę do przechowywania koralików 
wyposażoną w innowacyjny system 
Flip Try z podkładką do układania, 
podkładkę do suszenia, aplikator, 
spryskiwacz oraz szablony. Koraliki 
Aquabeads łączą się po spryskaniu 
wodą, bez potrzeby użycia żelazka 
lub gorąca. Wiek: 4+. Reklama TV. 

Pierwsza gra typu legacy dla 
najmłodszych. Im więcej gracie, 
tym gra szybciej ewoluuje. 
Wypełniajcie specjalne misje 
i oznaczajcie swój postęp 
naklejkami, otwierajcie tajemnicze 
koperty, których zawartość 
wpłynie na grę. Dodajcie moce 
swoim bohaterom! Zmutujcie 
wasze zombie!

Hit sprzedażowy z Francji już w Polsce! Ta kooperacyjna gra imprezowa 
została zainspirowana meksykańskim Świętem Zmarłych. Zadaniem graczy 
jest odgadnąć tożsamość nieżyjących postaci występujących 
na kartach. Postać można opisać 
tylko jednym słowem. Ale uwaga: 
to słowo przechodzi z rąk do rąk 
i stopniowo się zmienia! Czy graczom 
uda się znaleźć swoją postać po 
kilku przejściach przez tę nietypową 
wariację głuchego telefonu? Liczba 
graczy: 4-8. Wiek: 12+.

Graj, baw się, programuj! Gra służy rozwojowi wyobraźni programistycznej. 
Rozwiązując zagadki, gracz tworzy program, który jest realizowany przez 
poruszającego się królika. Dobrze 
wykonane zadanie (doprowadzenie 
królika do marchewek) to dobrze 
napisany program. Pudełko oprócz 
zadań dla jednego uczestnika 
zawiera również wieloosobowe 
warianty gry. Liczba graczy: 1-4. 
Wiek: 7+.

Zabawna książeczka jest doskonałym 
wprowadzeniem do rozmów o czasie. 
Przyłącz się do czwórki przyjaciół, zobacz, 
jak wygląda ich typowy dzień, i dopasuj 
godziny na zegarach. Oprócz ruchomego 
zegara dzieci znajdą w środku dodatkowe 
zadania i zagadki, które pomogą im ćwiczyć 
spostrzegawczość.

Gra „Kingdomino”

Wydawca: FOXGAMES

FOXGAMES

Bestseller, który został przetłumaczony 
na 20 języków! Na całym świecie 
sprzedano dotychczas ponad 700 tysięcy 
egzemplarzy „Kingdomino”! Kolorowa 
gra dla całej rodziny bazuje na znanej 
wszystkim mechanice domino. 
Stwórz własne królestwo, powiększaj je 
o pola z koronami i układaj tak, żeby 
przyniosły jak najwięcej punktów! 
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„Biblioteka Bajek. Tomek i przyjaciele”
Gra „Dzieci kontra rodzice. 
Prawda czy fałsz?”

Gra „Dzieci kontra rodzice. Wymień 3”
„Co za emocje! Gra edukacyjna”

„Zakodowany zamek. 
Gra na kodowanie”

Zwariowany namiot

Wydawca: HARPERCOLLINS POLSKA
Wydawca: KANGUR

Wydawca: KANGUR
Wydawca: KAPITAN NAUKA

Wydawca: KAPITAN NAUKA
Dystrybutor: KOLOROWE BALONIKI

HARPERCOLLINS POLSKA
KANGUR

KANGUR
KAPITAN NAUKA

KAPITAN NAUKA
KOLOROWE BALONIKI

Czy wiesz, że w Indiach dzielny parowóz 
pomagał chronić tygrysy? Z kolei 
w dalekiej Australii podczas pożaru ratował 
koale, a w Chinach widział… ogromnego 
smoka! Chcesz poznać te i inne przygody? 
Otwórz książkę i wyrusz w niezwykłą podróż 
z Tomkiem oraz jego przyjaciółmi! W tomie 
znalazło się 18 nowych, niepublikowanych 
dotychczas opowiadań napisanych 
na podstawie uwielbianego przez dzieci 
serialu.

Dynamiczna gra z dużą dawką 
adrenaliny. Masz tylko 10 sekund,  
aby odpowiedzieć na pytanie! Wymień 
trzy znaki drogowe. Wymień trzy rzeczy, 
które kładziesz na kanapę. Wymień 
trzy rasy psów. Wymień trzy rzeczy, 
które można znaleźć w kuchni. W grze 
znajdziecie długą (80 cm) planszę, 
która pozwala na wybranie własnej 
drogi do mety. Na kartach znajdują się 
pytania o różnym stopniu trudności.

