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naruszały żadnych praw osób trzecich, szczególnie autorskich 
praw majątkowych oraz praw pokrewnych. Redakcja magazynu 
„Rynek Zabawek„ zastrzega sobie jednocześnie prawo do skraca-
nia adiustacji otrzymywanych do publikacji materiałów.
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Szukaj nas: 

SSezon prezentacji nowości przez polskich dostawców zabawek uważamy za otwarty! 
Wielu z nich ruszyło z kampaniami informacyjnymi już na początku lutego. Mowa 
o skrojonych na miarę wirtualnych targach na platformach producentów, wydaw-
ców, dystrybutorów i hurtowników, które niekiedy przeplatane były indywidualny-
mi spotkaniami z klientami oraz wizytami przedstawicieli handlowych w punktach 
sprzedaży. 

Szczególnie ta ostatnia forma, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarne-
go, była z utęsknieniem wyczekiwana przez kupców oraz samych dystrybutorów. 
Jak podkreślali w rozmowach z nami, w wyniku braku największych imprez targo-
wych, podczas których w jednym miejscu i czasie można zaprezentować szerokiej 
publiczności nowe produkty w ofercie, znacznie wydłużył się czas poświęcany na 
prezentacje. Dodatkowo przygotowanie atrakcyjnej formy objawienia światu no-
wości wymagało od nich wykonania tytanicznej pracy. Redakcja „Rynku Zabawek” 
została zaproszona do udziału w wielu takich wirtualnych spotkaniach, z których 
przygotowała obszerne relacje z myślą o Czytelnikach. Serdecznie zapraszamy Pań-
stwa do zapoznania się z nimi, co z pewnością ułatwi decyzje dotyczące optymal-
nego zatowarowania na najbliższy okres. 

Korzystając z okazji, zachęcam do jak najczęstszego sięgania po nasz magazyn 
(w wydaniu tradycyjnym i online) jako cenne narzędzie pracy – zarówno w biu-
rowym zaciszu, jak i podczas zakupów na platformach targowych producentów 
i hurtowników, a także dni otwartych oraz indywidualnych spotkań z handlowca-
mi. Jestem przekonana, że aktualne wydanie, które dosłownie pęka w szwach od 
informacji na temat nowych zabawek, gier, książek oraz designerskich artykułów 
papierniczych, stanie się dla Państwa niezastąpionym źródłem inspiracji. Publiku-
jemy w nim również pełną listę laureatów zakończonej w lutym XIX edycji konkur-
su „Świat Przyjazny Dziecku”, co oznacza dodatkowy ranking hitów, obok których 
po prostu nie można przejść obojętnie. 

Anna Wakulak
Redaktor Naczelna
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MERLIN.PL

Dane sprzedażowe 
za styczeń br.
TOP 10: KSIĄŻKI 
1. „Wiewiórki, które nie chciały się dzielić” (Zielona Sowa)

2. „Pucio mówi dzień dobry” (Nasza Księgarnia)

3. „Kicia Kocia u dentysty” (Media Rodzina)

4. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” (Poradnia K)

5. „Feluś i Gucio poznają emocje” (Nasza Księgarnia)

6. „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” (Harperkids)

7. „Mądre bajki pozytywne myślenie” (Greg)

8. „Kicia Kocia Zima” (Media Rodzina)

9. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (Greg)

10. „Wilk, który się zgubił” (Zielona Sowa)

TOP 10: ZABAWKI
1. Tablica suchościeralna z pisakiem Starpak (Euro-Trade)

2. Auto osobowe Mega Creative (Euro-Trade)

3. Masa piankowa magiczna (Euro-Trade)

4. Hey Clay masa plastyczna Ptaki (TM Toys)

5. Hey Clay masa plastyczna Obcy (TM Toys)

6. Koszulki na karty (Rebel)

7. Klocki konstrukcyjne pojazdy 2 w 1 Mega Creative (Euro-Trade)

8. Masa krystaliczna Mega Creative (Euro-Trade)

9. Moje cyferki (Skrzat)

10. Hey Clay zestaw Robaczki (TM Toys)
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NASZA KSIĘGARNIA

Dodruk hitów wydawnictwa
Stale rosnąca popularność gier Wydawnictwa Nasza Księgarnia 

zaowocowała bardzo dobrą sprzedażą w zeszłym roku i koniecz-

nością ich kolejnych dodruków. Bestsellerowa seria gier 

w charakterystycznych białych pudełkach jest ceniona przez 

graczy oraz nauczycieli i psychologów prowadzących zajęcia 

z dziećmi. Potwierdze-

niem jej popularności 

jest zdobycie tytułu 

Zabawki Roku 2020. 

Dodruki trzech gier są 

już dostępne w sprze-

daży. 

Równie popularna 

jest najpiękniejsza se-

ria gier przenosząca 

graczy do bajecznych 

krain ze snów. Każdy 

tytuł ma inne zasa-

dy, a łączą je wyjąt-

kowa szata grafi czna 

i oniryczny temat. Dodruki tych gier również są już dostępne.

WIADOMOŚCI





• Kontynuacja gry FITS, 

nominowanej do Spiel des Jahres

• Idealna do zabrania w podróż

• Nowa gra w rodzinie „Ubongo”! 

Szybka, innowacyjna i podstępna

• Bardzo proste zasady na dwóch 

poziomach trudności

Gry dostępne w najlepszych hurtowniach.  

W serii TRAVEL 

dostępne są również:

Zaproś rodzinę do 



KONTAKT HANDLOWY: Tomasz Szymański, tomasz.szymanski@egmont.pl, tel. 663 830 007

Ponownie dostępne:
 Nowe gry w serii!

Gra planszowa na podstawie bestsellerowych 
książek o Basi!

15
min

4-104
wiek

2-4
graczy

1-6
graczy

7+
wiek

2-5
graczy

8+
wiek

 wspólnej zabawy!
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Reklama

60 WYJĄTKOWYCH 

GRA PLANSZOWA 

F.H. DAFFI

Rybka MiniMini: maskotki 
Kolorowy i pełen przygód serial animowany o Rybce MiniMini i jej 

przyjaciołach dzieci mogą oglądać w kanale MiniMini+. Pluszo-

we zabawki będące spełnieniem ich marzeń: Rybka MiniMini oraz 

jej przyjaciele – Delfi nek Finek i Ośmiornica Lola, wykonane zostały 

z najwyższej jakości materiałów.

REKMAN

Kontraktacje w sieci
1marca br. ruszyły wirtualne targi w Rekmanie. Na dedykowanej 

platformie klienci mają dostęp do produktów największych do-

stawców zabawek, m.in. fi rm MGAE, Mattel, LEGO, Hasbro, Clemen-

toni, Cobi oraz Simba. 

Podczas poprzedniej edycji targów dys-

trybutor zaprezentował ofertę 62 dostawców 

i zebrał ponad 1100 zamówień, a z platformy 

skorzystało aż 350 fi rm. – Na fali tego sukcesu 

oraz z uwagi na sytuację związaną z pandemią 

ponownie oddaliśmy w ręce klientów narzę-

dzie umożliwiające bezpieczne i wygodne kontraktacje w sieci – mówi 

Piotr Kurzeja, dyrektor handlowy w Rekmanie. – Przygotowaliśmy 

rozwiązania, dzięki którym dostawcy będą mogli w atrakcyjny spo-

sób zaprezentować swoją ofertę, zaś zarejestrowani klienci wygodnie 

ją przejrzeć i łatwo złożyć zamówienia – dodaje. 

Targi w Rekmanie potrwają do 31 marca br.

M&Z

Spotkania 1:1
Od początku lutego do 3 marca br. 

w hurtowni M&Z odbywały się in-

dywidualne spotkania, podczas których 

klienci mieli możliwość zapoznania się 

z nowościami i zrobienia zakupów. Orga-

nizator zadbał o zachowanie obowiązują-

cych norm higieniczno-sanitarnych.
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 pionków dinozaurów!