Kreatywna i żywiołowa gra dla młodszych dzieci, które uczą się 
rozpoznawać własne i cudze uczucia oraz je wyrażać. Zadaniem gracza 
jest zaprezentowanie w określony sposób 
pozostałym uczestnikom przedstawionej na 
karcie emocji. Może to zrobić za pomocą min, 
krótkiej opowieści, dźwięków i odgłosów lub 
rozpoznać emocję na podstawie wyrazu twarzy. 
To świetny trening komunikacji, który pobudza 
wyobraźnię emocjonalną, kreatywność, empatię 
oraz umiejętność kojarzenia, a nade wszystko 
dostarcza mnóstwo śmiechu!

Gra kooperacyjna, która wprowadzi dzieci 
w podstawy programowania bez użycia komputera. 
Dzięki układaniu odpowiednich sekwencji kart 
(prowadzących czarodzieja do poszukiwanych 
skarbów) dzieci uczą się tworzyć zrozumiałe
komunikaty oraz algorytmy, czyli powtarzalne sekwencje. 
Rozwijają w ten sposób myślenie logiczne, kreatywność oraz koncentrację 
na zadaniu. Doskonalą również kompetencje społeczne i zdolność 
współpracy, by osiągnąć wspólny cel, czyli opracować strategię zebrania 
trofeów, zanim zrobi to duch. Wiek: 4-8 lat.

Zabawka konstrukcyjna, z której można 
szybko zbudować duże, wytrzymałe, łatwe 
do przenoszenia i świetne do zabawy 
kompozycje, np. domek, zamek, wieżę, 
tunel. Kształt można przykryć kocem 
lub innym materiałem. Zestaw zawiera 
72 wysokiej jakości elementy: 27 kul 
(łączników) i 45 patyków, które łączą się ze sobą w  intuicyjny sposób. 
Zabawka rozwija kreatywność oraz pomaga ćwiczyć umiejętności 
wizualno-przestrzenne, inżynierskie i projektowanie. Dostępnych jest 
5 zestawów o różnej kolorystyce, w tym świecący w ciemności!

Ile dni ma rok przestępny? Czy tofu 
to rodzaj ziemi? Z czego powstaje 
diament? Którą planetą od Słońca 
jest Ziemia? Wiele ciekawych pytań 
sprawi, że będziecie świetnie się 
bawić, wskazując, co jest prawdą, 
a co fałszem. W grze znajdziecie 
pytania przygotowane specjalnie 
dla dzieci i ich rodziców
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Farby w kredce
Gra „Odyseja”

Gra „Nova Luna”

John Deere: Zbuduj traktor Johnny

Dystrybutor: KOLOROWE BALONIKI
Wydawca: LUPO ART GAMES

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES
Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Dystrybutor: M&Z
Dystrybutor: M&Z

KOLOROWE BALONIKI
LUPO ART GAMES

LUCKY DUCK GAMES
LUCKY DUCK GAMES

TOMY
TOMY

Nie brudzą, szybko wysychają, 
aby ich użyć, nie potrzeba wody 
ani pędzla. Wystarczy wykręcić kredkę 
z oprawki i już można malować! 
Kryją intensywnymi kolorami. 
Oprócz 12 barw podstawowych 
dostępne są również neonowe 
i metaliczne. Kolory ładnie się 
ze sobą łączą. Ich grubość, dostosowana do małych dłoni, powoduje, 
że dzieciom dużo łatwiej jest nimi malować niż cienkim pędzelkiem, 
nie mają też problemu z dozowaniem wody.

W tubie kryją się 4 kosmiczne gry. Gracze 
zamieniają się w odkrywców przemierzających 
kosmiczną przestrzeń w celu zbadania nowych, 
tajemniczych planet. Zasady „Odysei” nie są 
skomplikowane i można je łatwo przyswoić, 
jednak rozgrywka jest bardzo angażująca 
i wymaga koncentracji. Gracze bez względu 
na wiek mogą rywalizować ze sobą i mają 
równe szanse na wygraną. Jest to możliwe dzięki mechanice, która daje 
możliwość nadrobienia braków strategicznych dobrą pamięcią, a graczom 
ze słabszą pamięcią umożliwia bardziej strategiczne podejście do rozgrywki.

Najnowsza gra autorstwa słynnego 
Uwe Rosenberga. Gracze dobierają 
kafelki z księżycowego koła 
i układają przed sobą, tworząc 
punktujące wzory. Każdy nowy 
kafelek staje się zarówno częścią 
układanki, jak i dostarcza nowych 
zadań. „Nova Luna” jest światowym 
hitem, co potwierdza nominacja 
do prestiżowej nagrody Spiel des 
Jahres.

Zabawna gra na rodzinny wieczór 
z dziećmi. Pierwsza osoba, która 
dopasuje kartę do twarzy babci, zostanie 
nagrodzona kilkoma zabawkowymi 
ciasteczkami. Gracz z największą liczbą 
ciastek wygrywa. Ale uwaga na oczy 
babci! Każda karta musi pasować 
do ich wzoru. Mimo że na pierwszy 
rzut oka karty wyglądają podobnie, 
to każda jest inna. Kto znajdzie 
pasującą kartę? Wiek: 5+.