 O DINOZAURACH 
Proste zasady  • Gra dla całej rodziny

KKoKoKoKoKoK ntnttntntnn akakkakakakakkakakt t ttt hahahhahaandlowywyyyw :: : KaKaKaKaarrororororol l lPPPoPoPoPopipipipippip ńsńńsńsńskikikk , k.k.k.k.popoooopooopipppipipippinnsnsnsnsnsnsskikkikikkkk @n@n@n@nk.k.coc m.plp , , ssprzeddddazazazazazazaz z.zababaabawkaa@n@ k.coom.plp , tel. (((22) 333333 8-8-8-92922929 -1-11-11111

gry.nk.com.plg y p

GRACZY
2–5

LAT
8–108

ORBICO

„Rynek Zabawek” obecny 
ciałem i duchem!
8-26 lutego br. odbyły się targi Orbico Toy Biz. Organizator posta-

wił na formułę hybrydową. W spotkaniach bez wyjątku (zarówno 

w formie tradycyjnej, jak i online) wziął udział „Rynek Zabawek” jako 

niezastąpiony, rzetelny partner, a jednocześnie narzędzie pracy i in-

spiracji. Korzystając z okazji, z dumą możemy się poszczycić doskona-

łym dotarciem do sklepów, hurtowni i fi rm zajmujących się produkcją 

i dystrybucją zabawek oraz artykułów dziecięcych przez cały okres 

pandemii.

BEMAG

Targi wirtualne
Dystrybutor zorganizował wirtual-

ną wystawę 1-10 marca br. Z my-

ślą o klientach preferujących trady-

cyjną formę zakupów 2 marca odbył 

się dzień otwarty, który przebiegł 

z pełnym zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

KAJA

Dni otwarte 
Hurtownia Kaja spotkała się ze swoimi klientami 3-4 marca br., z za-

chowaniem reżimu sanitarnego. 
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GRY

Nowa propozycja od Multigry wprowadzi dzieci w świat fantastycznych zaklęć, mitycznych 
receptur i niezwykłych eliksirów, zapewniając przyjemne ćwiczenia algebraiczne. 

Nauka matematyki nigdy wcześniej nie była tak zabawna!
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Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to prawdzi-

wa zmora uczniów. Dobre wyniki gwarantują tylko sumien-

ne ćwiczenia, a te często są żmudne i niesatysfakcjonujące. 

„Zaczarowana mikstura” sprawia zaś, że matematyka nabiera nowych 

barw. 

Rozgrywka została pomyślana w taki sposób, aby w zależności od 

potrzeb i zaawansowania graczy mogli oni ćwiczyć tylko wybrane 

działania. Trzy kolory tabliczek symbolizują poziomy trudności.

ZIELONE
– obejmują dodawanie 

i odejmowanie w zakresie 20.

POMARAŃCZOWE – obejmują 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 50.

FIOLETOWE – obejmują mnożenie i dzielenie 

w zakresie 50.

Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze rozkładają na stole tabliczki 

działaniami do dołu, a przed sobą stawiają plansze w formie kocioł-

ków. W centralnym punkcie umieszczają dzwonek, którego naciśnię-

cie sygnalizuje chęć udzielenia odpowiedzi. 

PRZEBIEG GRY
1. Gracz, który jako pierwszy poprawnie wypowie słowo „Abraka-

dabra!”, rozpoczyna rozgrywkę poprzez odkrycie pierwszej tabliczki. 

Osoba, która zna rozwiązanie działania, naciska na dzwonek. Jeśli od-

powiedź jest prawidłowa, zabiera tabliczkę-składnik i dodaje do swo-

jego kociołka.

2. Uczestnicy po kolei odkrywają tabliczki i rozwiązują kolejne dzia-

łania. Każde cztery elementy pozwalają im uwarzyć magiczny eliksir. 

3. Wygrywa osoba, która po odkryciu wszystkich tabliczek będzie mo-

gła się pochwalić największą liczbą eliksirów.

MOCNE STRONY GRY „ZACZAROWANA MIKSTURA”
 Dynamiczna rozgrywka.

 Rozwija umiejętności matematyczne poprzez zabawę.

  Możliwość dostosowania trudności do poziomu 

uczestników.

 Ćwiczy spostrzegawczość.

 Uczy zdrowej, sportowej rywalizacji.

 Atrakcyjne, przyciągające uwagę ilustracje.

LICZBA GRACZY: 2-4.
WIEK: 6+.

ZIELONE
– obejmują doddawanie 

i odejmowanie ww zakresie 220.0.

POMARAŃCZOWE
j

 – obejmują

dodawanie i odejmmowanie w zakresie 550.0
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TRENDY

L.O.L. SURPRISE! O.M.G. 
DANCE DANCE DANCE
Modowe lalki z 15 niespodziankami, które 

świecą w ultrafi olecie. Mają piękne rysy twa-

rzy i długie włosy, które można stylizować, 

a odważne stroje zmieniać (ułatwiają to odcze-

piane ręce). Poruszają się po perforowanym 

„ekranie” z parkietem tanecznym (po zdjęciu 

górnej pokrywy i pociągnięciu za zakładkę).

W każdym zestawie znajdują się:

 lalka L.O.L. Surprise! O.M.G., 

 ubrania, 

 buty, 

 akcesoria, 

 pudełko na kapelusze,

 światło ultrafi oletowe, 

 szczotka do włosów, 

 torba na ubrania, 

 naklejka, 

 wieszak, 

 stojak dla lalki.

Aby wziąć udział w najbardziej wido-

wiskowym tanecznym show, jaki widział 

wszechświat, należy zebrać wszystkie cztery 

lalki L.O.L. Surprise! O.M.G. Dance Dan-

ce Dance: B-Gurl, Major Lady, Miss Royale 

i Virtuelle, a następnie tworzyć i remiksować 

własne układy choreografi czne, odkrywając 

zachwycające ruchy taneczne każdej lalki!

B-GURL 
Jest starszą siostrą uwielbianej przez dziew-

czynki lalki L.O.L. Surprise! – Beats. Dzięki 

swoim ruchom przenosi breakdance na wyż-

szy poziom zaawansowania.

VIRTUELLE
Jest starszą siostrą uwielbianej przez dziew-

czynki lalki L.O.L. Surprise! – V.R.Q.T. Nikt 

tak jak ona nie potrafi  naśladować robota!

MISS ROYALE 
Jest starszą siostrą uwielbianej przez dziew-

czynki lalki L.O.L. Surprise! – Royal High-

-Ney! Daje czadu w tańcu vogue!

MAJOR LADY 
Jest starszą siostrą uwielbianej przez dziew-

czynki lalki L.O.L. Surprise! – Stardust 

Queen. Reprezentuje styl pop-rock.

Laleczki są dostępne w stylu old school 

oraz new school! W opakowaniach moż-

na też znaleźć M.C., która poprowadzi 

B.B.s w tańcu!

Fanki serii mogą uczyć się od swoich lale-

czek tanecznych ruchów, a następnie tań-

czyć z przyjaciółkami.

POJAZD GODNY GWIAZD
Laleczki chętnie wybiorą się w muzyczne to-

urnée na pokładzie L.O.L. Surprise! Dance 

Machine z basenem-niespodzianką i parkie-

tem tanecznym. W zestawie ekskluzywna lal-

ka – Dancebot! 

Aby odsłonić basen, wystarczy zdjąć tył 

samochodu i otworzyć go. Wnętrze basenu 

można wyjąć, aby łatwo wypełnić je wodą lub 

wyczyścić. Specjalne refl ektory podnoszą się 

i świecą czarnym światłem, ukazując neono-

we niespodzianki! Samochód posiada m.in. 

regulowane fotele, pasy bezpieczeństwa, roz-

kładane lusterka, otwierany schowek, klucze 

oraz uchwyt na kubek.

Uwaga! Auto łatwo dopasowuje się do lalek 

L.O.L. Surprise! we wszystkich rozmiarach! 

Niespodzianka goni niespodziankę! Se-

ria obejmuje również małe laleczki o wyso-

kości 7,6 cm.

Gwiazdy parkietu z serii L.O.L. Surprise! 

O.M.G. Dance Dance Dance chętnie prezen-

tują swoje układy taneczne w mediach spo-

łecznościowych! Ich postępy można na bie-

żąco śledzić na Instagramie (www.instagram.

com/lolsurprise.polska) oraz na YouTubie 

(www.youtube.com/lolsurprisepolska). 

L.O.L. Surprise! Dance Dance Dance: 
ONE TO potrafią dać czadu!

Laleczki z serii L.O.L. Surprise! od lat nie schodzą z list hitów sprzedażowych. Ba, każda kolejna nowość 
wywołuje przyspieszone bicie serca u wszystkich dziewczynek, nie ma tu wyjątków! Sądząc zaś 

po tegorocznych „roztańczonych” planach dystrybutora marki – MGA Entertainment, należy 
przygotować się na prawdziwe palpitacje…
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Wlutym br. seria „SmartGames” od 

wydawnictwa IUVI Games zdobyła 

najwyższą lokatę w kategorii gier dla 

dzieci do 7. roku życia przyznaną przez ka-

pitułę konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”, 

którego organizatorem jest Komitet Ochrony 

Praw Dziecka. Nagrodzonych zostało sześć 

linii produktowych wydanych w języku pol-

skim: gry dla najmłodszych, klasyczne, kom-

paktowe, magnetyczne, IQ oraz przestrzenne. 

Członkowie kapituły docenili zwłaszcza licz-

ne walory edukacyjne, które pod pretekstem 

dobrej zabawy rozwijają u dzieci wyobraźnię 

przestrzenną, logiczne myślenie i koncentra-

cję. Dodatkowo trzy gry, w tym „Kamelot Jr”, 

zdobyły wyróżnienie w konkursie „Zabawka 

Roku 2020”.

DLA NAJMŁODSZYCH: „KAMELOT JR”
Gra składa się z 48 zadań o czterech pozio-

mach trudności, w których maluchy, po-

sługując się dużymi kolorowymi klockami, 

pomagają odważnemu rycerzowi i pięknej 

księżniczce przejść po mu-

rach zamku. Dziecko, two-

rząc konstrukcje na pod-

stawie wskazówek, rozwija 

wyobraźnię przestrzenną 

oraz nieschematyczny spo-

sób myślenia. Dzięki cie-

płej kolorystyce elementów 

i angażującej rozgrywce 

„Kamelot Jr” zapewni wiele 

godzin niezapomnianej rozrywki.

WERSJA KLASYCZNA: „BLOKADA”
Jedna z najbardziej 

emocjonujących gier 

w serii „SmartGa-

mes”. Gracz za po-

mocą samochodów 

policyjnych usiłuje 

zablokować pojazd 

przestępcy w taki 

sposób, aby nie pozo-

stawić mu drogi ucieczki. Ma do dyspozycji 

aż 80 zróżnicowanych pod względem trud-

ności zadań. 

W klasycznej linii produktowej są zarów-

no dinozaury, samochody policyjne, zwierzę-

ta, jak i smakowity kąsek dla młodych adep-

tów nauki.

WERSJA KOMPAKTOWA: „WIEWIÓRKI 
ATAKUJĄ!”

Gra logiczna, 

w której zawodni-

cy starają się po-

móc wiewiórkom 

umieścić orzechy 

w dziuplach. Po-

sługując się ko-

lorowymi, pięk-

nie wykonanymi 

elementami, mali 

gracze będą mogli 

rozwiązać aż 60 

zadań o narastającym poziomie trudności. 

W przyjemną rozrywkę chętnie włączą się 

też rodzice, np. podczas wakacyjnego od-

poczynku.

GŁÓWKA PRACUJE: 
„IQ FIT”
Na serię „IQ” składa-

ją się małe gry o wiel-

kich możliwościach, 

które stwarzają oka-

zję do ćwiczenia sza-

rych komórek już od 

6. roku życia, a także 

dostarczają rozrywki 

intelektualnej doro-

słym graczom.

Gracz, wykorzystując trójwymiarowe 

elementy, próbuje rozwiązać 120 łamigłó-

wek o narastającym poziomie trudności. 

Dzięki ich urozmaiceniu każda rozgryw-

ka jest inna, a od gry po prostu trudno się 

oderwać. 

MAGNETYCZNE „SMARTGAMESY”: 
„ARKA NOEGO”
Dziecko ma za zada-

nie pomóc Noemu 

pomieścić zwierzę-

ta na arce. Młody 

gracz, rozwiązując 

każde z 48 zadań 

o narastającym po-

ziomie trudności, 

w naturalny sposób 

ćwiczy wyobraźnię 

przestrzenną oraz 

analityczne myślenie. Magnetyczna seria zo-

stała wydana w formie książeczek z magne-

tycznymi elementami. 

PRZESTRZENNE: „PLUG & PLAY 
PUZZLER”
Gra logiczna, 

w której dziec-

ko sprawdzi 

swoje zdolności 

konstrukcyjne 

i wyobraźnię. 

Zabawa polega 

na wyjmowa-

niu koloro-

wych elemen-

tów i próbie 

umieszczenia ich z powrotem we właści-

wym miejscu. Istnieje ponad 50 sposobów 

na ukończenie całej kostki, a niektóre z nich 

mogą okazać się naprawdę trudne do odgad-

nięcia. Produkt przypadnie też do gustu mi-

łośnikom kostki Rubika.

Gry z serii „SmartGames” szturmem zdobyły polski rynek. W ostatnim czasie jakość i możliwości, 
jakie oferują wielokrotnie nagradzane na świecie „SmartGamesy”, ocenili jurorzy dwóch 

ogólnopolskich konkursów: „Świat Przyjazny Dziecku” oraz „Zabawka Roku 2020”. 
Wyniki mówią same za siebie, co potwierdza tylko najwyższy poziom całej linii.
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Mądra zabawa z serią „SmartGames”

Wyłącznym dystrybutorem serii 
„SmartGames” od wydawnictwa 

IUVI Games jest największa 
ogólnopolska hurtownia gier, 
zabawek, książek i artykułów 

papierniczych Ateneum.
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DOMKI I PLACE ZABAW
Są idealnym miejscem do spędzania czasu za-

równo w słoneczne, jak i deszczowe dni. W tej 

kategorii Leker proponuje szeroką gamę pro-

duktów i akcesoriów wzbogaconych o prze-

różne funkcjonalności, a także duży wybór 

w zakresie ich wielkości oraz kolorystyki. Od 

podstawowych modeli z przeznaczeniem na 

taras po rozbudowane place zabaw dedyko-

wane placówkom edukacyjnym.

ZJEŻDŻALNIE
Są jednym z ulubionych miejsc zabaw dzie-

ci. Leker oferuje ogromny wybór modeli, 

wśród których na pierwszy plan wysuwają się 

zjeżdżalnie dopasowane do wieku dzieci, na 

licencji, o różnym kształcie i długości ślizgu. 

W ostatnim czasie największą popularnością 

cieszą się zwłaszcza zjeżdżalnie z natryskiem 

wodnym, które w ciepłe dni oprócz zabawy 

przynoszą upragnioną ochłodę.

PIASKOWNICE I STOŁY WODNE
Uwielbiane szczególnie przez młodsze dzieci. 

Piaskownice w przeróżnych kształtach i wiel-

kościach świetnie sprawdzą się w ogrodzie 

lub na balkonie. Stoły wodne zostały z kolei 

wyposażone w mnóstwo różnorodnych wir-

ników, lejków i fontann, które pozwolą dzie-

ciom zgłębić podstawowe prawa fi zyki.

HUŚTAWKI I BUJAKI
Trudno wyobrazić sobie plac zabaw i ogródek 

bez huśtawki lub bujaka. Produkty te ideal-

nie sprawdzą się z myślą o młodszych, jak 

i starszych dzieciach. Jeśli chodzi o huśtawki, 

klienci mają do wyboru tradycyjne modele 

zawieszane oraz równoważnie dwuosobowe. 

W przypadku bujaków oferta fi rmy Leker 

obejmuje różne zwierzątka oraz kolory, a tak-

że modele 2 w 1, czyli bujaki-jeździki.