Zbuduj własny traktor składający się z 15 elementów. W zestawie wkrętarka 
na baterie, nakładki i traktorek. Dziecko może rozmontować pojazd 
na części, a następnie ponownie 
złożyć. Kształt i rozmiary elementów 
pozwalają maluchowi na ich 
bezproblemowe chwytanie w trakcie 
zabawy. Wszystkie części i elementy 
pasują do małych rączek. Produkt 
pomaga rozwijać wyobraźnię oraz 
ćwiczyć zdolności motoryczne 
najmłodszych. Wiek: 18 m+.

Gra imprezowa z elementami dedukcji. 
Jeden z graczy odgrywa rolę ducha 
niedawno zmarłej osoby, podczas gdy 
pozostali wcielają się w paranormalnych 
detektywów, którzy starają się odkryć, 
w jaki sposób ofiara zmarła. 
Gra polskich autorów doczekała się 
wydania w 11 językach, stając się tym 
samym międzynarodowym bestsellerem.

Gra „Paranormalni detektywi”

Gra „Wielkie gały babci”
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Rozciągliwa seria
Duża piłka z włosami

Hiszpańska lalka Noelia 

Lokomotywa UG460
Meli Basic Constructor Pink

Dystrybutor: MAJDAN ZABAWEK
Dystrybutor: MAJDAN ZABAWEK

Wyłączny importer: MARIO

Dystrybutor: UGEARS MECHANICAL MODELS
Producent: MELI

MAJDAN ZABAWEK
MAJDAN ZABAWEK

PAOLA REINA

UGEARS MECHANICAL MODELS
MELI

Myszki z serem, Robaki 
w jabłku oraz Leniwce z pieńkiem 
to najpopularniejsze zestawy 
z serii.  W skład każdego wchodzą 
trzy rozciągliwe elementy 
wykonane z elastycznego, 
miękkiego i miłego w dotyku 
silikonu (wielkość elementów: 
około 5 cm). 

Do przytulania, ściskania, rozciągania 
i podrzucania. Wypełniona powietrzem 
gumowa piłka jest porośnięta delikatnymi 
włoskami, dostarczającymi bardzo przyjemnych 
wrażeń każdemu, w którego ręce wpadnie. 
Stworzona po to, by rozładowywać napięcie, 
dostarcza niewyczerpanego źródła zabawy. 
Średnica: 18 cm. Dostępne kolory: różowy, 
niebieski, fioletowy.

Wykonana w całości z pachnącego karmelem 
winylu. Idealnie nadaje się do zabawy, 
czesania i przebierania. Laleczka ma gęste 
włoski, idealnie zachowane proporcje i śliczne 
oczy z rzęsami. Ze szczególną dbałością 
zostało również uszyte ubranko, które zachwyca 
fasonem i kolorami. Wysokość lalki: 32 cm. 
W zestawie sukienka, kurtka, rajtuzy i buty. 
Laleczka zapakowana jest w gustowne pudełko.

Specjalny wagon na węgiel i wodę 
wygląda realistycznie, a jednocześnie 
niepowtarzalnie. Tłoki, zawory, 
asynchronicznie poruszane koła oddają 
ducha XIX-wiecznej inżynierii, kiedy to 
lokomotywy stanowiły główny nurt postępu technicznego. Model był hitem 
firmy podczas kampanii przeprowadzonej w 2015 r. na Kickstarterze. 
Największy, bogaty w detale i najbardziej wyszukany z całej gamy 
produktów UGEARS, składa się z największej liczby części. Dzięki 
12-pasowemu silnikowi o napędzie gumowym i ogromnym kołom 
zębatym może przejechać po torach nawet 5 metrów.

Zestaw klocków Meli 
Constructor wyróżnia 
się „słodkimi” kolorami. 
Zbudowanie z nich karety 
zaprzężonej w kucyki 
to żaden problem! 

Model U-9 Grand Prix

Dystrybutor: UGEARS MECHANICAL MODELS

UGEARS MECHANICAL MODELS

Model U-9 odwzorowuje imponujący wygląd modeli Grand Prix – od wału 
napędowego do koła zapasowego. Pod maską nowego modelu znajdziesz 
silnik V8 wyposażony w mocny 
wentylator i 16 sprawnych 
zaworów. Aby go nakręcić, 
po prostu użyj korby ręcznej. 
Twój nowy pojazd ma linkę 
i skrzynię biegów przełączającą 
tryby między biegiem jałowym, 
wstecznym i wyścigowym. 
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Seria Meli Basic

„Psi Patrol. Historyjki 
od linijki” 

Gra „Wirus!”

Producent: MELI
Producent: MGAE

Producent: MGAE

Dystrybutor: MEDIA SERVICE ZAWADA 
Wydawca: MUDUKO

MELI
MGAE

MGAE

MEDIA SERVICE ZAWADA 
MUDUKO

Gwarancja mądrej 
i rozwijającej zabawy 
genialnymi klockami, które 
pomogą odkryć dziecku jego 
zdolności konstruktorskie.

Super Surprise to ponad 70 
niespodzianek do odkrycia, 
a wśród nich dwa zespoły muzyczne! 
Zestaw zawiera m.in. 4 rockowe 
lalki OMG, 4 młodsze siostry oraz 
4 instrumenty muzyczne, które 
naprawdę grają! Każda lalka OMG 
posiada instrument, który odgrywa 
sześć dźwięków. Można na nich grać, 
a nawet stworzyć własny rockowy 
remix!

W tęczowym salonie mała stylistka fryzur 
znajdzie pianki koloryzujące dla siebie i swojej 
lalki oraz myjnię do włosów z tryskającą 
wodą! Za pomocą dołączonych akcesoriów 
łatwo stworzy tęczowe pianki koloryzujące, by 
następnie nałożyć je pędzlem na włosy lalek i swoje! Dodatkowo tęczowe 
włosy można przyozdobić brokatem. Po zabiegu wystarczy wypłukać włosy, 
a zabawa w tworzenie tęczowych stylizacji rozpocznie się od nowa. W zestawie 
myjnia fryzjerska, fotel, 5 butelek z piankowym aktywatorem, 5 proszków 
do tworzenia piany, saszetka brokatu, pędzelek do farbowania, łyżka, 
miseczka i szczotka do włosów. Lalka sprzedawana jest osobno.

Książka do czytania i rysowania. Dołączony 
szablon umożliwia tworzenie własnych 
ilustracji. Odkrywaj nowe, zaskakujące 
moce piesków – do dzieła!

Dynamiczna gra dla 2-6 graczy, w której 
musicie zbudować ludzkie ciało, jednocześnie 
broniąc je przed zainfekowaniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą organów przez 
przeciwników. Bądźcie sprytni, szybcy i stańcie 
do walki z epidemią! „Wirus!” to najbardziej 
zaraźliwa gra karciana na świecie, która 
zawirusowała już ponad milion graczy!

„Psi Patrol. Kraina puzzli”

Dystrybutor: MEDIA SERVICE ZAWADA 

MEDIA SERVICE ZAWADA 

Publikacja zawiera 5 rozkładówek z opisem postaci, 4 układanki 
i szablon do odrysowywania 
kształtów. Puzzle to świetna 
forma spędzania czasu  
i znakomity trening pamięci 
oraz koncentracji, podczas 
którego maluch dodatkowo 
uczy się rozpoznawania kształtów 
oraz logicznego myślenia. 
Dołącz do superpiesków i baw się 
wyjątkowo!

L.O.L. Super Surprise

Rainbow High Salon Playset
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Gra „Stwory z obory”
Gra „Zakręcona kolejka”

Gra „Mądra głowa”
Gra „Smoki”

Gra „Draftozaur”
Pucio do tulenia 
– maskotka

Wydawca: MUDUKO
Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA
Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
Producent: NASZA KSIĘGARNIA

MUDUKO
MULTIGRA

MULTIGRA
NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA
NASZA KSIĘGARNIA

Pełna humoru i negatywnej interakcji gra 
karciana osadzona w świecie słowiańskiej 
mitologii. Gracze wcielają się w żądnych 
sławy i przygód wieśniaków, którzy muszą ubić 
napadające na wioski potwory. Tytuł przebojem 
wdarł się na polski rynek i jako jedyna gra 
polskiego autora uzyskał nominację do tytułu 
Planszowej Gry Roku w kategorii gra imprezowa.

Propozycja dla całej rodziny. 
O zwycięstwie nie decyduje kolejność 
na mecie, wręcz przeciwnie – im dłużej 
grasz, tym większa szansa na wygraną. 
W grze należy zebrać jak najwięcej 
wagonów, pasażerów i towarów. 
Ruchoma dwustronna obrotnica 
montowana pośrodku planszy 
wprowadza do rozgrywki emocje. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 5+.

Zmierz się ze 110 ciekawostkami 
z całego świata! To nie tyle gra 
planszowa, ile kopalnia wiedzy. 
Czy ryba latająca potrafi skoczyć 
na odległość większą niż długość 
boiska piłkarskiego? Sprawdź 
swoją wiedzę i pokaż, że masz 
łeb jak sklep! Liczba graczy: 2-6. 
Wiek: 8+.

Kontynuacja bestsellerowej serii 
przenoszącej graczy do świata ze snów. 
Tym razem poznają oni krainy pełne 
smoków. Wygra osoba, która odwiedzi 
najładniejsze krainy. Wiek: 6+.

Światowy hit, jedna z najlepszych 
gier o dinozaurach! W pudełku kryje 
się aż 60 drewnianych pionków 
dinozaurów. Proste zasady 
sprawiają, że jest to idealny 
pomysł na prezent dla młodszych 
i starszych graczy. Wiek: 8+.