Dzieci uwielbiają zabawy na podwórku, zwłaszcza wiosenną i letnią porą. Duża dawka świeżego powietrza oraz 
promieni słonecznych to samo zdrowie! Ostatni pandemiczny rok jeszcze bardziej uzmysłowił, jak niezwykle 

istotnym elementem funkcjonowania człowieka jest aktywność fi zyczna. Pytanie tylko, w jaki sposób z największą 
korzyścią dla najmłodszych wykorzystać wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą pobyt w ogrodzie, parku 

lub na placu zabaw? Odpowiedzi dostarcza oferta outdoorowa fi rmy Leker.
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Reklama

www.ecofriendlygame.com

WIEK GRACZY LICZBA GRACZY CZAS GRY 

7+ 2-8 min
20

PREMIERA

m
uduko.com

POJAZDY
Traktorki, motorki, samochody i rowerki 

zapewniają maluchowi nieskończenie wiele 

emocji podczas pierwszych podróży. Najczę-

ściej wybieranym produktem z tej kategorii 

dla najmłodszych są traktorki na pedały, któ-

re oprócz zabawy zapewniają aktywne spę-

dzanie czasu. Z myślą o starszych dzieciach 

rodzice coraz częściej stawiają na traktorki 

i motorki na akumulator. Doskonałym uzu-

pełnieniem oferty są liczne akcesoria, takie 

jak przyczepki oraz łyżki. Leker ma w ofercie 

kilkaset modeli.

GRY OGRODOWE
Oprócz zapewnienia dzieciom klasycz-

nych zabawek warto zadbać o to, by 

wolny czas spędzały w różnorodny spo-

sób. Tutaj z pomocą przychodzą klasy-

ki: koszykówka, baseball, piłka nożna, 

minigolf, badminton i kręgle. Dużym 

zainteresowaniem klientów cieszą się 

ponadto gry w wersji mega: gigantycz-

na jenga, szachy oraz 4 linie.

Największe korzyści ze współpracy z fi rmą 

Leker:

  szeroki asortyment w różnych przedziałach 

cenowych,

  wygodna platforma zakupowa b2b.leker.pl,

  magazyny własne (95% produktów dostępnych 

od ręki), 

  jako jedyny dystrybutor na rynku oferuje 

dostawę (również produktów gabarytowych) 

do klienta docelowego.

Uwaga!

Specjalnie dla Czytelników 

„Rynku Zabawek” fi rma Leker 

przedłużyła do końca marca 

akcję kontraktacyjną! 

Szczegóły oferty: leker@leker.pl.
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Jak scharakteryzowałby Pan obecną sytu-

acją na rynku papierniczo-szkolnym?

Paweł Sęk: – Rynek papierniczo-szkolny jest 

zależny od tego, czy dzieci chodzą do szkoły, czy 

nie. Od ubiegłego roku wiele z nich pozostaje 

na zdalnym nauczaniu. Nasz system edukacji 

próbuje poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, 

ale już widzimy, że część prac plastycznych nie 

jest zadawana albo jest zadawana na mniejszą 

skalę, z wykorzystaniem „domowych zapa-

sów”. Inne produkty, takie jak zeszyty, długopi-

sy, ołówki czy zakreślacze, są wykorzystywane 

w minimalnym zakresie. Wszystko to sprawia, 

że popyt na te artykuły jest mniejszy. Otwarcie 

szkół po wakacjach letnich w 2020 r. pozwoli-

ło na sprzedaż wyprawek i to podreperowało 

kondycję tego sektora. Niestety, ostatni kwartał 

był czasem ciężkiej próby dla wszystkich, któ-

rzy handlowali wyłącznie produktami papier-

niczymi i szkolnymi. 

W jakim stopniu trwająca od roku pande-

mia przełożyła się na kondycję fi rmy?

– Jako GDD z 2020 r. wyszliśmy obronną 

ręką. W pandemii nadal staraliśmy się być 

blisko naszych partnerów i kiedy tylko oka-

zało się, że można umawiać się na spotkania, 

że ktoś aktywnie działa w Internecie etc., 

to z miejsca reagowaliśmy. Rozszerzyliśmy 

współpracę z dużymi graczami na rynku 

e-commerce: z Empik.com i Smyk.com, we-

szliśmy z ofertą do sklepów już działających 

w Internecie. A kiedy ruszył „sezon wypraw-

kowy”,, w ostatnim roku mocno przesunięty 

w czasie, patrząc z perspektywy dystrybutora, 

byliśmy do niego przygotowani. 

W ofercie fi rmy znajduje się kilka marek. 

Które z nich są dla Państwa priorytetowe 

i z jakich powodów?

– To tak, jakby Pani zapytała rodzica, które 

dziecko kocha najbardziej! [Śmiech]. Tą naj-

bliższą naszemu sercu jest Happy Color, czyli 

nasza marka własna. Dostarcza nam wiele 

radości, ale też mamy w stosunku do niej 

wysokie oczekiwania. Myślimy o tych pro-

duktach nie wyłącznie w kontekście lekcji, 

ale też szkolnych przerw. Każdy element jest 

przemyślany, musi posiadać jakąś wartość 

dodaną. Nie chcemy też konkurować ceną, 

bo dużą wagę przywiązujemy do najwyższej 

jakości. Niemniej jednak cały czas dbamy 

o to, by być przystępni cenowo dla masowego 

klienta.

Myśląc o całościowej ofercie GDD, stara-

my się tak dobierać partnerów, żebyśmy do 

siebie wzajemnie pasowali. Mamy w ofercie 

taką markę jak Staedtler, której dystrybuto-

rem jesteśmy od roku 1990. To my zbudo-

waliśmy jej pozycję na polskim rynku. To 

ceniony producent przez dzieci i hobbystów 

– zarówno kolekcja Design Journey, jak i bar-

dzo szeroka paleta kolorów w cienkopisach, 

fl amastrach, zakreślaczach czy masie termo-

utwardzalnej FIMO jest chętnie wybierana 

nie tylko przez artystów amatorów, ale i pro-

fesjonalistów. Mamy także w portfolio szero-

ką ofertę marki M&G oraz ofertę kreatywną 

niemieckiej marki Folia.

Czy produkty z kategorii szkolno-papier-

niczej oprócz ich funkcji użytkowej moż-

na wykorzystać w zabawie? Jakie założenia 

muszą spełniać, aby tak się stało?

– Trafi ła Pani w samo sedno! Jesteśmy blisko 

dzieci. Przeprowadzamy badania i weryfi ku-

jemy z nimi nasze pomysły. Wiemy, że dla 

nich najlepsze w szkole są przerwy… A więc 

szukamy takich produktów, które są „fajne”, 

którymi dziecko chce się pochwalić przed 

kolegami, które oferują coś więcej niż tylko 

funkcję użytkową. Produkty muszą być do-

brze zaprojektowane, zapraszać do zabawy, 

zachęcać do kolekcjonowania, dzielenia się.

W Państwa ofercie taką marką jest z pew-

nością Happy Color. Jaki mają Państwo 

plan na jej rozwój?

– Na pewno będziemy się dalej rozwi-

jać w kategoriach, w których nasze pro-

dukty mają już zbudowaną silną pozycję, 

a jednocześnie brakuje nam w nich części 

asortymentu. Mowa o grupie szkolnej, gdzie 

bloki, kartony, bibuły Happy Color to jakość 

sama w sobie. Zdobywamy coraz większą rze-

szę fanów w kategorii hobby. Jesteśmy dumni 

z naszych farb akrylowych, wprowadziliśmy 

farby olejne, poszerzamy ofertę o produkty 

komplementarne: szpachelki, pędzle, palet-

ki. Dzieci i dorośli mogą przebierać w ofercie 

naszych bloków z motywami, bloków tema-

tycznych, wycinanek, kolorowanek. Wszyst-

ko to przydaje się w letteringu, scrapbookin-

gu, decoupage’u… Do tego wystarczy dobrać 

jeden z naszej szerokiej oferty klejów, któryś 

z tekturowych kształtów z kolekcji Eco Craft  

i… całe popołudnie będzie przyjemnie zajęte.