Ukochany bohater dzieci i rodziców 
do przytulania i zasypiania, na spacery 
i do zabawy! Urocza maskotka sprawi 
radość każdemu maluchowi. Jest świetnym 
uzupełnieniem serii książek wspierających 
rozwój mowy autorstwa Marty Galewskiej-Kustry 
z ilustracjami Joanny Kłos. Wiek: 3+.
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„Idą święta”
Gitara

Wóz strażacki Mercedes-Benz Arocs
Kendama

Gra „Honeycombs – Plastry miodu”
Duży domek dla lalek 70205

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
Dystrybutor: NEFERE

Importer: NORIMPEX
Importer: NORIMPEX

Wydawca: PIATNIK
Producent: PLAYMOBIL

NASZA KSIĘGARNIA
ADAM TOYS

LENA
NORIMPEX

PIATNIK
PLAYMOBIL

Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy akurat 
25 grudnia? Dlaczego organizuje się bożonarodzeniowe 
jarmarki? Czy wszystkie dzieci dostają prezenty 
tego samego dnia? Oprócz znalezienia odpowiedzi 
na te pytania przeczytacie tu również o świątecznych 
roślinach, pierwszej gwiazdce, a nawet o Ebenezerze 
Scrooge’u i Dziadku do Orzechów. Nowe wydanie 
zostało uzupełnione m.in. o teksty najbardziej znanych kolęd, a także 
rozdziały o Chanuce, bożonarodzeniowych hitach filmowych i muzycznych, 
niezwykłym przemarszu z pochodniami, koncercie noworocznym i chińskim 
Nowym Roku.

Zabawkowy instrument dla 
małego gitarzysty. Posiada 
sześć nylonowych strun. 
Całość utrzymana jest 
w niebieskiej kolorystyce. 
Gitarę zdobi nadruk 
w postaci trzech 
ciekawskich leśnych 
zwierząt i nutek. 

Tradycyjna japońska zabawka, 
która ćwiczy refleks i szybkość 
reakcji. Kendama składa się 
z młotka (ken) z długim czubkiem 
(spike) i ramionami z wgłębieniami 
(cups). Do uchwytu przymocowana 
jest kulka z dziurą w spodzie 
(tama). Celem zabawy jest nabicie tamy na spike’a. Można ją podbijać 
i łapać w cupsy, ale też wykonywać za jej pomocą różne tricki. Świetnie 
wspomaga rozwój ruchowy dziecka i szeroko pojętną motorykę, pomaga 
też ćwiczyć koordynację ruchowo-wzrokową. 

Gra rekomendowana przez Mensa Mind 
Games, uzyskała też tytuł Zabawki Roku. 
W pokaźnym, ważącym niespełna kilogram 
worku znajduje się ponad 50 żetonów 
z obrazkami. Zadaniem graczy jest dokładać 
je do wyłożonych wcześniej płytek. Gra 
oferuje trzy różne warianty, w których gracze 
konkurują lub współpracują, wykładając 
swoje żetony. Rozgrywkę urozmaicają 
pszczoły-jokery i płytki specjalne. 

Marzenie każdej dziewczynki. 
Utrzymany w pastelowych kolorach, 
z tarasem na dachu, kręconymi 
schodami, dzwonkiem do drzwi 
(wymagane 2 baterie AAA) i skrzynką 
na listy. W sprzedaży również zestawy 
z nowoczesnym wyposażeniem 
pomieszczeń, m.in. łazienka, pokój 
nastolatka oraz kuchnia. 
Wymiary: 68 x 36 x 62 cm.

Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa, odpornego 
na działanie warunków 
atmosferycznych 
i promieniowanie UV,  
posiada ruchomą drabinę, 
armatkę wodną ze zbiornikiem 
na wodę o pojemności 250 ml i otwierany boczny 
schowek. Wóz strażacki posiada oficjalną licencję 
niemieckiego producenta samochodów Mercedes-Benz 
(potwierdzoną hologramem na opakowaniu).
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Duży zamek Novelmore 70220
Parking 5-poziomowy z drogą 
i samochodami

Zestaw do kąpania lalek nr 3 
Dron Quadrocopter

Gra „Monopoly. Łączy nas piłka”
Nowa koszulka reprezentacji Polski

Producent: PLAYMOBIL
Producent: POLESIE

Producent: POLESIE
Dystrybutor: PRO-EXIMP

Dystrybutor: SKLEP KIBICA REPREZENTACJI POLSKI 
Dystrybutor: SKLEP KIBICA REPREZENTACJI POLSKI 

PLAYMOBIL
POLESIE

POLESIE
PRO-EXIMP

WINNING MOVES
NIKE

Z wielką bramą, balistami, 
armatami, windą oraz wieloma 
akcesoriami. Zapadnia chroni 
twierdzę, pomagając wtrącać 
intruzów do lochu, a wyburzone 
przejście w murze to tak naprawdę 
tajne wejście do zamku. 
Dla ułatwienia zabawy tylna 
część zamku pozostaje otwarta. 
W zestawie 4 figurki. 
Wymiary: 31 x 22 x 17 cm.