Nie możemy też zapomnieć o naszych 

długopisach wymazywalnych, czyli zniko-

pisach… To nasz fl agowy produkt. Oprócz 

bloków to głównie z nimi kilka lat temu za-

częli nas kojarzyć odbiorcy docelowi. Za-

nim rozpoczęliśmy działania marketingowe, 

wieść o naszych długopisach niosła się pocz-

tą pantofl ową, zapewniając wysoki poziom 

sprzedaży. To jest kategoria, w której co roku 

wprowadzamy po kilkanaście nowości. Pie-

czołowicie pracujemy nad ich designem, do-

słownie nad każdym detalem. 

Jakie mają Państwo sposoby na to, by iść 

z duchem czasów, jeśli chodzi o design, obo-

wiązujące trendy itd.? W jaki sposób badają 

Państwo oczekiwania konsumenckie?

– Mamy własny dział R&D. Na bieżąco śle-

dzimy trendy, mamy sieć grafi ków oraz ilu-

stratorów. Pracujemy nad projektami tak 

Działająca głównie w branży papierniczo-szkolnej fi rma GDD ma na ten rok trzy główne cele: 
zdobycie nowych partnerów w dystrybucji, wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
nowości produktowych oraz dalszy dynamiczny rozwój marki własnej Happy Color. Pomysły 

na ich realizację oraz plany w zakresie umocnienia pozycji na szeroko pojętym rynku zabawek 
zdradził nam prezes zarządu PAWEŁ SĘK.
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długo, aż powstanie taki, który wszystkich 

zadowoli. Jak już wcześniej wspomniałem, 

częścią naszej rzeczywistości są dzieci. Ze-

spół jest w „najlepszym wieku”, tzn. duża jego 

część ma dzieci w wieku szkolnym. Badamy 

też inne dzieci. Mamy przekrój populacji, bo 

choć centrala fi rmy mieści się w Warszawie, 

to jej sercem jest dział handlowy złożony 

z kilkadziesięciu osób rozrzuconych po całej 

Polsce.

Przygotowali Państwo nowości na ten rok 

czy raczej skupiają się na rozwijaniu najpo-

pularniejszych linii?

– GDD nowościami stoi! Jak co roku mamy 

przygotowanych sporo nowych propozycji. 

Nawet w poprzednim, pandemicznym roku 

wprowadziliśmy ich bardzo wiele, czym za-

skoczyliśmy rynek. Ten rok pod tym wzglę-

dem nie będzie gorszy. W 2021 r. mamy 

też specjalny punkt programu: zapraszamy 

wszystkich do zbierania skuwek. Tak, tak, to 

nie pomyłka! Wprowadzamy kolekcję sku-

wek. Pasują do naszych długopisów [nowe 

cztery modele – red.], ale to tylko ich funk-

cja użytkowa. Podstawą są charaktery boha-

terów, którzy tworzą Cool Gang. Poza tym 

w naszej ofercie pojawią się autorskie wzory 

piórników z kolekcji Happy Color, nowe blo-

ki, szkicowniki oraz wycinanki. Przed nami 

120. urodziny kultowego ołówka Staedtler 

Noris®… M&G znowu zaskakuje nowościa-

mi. Będzie się działo!

Na jakie największe problemy z prezenta-

cją nowości natrafi ają Państwo w związku 

z brakiem targów i kontraktacji?

– Największym problemem 2020 r. – i po-

dobnego scenariusza spodziewamy się w tym 

roku – był brak spotkań indywidualnych, 

wizyt u klientów, możliwości zgromadzenia 

w jednym miejscu i czasie większego grona 

odbiorców naszych towarów. Naszą dużą siłą 

jest budowanie relacji bezpośrednich. Dlatego 

kiedy tylko przyszły pierwsze symptomy od-

wilży, to okazało się, że nasi handlowcy jako 

pierwsi zapukali do drzwi klientów. Klienci 

z ostrożności ograniczali liczbę wizyt, a tym 

samym liczbę dostawców, tymczasem nam 

się udało znaleźć na tej krótkiej liście. Cały 

czas realizujemy działania marketingowe 

w mediach społecznościowych: mamy fan-

page'e na Facebooku, Instagramie i YouTu-

bie, aktywnie działamy w różnych grupach 

i inicjatywach kreatywnych, współpracujemy 

z infl uencerami. 

Z jakich powodów artykuły papiernicze 

powinny znaleźć się w każdym sklepie z za-

bawkami?

– A z jaką misją przychodzą dzieci oraz ich 

rodzice lub opiekunowie do sklepu z zabaw-

kami? Albo po prezent, albo po przedmiot/

pomysł, który pozwoli miło spędzić czas, za-

pewni rozrywkę, czasem edukację. Jeśli zgo-

dzimy się z tym założeniem, to nasze produk-

ty doskonale nadają się na prezent, np. zestaw 

Happy Color albo album do scrapbookingu, 

albo są świetnym zestawem akcesoriów dla 

„królów przerwy”, np. nasze kolekcje długo-

pisów wymazywalnych, jak Happy Band lub 

Drużyna do Zadań Spisalnych.

Nie są Państwo mocnym graczem na ryn-

ku e-commerce, a mimo to doskonale sobie 

radzą z dystrybucją. W dzisiejszych czasach 

to możliwe? 

– Mamy silny zespół handlowców w handlu 

tradycyjnym oraz nowoczesnym. To nie jest 

tak, że nie pracujemy w obszarze e-commer-

ce, jednak nie mamy szans konkurować ze 

sklepami internetowymi, które mają w swo-

jej ofercie również produkty komplementar-

ne, produkty marek konkurencyjnych lub 

jeszcze szerszy asortyment. Ściśle współpra-

cujemy też ze sklepami działającymi w tej 

przestrzeni, w tym ze Smyk.com oraz Em-

pik.com.

Jakie inne asy w rękawie Państwo ukrywa-

ją?

– Największym naszym asem są ludzie. 

Niektórzy pracownicy są w fi rmie nawet 

od 18 lat. Ale też tu trzeba pasować, czyli 

wyznawać określone wartości, prezentować 

określoną postawę. Kiedy zaczęła się pande-

mia, jednym z moich głównych zadań było 

ochronić ludzi i utrzymać miejsca pracy. 

Korzystałem z dostępnych możliwości, do-

stosowywałem się do warunków, szukałem 

informacji, szybko się uczyłem. Ale też re-

welacyjnie zareagował zespół. Codziennie 

rano były statusy, które miały oczywiście 

cele merytoryczne: pracę nad projektami, 

zastanawianie się, jak dopasować ofertę, co 

zaproponować klientom, ale też charakter 

motywacyjny. Dodawały otuchy, mobilizo-

wały do działania.

Jakie możliwości współpracy dostrzegają 

Państwo, jeśli chodzi o rynek zabawek?

– Do sklepu z zabawkami trafi ają ludzie, 

którzy szukają fajnego pomysłu na prezent, 

rozrywkę. Nasze produkty idealnie się do 

tego nadają. Ale chętnie pomożemy też pro-

ducentom i dystrybutorom zabawek zaistnieć 

w przestrzeni sklepów papierniczych, z któ-

rymi ściśle współpracujemy.

Co fi rmy z branży zabawek mogą w ten spo-

sób zyskać?

– Rzetelnego, stabilnego, zmotywowanego 

partnera z silnym zespołem handlowców, 

którzy mają bardzo dobre relacje ze swoimi 

klientami. To szansa na poszerzenie rynku 

zbytu, zawarcie aliansów, które są najlep-

szym sposobem nie tylko na trudne czasy, ale 

i pomysłem na mądre prowadzenie biznesów 

w przyszłości. Kooperacja, innowacyjność, 

kreatywność, dopasowywanie się do nowych 

warunków to kompetencje przyszłości, które 

warto już dziś wprowadzić w życie. My na to 

stawiamy!

Dziękuję za rozmowę.

Chętnie pomożemy 
producentom i dystrybutorom 
zabawek zaistnieć w przestrzeni 
sklepów papierniczych, z którymi 
ściśle współpracujemy.