Centralną część budowli stanowią parkingi 
wyposażone w barierki zabezpieczające. 
Kolejne poziomy połączone są zjazdami. 
Jest tu także winda transportująca samochody na 
pięć poziomów. Całość otoczona została torami 
tworzącymi drogę, wzdłuż której znajdują się 
liczne znaki drogowe. Przy wjeździe na parking 
są stacja benzynowa z dystrybutorem, myjnia 
z obracającymi się gąbkami oraz warsztat samochodowy z podnośnikiem.

W zestawie wanienka na czterech nogach wyposażona w kran z dwoma 
pokrętłami oraz uchwyt umożliwiający jej przenoszenie. Z boku wanienki 
umieszczono półkę z pałąkiem, na której 
można postawić miseczkę z jedzeniem albo 
butelkę z piciem. Na pałąku znajdują się 
specjalne kieszonki do przechowywania 
dołączonych do zestawu akcesoriów: 
suszarki, grzebienia oraz szczotki. 
Jest też uchwyt, na którym można powiesić 
załączone dwa wieszaki. Lalka sprzedawana 
jest oddzielnie. 

Sterowany za pomocą gestów ręki. 
Aby wystartować, należy nacisnąć przycisk 
startu, trzymając rękę luźno zwisającą 
przy nodze. Dron automatycznie utrzymuje 
wysokość około 1,5 m. Urządzeniem 
steruje się za pomocą ruchów nadgarstka 
(poruszając go do przodu, do tyłu, na boki oraz obracając w prawo 
i w lewo). Po dwukrotnym naciśnięciu na przycisk startu zabawka wykona 
ewolucję powietrzną, obracając się o 360°. Aby wylądować, należy raz 
nacisnąć na przycisk startu. Dron wyposażony jest w diody, które świecą 
wokół zabezpieczeń śmigła. 

Wyjątkowe wydanie „Monopoly” powstało z myślą o wszystkich fanach piłki 
nożnej, którzy uwielbiają grać w planszówki z rodziną lub w towarzystwie 
przyjaciół. W kolekcjonerskiej edycji będzie można wejść w posiadanie kart 
z zawodnikami polskiej kadry narodowej. Zamiast domów i hoteli można 
budować trybuny oraz stadiony, a nawet sam stadion PGE Narodowy! 
Tradycyjne karty Szansa oraz Kasa Społeczna 
to w tej edycji karty Kibic lub Zawodnik – dzięki 
nim może się okazać, że zostałeś powołany do 
kadry albo spóźniłeś się na zgrupowanie, a za 
spóźnienia trzeba będzie słono płacić. Łączy 
nas piłka!

Kibica reprezentacji wyróżniają biało-czerwone barwy! 
Nowa koszulka reprezentacji Polski 
to obowiązkowy element ubioru 
każdego kibica. Klasyczna, wyrazista, 
z godłem narodowym w centralnej 
części, nawiązująca stylem 
do niezapomnianych dla polskiej 
piłki lat 70. i 80. Stroje w wersji 
dla najmłodszych dostępne są 
w Sklepie Kibica reprezentacji Polski. 
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Gra „Dixit”
Gra „Wsiąść do pociągu: Europa”

Kuchnia Tech 
Baby Care – Centrum opieki 

Zmiennokształtność
Magneto

Wydawca: REBEL
Wydawca: REBEL

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA
Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Producent: SMARTBEE
Producent: SMARTBEE

REBEL
REBEL

SMOBY
SMOBY

SMARTBEE
SMARTBEE

Wciel się w prekursora kolejnictwa i śmiało twórz 
połączenia między największymi europejskimi 
miastami! „Wsiąść do Pociągu: Europa” to 
bestsellerowa gra rodzinna, która dzięki prostym 
zasadom i niezwykle przyjemnej mechanice 
gromadzi przy wspólnym stole młodszych 
i starszych członków rodziny. W czasie rozgrywki 
będą starali się łączyć ze sobą wskazane 
miasta nieprzerwaną trasą kolejową. W tym 
celu muszą zbierać kolorowe karty wagonów, które pozwolą im zająć 
wybrane odcinki na planszy i dzięki temu zrealizować indywidualne cele. 

Wyposażona w 3 elektroniczne moduły: okap, 
ekspres do kawy oraz płytę grzewczą (funkcje 
światła i dźwięku), blat, zlewozmywak, ekspres 
do kawy z kapsułkami oraz wyjmowanym 
pojemnikiem na wodę, saturator, lodówkę, 
piekarnik, zmywarkę, półeczki. W zestawie 
35 akcesoriów, w tym patelnia do podrzucania 
naleśników, rybka i kotlet (usmażone z jednej 
strony), marchewka do krojenia oraz makaron 
zmieniający kolor pod wpływem wody, sztućce, 
talerzyki i kubeczki. Wymiary: 64 x 48 x 100 cm. Wiek: 3+.