Paweł Sęk
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Zaprojektowanie wraz z klientem przestrzeni do zabaw na świe-

żym powietrzu jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Grunt 

to zaufać sprawdzonemu producentowi, który oferuje zabawki 

zróżnicowane pod względem gabarytów i półki cenowej. Chcąc wska-

zać takiego pewniaka na polskim rynku, wcale nie trzeba się szero-

ko rozglądać. Na rodzimym podwórku w kategorii outdoor świetnie 

poczyna sobie marka Smoby, której dystrybutorem jest Simba Toys 

Polska. A co najważniejsze: ma ona w ofercie wszystko, co potrzebne 

do zaaranżowania skrojonego na miarę przydomowego królestwa za-

bawy w rozmiarach mini, midi i maksi!

Na co zwrócić uwagę?

Najlepiej, aby zabawki outdoorowe posiadały powłokę anti-UV 

chroniącą przed słońcem i przeciwdziałającą blaknięciu kolorów. 

W przypadku marki Smoby została ona zastosowana we wszyst-

kich bez wyjątku produktach.

DOMKI
Ich wybór jest ogromny, biorąc pod uwagę, że mowa o zabawkach ga-

barytowych. Te mniejsze dysponują z reguły jednym wnętrzem, któ-

re zazwyczaj pełni kilka funkcji, te większe oferują kilka przestrzeni, 

w których znajdują się komfortowe strefy ułatwiające dzieciom od-

grywanie ról. 

 Domek Kuchnia szefa 

Połączenie pełnowymiaro-

wej kuchni ze sklepem, co 

umożliwi dzieciom otwar-

cie baru w przydomowym 

ogrodzie.

Wyposażenie: lodówka, 

piekarnik, kuchenka, zlew 

z kranem, kasa fi skalna, 

półki, 2 tablice, na których 

można napisać menu i go-

dziny otwarcia, 38 akceso-

riów (w tym imitacja żywności, deski kuchenne, tace, napoje, sztućce, 

przybory kuchenne, karty kredytowe/bilony, solniczki/pieprzniczki, 

sosjerki).

Wymiary: 124 x 132 x 135 cm. 

Rekomendowany wiek: 2+.

 Domek na palach

Dzieci wdrapują się na niego po 

antypoślizgowej drabince. We-

randa usytuowana jest na wyso-

kości 70 cm, co zapewnia dobry 

widok na okolicę. 

Wyposażenie: zjeżdżalnia o dłu-

gości 150 cm, do której można 

podłączyć wąż ogrodowy i za-

mienić ją w zjeżdżalnię wodną, 

2 okna z przesuwnymi okienni-

cami, drzwi, stabilna drabinka.

Wymiary: 260 x 160 x 197 cm. 

Rekomendowany wiek: 2+.

 Tipi 

Pierwszy plastikowy namiot dla małych Indian. 

Dzięki swojemu kształtowi i kolorystyce wpisuje 

się w nowoczesny design. Dolny panel sprawia, że 

może mieć dwie wysokości: 159 cm lub 183 cm.

Wyposażenie: zapinane na rzep materiałowe 

drzwi, otwory w ściankach, które doświetlają wnę-

trze, pojemniki do przechowywania drobiazgów.

Wymiary: 147 x 140 x 183,5 cm.

Rekomendowany wiek: 2+.

ZJE¯D¯ALNIE
W przypadku tego typu zabawek nad efektami wizualnymi powinno 

bezwzględnie górować bezpieczeństwo małych użytkowników. Z tego 

powodu zjeżdżalnie Smoby wyróżniają się m.in. antypoślizgowymi 

stopniami, dużymi, dopasowanymi uchwytami oraz odpowiednimi po-

chyłami, co zwiększa bezpieczeństwo zabawy. Co wcale nie oznacza, że 

kwestie designerskie zostały w nich potraktowane po macoszemu… 

 Funny 

Posiada ergonomiczny ślizg wyko-

nany w technologii blow-moulded 

(podwójna warstwa plastiku). Kształt 

fali zapobiega nabraniu przez dziecko 

nadmiernej prędkości. Istnieje moż-

liwość podłączenia węża ogrodowego 

Jakie zabawki outdoorowe pozwolą stworzyć plac zabaw z prawdziwego zdarzenia? I to bez względu 
na to, czy rodzina dysponuje ogromnym ogrodem, czy też małym tarasem, na którym każdy metr 

kwadratowy jest na wagę złota? Na jaką markę postawić, jeśli chodzi o kompleksowe zaopatrzenie 
sklepu? Jakimi kryteriami kierować się, komponując ofertę na sezon wiosna-lato? Wreszcie w jakim 

kierunku została ona rozbudowana przez producentów po ubiegłorocznych doświadczeniach 
związanych z pandemią, kiedy to odnotowany został 25-procentowy wzrost sprzedaży tej kategorii 

produktów? Oto kilka cennych porad, które mogą stać się punktem wyjścia do dalszych kroków.

Zd
ję

ci
a:

 S
im

ba
 To

ys
 P

ol
sk

a

Zabawki, które uprzyjemnią relaks pod chmurką
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i zroszenia ślizgu. Ergonomiczne obręcze za-

pewniają bezpieczne wejście na zjeżdżalnię 

i antypoślizgową drabinkę. 

Długość ślizgu: 200 cm.

 Zjeżdżalnia XS Kraina Lodu II/Cars III

Ergonomiczne i kompaktowe zjeżdżalnie na 

licencji popularnych bajek Disneya. Łatwe 

w montażu, wygodne w przechowywaniu. 

Możliwość podłączenia węża ogrodowego 

i zroszenia ślizgu. Nadruk wykonany w tech-

nologii IML (wtopiony w plastik). 

Długość ślizgu: 90 cm.

 

PLACE ZABAW 
Raj dla każdego dziecka! Prywatne centrum 

rozrywki dostarczy maluchowi rozmaitych 

atrakcji. Prawdziwym hitem są place zabaw 

wyposażone w ścianki, na które dzieci uwiel-

biają się wdrapywać, bezpiecznie odkrywając 

ekstremalny świat wspinaczki!

 Wieża wspinaczkowa 

Dzieci mogą się na nią wspinać i z niej zjeż-

dżać. Aby dostać się na platformę, można też 

skorzystać z drabiny. 

Wyposażenie: 3 ścianki wspinaczkowe z uchwy-

tami, zjeżdżalnia o długości ślizgu 1,50 m z moż-

liwością podłączenia węża ogrodowego i zrosze-

nia ślizgu.

Wymiary: 230 x 143 x 140 cm. 

Rekomendowany wiek: 2+.

 Samochód przygoda 

Posiada kokpit, dzięki któremu dzieci poczu-

ją się jak w prawdziwym aucie. Obracająca 

się kierownica, mechaniczny kluczyk i klak-

son sprawią, że wrażenia z „przejażdżki” będą 

niezapomniane! 

Wyposażenie: piaskownica (ukryta w przedniej 

klapie) z osłoną, zjeżdżalnia (z ergonomiczną 

drabinką i antypoślizgowymi stopniami) o dłu-

gości ślizgu 1,50 m z możliwością podłączenia 

węża ogrodowego i zroszenia ślizgu. 

Wymiary: 233 x 68 x 91 cm.

Rekomendowany wiek: 18 m+.

 Centrum zabaw

Miejsce pełne sportowych niespodzianek! Po-

siada sprzęt niezbędny do zabawy i ćwiczeń.

Wyposażenie: zjeżdżalnia, kosz do koszy-

kówki, bramka do piłki nożnej, ścianka wspi-

naczkowa, która pełni również funkcję dra-

binki, stolik piknikowy.

Wymiary: 284 x 203 x 176 cm.

Rekomendowany wiek: 2+.

PIASKOWNICE 
Bez piaskownicy trudno wyobrazić sobie 

plac zabaw, choćby najmniejszy! Dzięki niej 

dziecko, lepiąc zamki z piasku lub pluskając 

się w wodzie, poczuje się w swoim ogrodzie 

lub na balkonie jak na nadmorskiej plaży! 

 Motylek 

W każdym z dwóch pojemników piaskowni-

cy można umieścić wodę lub piasek. Istnieje 

możliwość podłączenia węża ogrodowego 

bezpośrednio do piaskownicy. Po zabawie 

wystarczy spuścić wodę, co umożliwia korek. 