Wesoła gra skojarzeń, która pobudza kreatywność 
graczy, zapewniając świetną zabawę w gronie 
rodziny lub przyjaciół. W każdej rundzie jeden 
z uczestników zostaje bajarzem. Spośród 
posiadanych kart z wieloznacznymi grafikami 
wybiera jedną, a następnie wymyśla do niej 
skojarzenie i podaje pozostałym graczom. Skojarzeniem może być 
wszystko: słowo lub całe zdanie, tytuł utworu lub jego fragment… Następnie 
pozostali gracze spośród kart ze swojej ręki wybierają po jednej, która ich 
zdaniem pasuje do podanego skojarzenia. Wszystkie karty są tasowane, 
a uczestnicy głosują, która z nich była pierwszym skojarzeniem bajarza. 

Zabawka, która pozwoli dzieciom wcielić się 
w rolę pediatry. W zestawie 27 akcesoriów, 
m.in. elektroniczny tablet podpowiadający 
młodemu lekarzowi, jakie leczenie powinien 
zastosować na dane schorzenie, stół do badań 
z naklejką wykonaną w technologii IML, waga 
dla lalki, stetoskop, strzykawka, młoteczek 
neurologiczny, otoskop, termometr, okulary, 
pieluszka, butelka i miarka wzrostu. 
Pasuje do lalek do 38 cm wysokości (brak lalki 
w zestawie). Wymiary: 40 x 52 x 67 cm. Wiek: 3+.

Zestaw 4 doświadczeń naukowych 
badających zjawisko zmiennokształtności! 
Zrób kwadratowe bańki! Przetestuj 
supermoc metalu z pamięcią! Zbadaj, 
jak działają ruchome piaski! Obejrzyj 
w trójwymiarowym powiększeniu płatek 
śniegu. Dodatkowo drużynowe zawody 
w odbijaniu baniek oraz śnieg w ciepłej postaci! Zestaw do eksperymentów 
dla dzieci zaprasza do nauki w formie zabawy. Pielęgnuje przy tym radość 
samodzielnego odkrywania wzbogaconą o zdobywanie wiedzy z zakresu 
dziedzin STEM (science, technology, engineering, math).

W zestawie 3 eksperymenty, 
dzięki którym ożywicie 
magnetyczne stworzenia, 
nakarmicie potwora 
i zmienicie kierunki świata 
za pomocą prądu! 
Na koniec, dzięki technologii 
rozszerzonej rzeczywistości 
(AR), odkryjecie siłę, jaka 
drzemie w największym 
magnesie na Ziemi!
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Funny & Smelly – zestaw do kolorowania
Manicure Studio – Panterka

Bobas Dorotka mówiący po polsku
Mikrofon bezprzewodowy

Sprint – piesek Corgi
My Baby Unicorn

Dystrybutor: STNUX 
Dystrybutor: STNUX 

Dystrybutor: SWEDE
Dystrybutor: SWEDE

DYSTRYBUTOR: TM TOYS
DYSTRYBUTOR: TM TOYS

TOYS INN
TOYS INN

SWEDE
SWEDE

EOLO-SPORT
IMC TOYS

Zestaw do stylizacji paznokci, który 
zawiera aż 106 elementów z modnym 
wzorem panterki, w tym 16 pachnących 
naklejek, 12 tipsów, 3 lakiery, 72 małe 
naklejki, 2 pilniczki i pierścionek. 
Wszystkie dekoracje są łatwo usuwalne 
z paznokci, bez konieczności użycia 
zmywacza. Wiek: 8+.

Bestsellerowa wersja lalki Dorotki. 
Duży bobas o miękkim tułowiu 
śpiewa piosenki: „Pieski małe 
dwa”, „Jesteśmy jagódki”, „My 
jesteśmy krasnoludki”, mówi, 
wita się, prosi, by go przytulić 
i ukołysać do snu, zachęca 
do zabawy, pyta o obiadek 
itp. Dostępne dwie wersje 
kolorystyczne. W zestawie butelka. 
Wysokość lalki: 48 cm.

Zestaw zawiera aż 28 
pachnących elementów: 
12 kredek, 8 markerów, 
5 flamastrów, 2 arkusze 
naklejek oraz długopis 
z wkładami w dziesięciu 
kolorach. Całość 
zapakowana jest w kolorowe 
pudełko. Wiek: 3+.

Rusza uszami, szczeka, macha ogonem 
i spaceruje na smyczy. Ma superstabilne 
łapy zakończone specjalnymi kulkami, 
które utrzymują go w pozycji pionowej, 
nawet gdy podąża za młodszymi dziećmi. 
Smycz ma wbudowaną pompkę, która 
po naciśnięciu unosi uszy i ogon Corgiego, 
oraz chip dźwiękowy aktywowany ruchem 
lub guzikiem wbudowanym w smycz. 
Baterie w zestawie. Wiek: 18 m+.