Przechowywanie ułatwia zamykana pokrywa.

Wymiary: 167 x 111 x 18 cm.

Rekomendowany wiek: 2+.

 Mini dwuczęściowa 

Do jednej części można wsypać piasek, a do 

drugiej wlać wodę. Idealna zarówno do ogro-

du, jak i na balkon. 

Wymiary: 70 x 35 x 9 cm.

Rekomendowany wiek: 18 m+.

BUJAKI 
Bo każdy maluch lubi czasem pobujać… na trawie.

 Kotek/Piesek 

Zachwycają designem. Stabilna konstrukcja 

zapobiega ich wywróceniu się. Posiadają wy-

godne uchwyty-uszka. 

Liczba siedzisk: kotek – jedno, piesek – dwa. 

Wymiary: kotek 78 x 38 x 35 cm, piesek 

115 x 49,2 x 50,7 cm.

Rekomendowany wiek: 18 m+.

GRILL
Latem nie ma nic lepszego niż rodzinny grill! 

A najlepiej taki z płomieniami pod rusztem! 

W menu małego szefa kuchni znajdują się 

hamburger, szaszłyk oraz kiełbaski.

Wyposażenie: szczypce, wydająca dźwięk za-

palniczka, młynek do soli i pieprzu. 

Wymiary: 50 x 37 x 72,2 cm.

Rekomendowany wiek: 3+.

ROWERKI
Dla małego kierowcy nie ma znaczenia, czy 

prowadzi on sam, czy za sterem stoją rodzice 

– najważniejsze, że rowerek pozwala mu wy-

ruszyć na spotkanie przygody! Z drugiej stro-

ny im wcześniej maluch się z nim oswoi, tym 

łatwiej będzie mu w przyszłości nauczyć się 

samodzielnie na nim jeździć. Szerokiej drogi!

 Rowerek trójkołowy 

Be Move różowy/niebieski

Posiada metalową ramę, regu-

lowaną rączkę oraz ciche koła. 

Blokada wolnego koła z przo-

du zapobiega obracaniu się 

pedałów. 

Wyposażenie: ergonomiczne 

siedzisko, pasy bezpieczeń-

stwa, antypoślizgowe pedały, 

blokada kierownicy, pojemnik 

na drobiazgi. 

Model pokrewny: Be Move Comfort różo-

wy/niebieski (inny kształt rączki do prowa-

dzenia, praktyczna torba dla rodziców).

Wymiary: 68 x 52 x 52 cm (Be Move Com-

fort: 68 x 52 x 101 cm).

Rekomendowany wiek: 15 m+ (Be Move 

Comfort: 10 m+).



2/202126

FILM

N

ZP

Na uwagę zasługują również inne familijne 

fi lmy studia DreamWorks Animations:

„SHREK” (2001), 

reż. Andrew Adamson, Vicky Jenson

Zdobywca pierwszego 

Oscara za pełnometrażo-

wą animację. Ujmujący 

ogr okazał się fi lmowym 

fenomenem, podbijając 

świat najwspanialszą ba-

śnią, jakiej nikt wcześniej 

nie opowiedział! Krytycy 

okrzyknęli produkcję „nie 

tylko najwspanialszą animacją, ale też dosko-

nałym fi lmem na każdym poziomie” (Larry 

King, „USA Today”). 

Przeżyjcie każdą chwilę wyprawy Shre-

ka szukającego zadziornej księżniczki Fiony 

z pomocą uroczo gadatliwego Osła, walczą-

cego o powrót na swoje ukochane bagno, 

wbrew intrygom Lorda Farquaada. Czarow-

nie lekceważący i „monstrualnie mądry” 

(Leah Rozen, „People Magazine”) „Shrek” 

pozostaje wielkim jak ogr fi lmem przygodo-

wym, który chce się oglądać raz za razem! 

A w tym roku ukochany ogr wszystkich 

dzieci świętuje 20-lecie premiery fi lmu!

Z kolei w 2013 r. świat poznał pierwszą pre-

historyczną rodzinę – Krudów. Nominowa-

na do Oscara komedia o tym, jak Krudowie 

radzą sobie w świecie, który nieustannie się 

zmienia, przyciągnęła do kin tłumy, przypo-

minając, jak ważna w życiu każdego człowie-

ka jest rodzina oraz jak – wbrew pozorom 

– ewolucja nie zmieniła nas tak bardzo, jak 

mogliśmy sądzić. 

Niebawem poznamy nowe przygody Kru-

dów w zupełnie nowej odsłonie fi lmu. Bo-

haterom do tej pory udało się stawić czoła 

licznym niebezpieczeństwom: od prehisto-

rycznych bestii z kłami po przetrwanie końca 

świata. Jednak dopiero teraz staną przed naj-

większym wyzwaniem: inną rodziną…

„KRUDOWIE 2: NOWA ERA”, reż. Chris 

Sanders/Kirk De Micco 

Krudowie potrzebują no-

wego miejsca do życia. 

W związku z tym rodzina 

wyrusza w świat w poszu-

kiwaniu bezpieczniejsze-

go miejsca, które można 

by nazwać domem. Kiedy 

odkrywają idylliczny raj 

otoczony murem, sądzą, 

że ich problemy na zawsze zostały rozwiąza-

ne… Tymczasem rzeczywistość okazuje się 

brutalna: mieszka tam już rodzina Betterma-

nów!

Bettermanowie (z naciskiem na „better”) 

ze swoim wyszukanym domkiem na drzewie, 

niesamowitymi wynalazkami i nawadnia-

nymi hektarami upraw smacznych owoców 

znajdują się na drabinie ewolucyjnej kilka 

stopni wyżej od Krudów. Kiedy przyjmują ich 

jako pierwszych gości na świecie, na spięcia 

między rodziną jaskiniową a współczesną nie 

trzeba długo czekać…

Gdy szanse na dobre relacje wydają się 

stracone, nowe zagrożenie popchnie obie 

rodziny do wyjścia poza ów bezpieczny mur, 

zmuszając do zaakceptowania różnic i stwo-

rzenia wspólnej przyszłości.

W wersji anglojęzycznej głosu postaciom 

użyczą m.in. laureaci Oscara: Emma Stone 

i Nicolas Cage oraz Ryan Reynolds.

W ciągu ostatnich 20 lat studio DreamWorks Animation stworzyło wiele niezapomnianych postaci, które stały się 
ulubionymi bohaterami dzieci na całym świecie. Dzięki takim fi lmom, jak „Shrek”, „Kung-Fu Panda”, „Madagaskar” 

i „Jak wytresować smoka”, wytwórnia jest uznawana za jedną z najbardziej podziwianych marek rozrywki 
rodzinnej na świecie. Tworzy i wprowadza innowacje w trójwymiarowych animowanych fi lmach fabularnych, 

oryginalnych serialach telewizyjnych i produkcjach krótkometrażowych. Oto przegląd jej tegorocznych nowości 
oraz nieśmiertelnych hitów, które są idealnym pomysłem na miłe spędzenie czasu w rodzinnym gronie.

Po ogromnym sukcesie pierwszej części 

„Trolli” (ponad 340 mln dol.), zachwytach 

krytyków i publiczności oraz międzynaro-

dowych nagrodach (nominacja do Oscara 

za piosenkę „Can’t stop the feeling” Justi-

na Timberlake’a, która stała się najczęściej 

ściąganą piosenką roku 2016), Trolle po-

wracają z kolejnymi niesamowitymi przy-

godami.