Interaktywny pluszowy kucyk zmieniający się 
w małego jednorożca. Po pogłaskaniu i nakarmieniu 
kucyka jego róg zaczyna rosnąć (słychać zabawne 
dźwięki). Zabawka posiada łącznie ponad 30 
dźwięków i reakcji. Aby zakończyć transformację, 
wystarczy przypiąć mu skrzydełka. Proces 
przemiany kucyka w jednorożca jest odwracalny. 
W asortymencie 3 różne wzory i kolory pluszaków 
(wzór i kolor stanowi niespodziankę). W zestawie: kucyk/jednorożec, 
butelka z tęczowym mlekiem, skrzydła, spinki, grzebień, naklejki, obroża 
z zawieszką, certyfikat adopcji. Wymagane baterie 3 x LR6 (AA). Wiek: 3+.

Oprócz podstawowej funkcji nagłaśniania mikrofon odtwarza muzykę 
(z telefonu poprzez Bluetooth), moduluje głos itp. Ładowany z portu USB 
za pomocą kabla. 
Dostępne różne kolory.
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Tut Tut Autka® – Odlotowe lotnisko 
Klocki ceramiczne Brick Trick – Podróże

Tubi Jelly – Syrenka z dużym akwarium
Tubi Jelly – Jednorożec z małym 
akwarium

Magic Truck Action – Formuła 1
Śmieciarka Gigant 

Dystrybutor: TREFL
Producent: TREFL

Producent: TUBAN
Producent: TUBAN

Producent: WADER-WOŹNIAK
Producent: WADER-WOŹNIAK

VTECH
TREFL

TUBAN
TUBAN

WADER-WOŹNIAK
WADER-WOŹNIAK

Zestaw zawiera tory połączone ze stacją lotniska, na której znajduje się 
wyrzutnia. Z jej pomocą można wysłać samolot-autko Jet w podniebną 
podróż wśród chmur. Samolot może 
również bezpiecznie wylądować 
– wystarczy przekręcić radar w prawą 
stronę, a podejdzie do lądowania. 
Zestaw zawiera autko-samolot Jet oraz 
aż 6 Punktów Rozpoznających Pojazdy®. 
Łączy się z innymi zestawami oraz autkami 
z serii Tut Tut Autka®. Wiek: 12 m+.

Pałac Kultury i Nauki to z pewnością najbardziej rozpoznawalna 
konstrukcja w Polsce. Dzięki klockom ceramicznym z serii Brick Trick – 
Podróże każde dziecko ma możliwość zbudowania od podstaw repliki 
gmachu. Mnóstwo zabawy zapewni 
ponad 470 prawdziwych cegieł. 
Co więcej, prawdziwe deseczki i elementy 
tekturowe, z których złoży m.in. dach, 
zegary i balustrady, dopełnią konstrukcję, 
dając przy tym jeszcze więcej frajdy 
z budowania. Po złożeniu PKiN ma 
ponad 40 cm wysokości!

Tubi Jelly to seria 19 kreatywnych zestawów, dzięki którym można 
samodzielnie wykonywać
trójwymiarowe żelowe figurki. W skład 
zestawu wchodzą: akwarium, wodne 
kryształy, aktywator, 15 szablonów 
z morskimi wzorami + folijka 
do tworzenia żelowych figurek 
oraz żelowe płyny w 8 kolorach 
(każdy o pojemności 150 ml). 
Zabawka została wyprodukowana 
w Polsce. Wiek: 8+.

Zestaw dla miłośników jednorożców 
i twórczych, kreatywnych zabaw. Z jego 
pomocą można stworzyć trójwymiarowe figurki 
w kolorowym, baśniowym klimacie. W skład 
zestawu wchodzą: akwarium, wodne kryształy, 
aktywator, szablony (miks z 12 różnymi 
wzorami), folijka do tworzenia żelowych figurek 
oraz żelowe płyny w 6 różnych kolorach (każdy 
o pojemności 150 ml). Zabawka została 
wyprodukowana w Polsce. Wiek: 8+.

Samochód posiada odczepianą skrętną naczepę. W zestawie 2 bolidy 
Formuły 1. Naczepę można przyczepić do kabiny na dwa sposoby. 
Dodatkowo jest ona wyposażona w chowane nóżki podporowe, dzięki 
czemu może stać się samodzielnie stojącą przyczepą. Auto z przodu 
ma zamontowane fluorescencyjne światła, które po naświetleniu świecą 
w ciemnościach. Pojazd wykonany 
jest z materiałów bezpiecznych 
dla dzieci. Ogromną zaletą 
jest trwałość i wytrzymałość 
konstrukcji, co sprawia, że 
zabawka posłuży dzieciom na lata.

Wielki, wytrzymały pojazd o długości 60 cm. Śmieciarka wyposażona jest 
w ruchomy podnośnik do opróżniania kontenerów, posiada też otwieraną 
tylną klapę. W zestawie kontener na śmieci, który można przyczepić do 
tylnej części samochodu. Na górze znajduje się uchwyt do przytrzymania 
zabawki. Ruchome elementy oraz 
konstrukcja o udźwigu do 50 kg to 
gwarancja emocjonującej zabawy. 
Całość wykonana została z wysokiej 
jakości, nietoksycznego tworzywa 
sztucznego odpornego na działanie 
warunków atmosferycznych.