„TROLLE 2” (2020), reż. Walt Dohrn

Królowa Poppy (Anna Kendrick) i Mruk 

(Justin Tomberlake) odkrywają, że ich króle-

stwo jest tylko jednym z sześciu muzycznych 

krain (Funk, Country, Techno, Klasyka, Pop 

i Rock) zjednoczonych w doskonałej harmo-

nii. Kiedy żądna władzy władczymi Rocko-

wych Trolli grozi wyciszeniem pozostałych 

gatunków muzyki, aby jej plemię mogło 

sprawować niepodzielne rządy, Poppy i Mruk 

postanawiają ponownie zjednoczyć wszystkie 

krainy Trolli… 

Wydanie specjalne: „DANCE PARTY 

EDITION”

Zawiera interaktywny tryb imprezy tanecz-

nej, który umożliwi widzom taniec i śpiew 

wspólnie z ulubionymi bohaterami, a także 

mnóstwo materiałów dodatkowych, takich 

jak ekskluzywny, oryginalny fi lm krótkome-

trażowy z niezapomnianym Tiny Diamon-

dem, wycięte sceny i materiały zza kulis. To 

obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów 

animacji!
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Dystrybutorem fi lmów studia DreamWorks Animation jest Filmostrada, która z powodze-
niem wprowadza na rynek najbardziej oczekiwane premiery fi lmowe, jak również tytuły 
zaliczane do kanonu światowego kina. Bogata oferta fi lmowa przygotowywana jest za-
równo z myślą o fanach komedii, kina akcji, jak i kina familijnego oraz dziecięcego (m.in. 
„Szybcy i wściekli”, „Jason Bourne”, „Jurassic World”, „Minionki”, „Sing”, „Sekretne życie 
zwierzaków domowych”).

RT
„DZIECIAK RZĄDZI”, 

reż. Tom McGrath

Tim Templeton nagle dowiaduje się, że przyj-

dzie mu dzielić rodzicielską miłość z nowym 

braciszkiem. Malec odziany w garnitur i z teczką 

w dłoni od razu przekonuje wszystkich, że ma 

coś do załatwienia. Kiedy Tim dowiaduje się, na 

czym polega tajna misja Dzieciaka, natychmiast 

dołącza do swego małego brata, by uczestniczyć 

w epickiej przygodzie, która może zmienić świat! 

Druga część przygód Templetonów pt. „Ro-

dzinka rządzi” wejdzie na ekrany kin w październiku br.

„MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY” (2002), 

reż. Lorna Cook, Kelly Asbury

Ruszaj śladem młodego dzikiego mustanga przemie-

rzającego ogromne przestrzenie amerykańskiego po-

granicza i pokonującego niewyobrażalne przeszkody, 

by ocalić swoją wolność i rodzinne ziemie. Mustang 

nawiązuje przyjaźń z młodym wojownikiem plemie-

nia Lakota, wyprowadza w pole ścigający go szwadron 

kawalerii i zakochuje się w srokatej klaczy o imieniu 

Rosa. To wspaniała opowieść o poszukiwaniu praw-

dziwego bohatera wewnątrz siebie.

A już w maju w kinach pojawi się sequel fi lmu pt. „Spirit Untamed”!



2/202128

PUZZLE

DUŻY FORMAT I UROCZE KÓŁECZKA
Podłogowa układanka (96 x 64 cm) przed-

stawia wesołe zwierzątka, których nazwy za-

czynają się na kolejne litery alfabetu. Składa 

się z 48 elementów: 24 tradycyjnych puzzli 

i 24 wyjmowanych kółeczek z literami, które 

należy dopasować do odpowiednich dziu-

rek. Jak to u CzuCzu, puzzle są duże i so-

lidnie wykonane, a ciepłe i pełne humoru 

ilustracje Agnieszki Malarczyk spodobają 

się najmłodszym, zachęcając nie tylko do 

zabawy, ale też zadawania pytań.

EDUKACYJNA ZABAWA
Przedszkolaki codziennie chłoną nową wie-

dzę, co w naturalny sposób przychodzi im 

przez zabawę. Duuuże puzzle z dziurką Al-

fabet w przyjazny sposób wprowadzają ma-

luchy w fascynujący świat liter. W pudełku 

znajduje się też poradnik z pomysłami na 

kreatywne i edukacyjne zabawy. Ułożenie 

puzzli i dopasowanie kółeczek z literami 

do odpowiednich elementów to tylko jeden 

z nich. Różnorodne możliwości wykorzysta-

nia zestawu pozwolą maluchom poćwiczyć 

spostrzegawczość, małą i dużą motorykę 

oraz zdolności językowe, a jednocześnie ra-

dośnie spędzić czas razem z rodzicami, ro-

dzeństwem czy przyjaciółmi, także w przed-

szkolu.

RADOŚĆ NA OKRĄGŁO!
CzuCzu podąża za naturalnym rozwojem 

dziecka i wspiera go. – Wiemy, że maluchy 

interesują się literami, a nawet próbują sa-

modzielnie „pisać”. Nie wymagamy jednak 

od nich, by znały litery i uczyły się czytać 

– zwraca uwagę Magdalena Kołek, product 

manager w wydawnictwie Bright Junior Me-

dia. – W zamian za to w przyjazny i bardzo 

przyjemny sposób zaspokajamy ich naturalną 

ciekawość. Wiemy, że przy okazji dostarcza-

my dzieciakom solidnej porcji wiedzy. Dla 

nich to po prostu świetna zabawa! Duuuże 

puzzle z dziurką Alfabet to również doskona-

ły pomysł na edukacyjny prezent dla przed-

szkolaka – dodaje. 
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Nowe Duuuże puzzle z dziurką Alfabet od CzuCzu
Krakowskie wydawnictwo Bright Junior Media dobrze wie, czym jest radość odkrywania! Jego 

najnowszą propozycją dla wszystkich małych eksploratorów są Duuuże puzzle z dziurką Alfabet. 
Skąd pomysł na unikatowy produkt? Duuuże puzzle to wielkoformatowe układanki, zaś koncepcja 

Puzzli z dziurką opiera się na dokładaniu do nich elementów, które można wymieniać. Nowa 
edukacyjna układanka, stworzona z myślą o przedszkolakach, łączy zalety tych dwóch znanych 

i lubianych przez dzieci (ale też dorosłych!) formatów CzuCzu.

Duuuże puzzle z dziurką Alfabet 
od CzuCzu to:

 poznawanie liter na wesoło,
  edukacyjna zabawa na wiele sposobów,
  48 dużych i trwałych elementów, w tym 
24 kółeczka z literami,
 duży format (96 x 64 cm),
 doskonały pomysł na prezent.
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GRY

Po odwróceniu klepsydry wszyscy uczest-

nicy wypisują słowa, które stanowią odpo-

wiedź na pytanie, a jednocześnie rozpoczy-

nają się na wyrzucone na kostkach litery.

Gracze przesuwają swoje pionki na plan-

szy o tyle pól, ile poprawnych odpowiedzi 

udało im się udzielić. 

Uwaga! Punktowane są wyłącznie oryginalne 

słowa. Jeśli słowo powtórzy się u kilku uczest-

ników, gracze nie mogą z niego skorzystać! 

Z tego właśnie powodu „Literówka” wymusza 

sięgnięcie do najgłębiej ukrytej wiedzy, po-

budzając tym samym kreatywność. Wyma-

ga również od graczy zastosowania sprytnej 

strategii, co umożliwi im najszybsze dotarcie 

do mety.

Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 8+. 

Literówka” potrafi  rozgrzać do czerwono-

ści szare komórki, stanowiąc wyzwanie 

nawet dla największych mistrzów qu-

izów. Zwycięstwo w grze gwarantuje nie tylko 

szeroka wiedza, ale też umiejętność szybkie-

go kojarzenia. 

Nie tylko dla mistrzów słowa!
55 kart z pytaniami zostało podzielonych 

na trzy kategorie, dzięki czemu gracze mają 

możliwość dostosowania rozgrywki do swo-

jego zaawansowania językowego. Ponadto 

istnieje możliwość pominięcia w niej tych 

w kolorze fi oletowym, najtrudniejszych, 

dzięki czemu „Literówka” stanie się świetną 

propozycją dla dzieci. One z kolei będą miały 

w ten sposób okazję do poszerzenia zakresu 

swojego słownictwa oraz rozwinięcia umie-

jętności językowych. 

W „Literówce” kluczowe są kostki, na któ-

rych znajdują się różne litery alfabetu, oraz 

odmierzająca czas klepsydra. 

W każdym ruchu jeden z uczestników 

rzuca sześcioma kostkami (lub mniejszą ich 

liczbą, o ile tak ustalą gracze na początku 

rozgrywki), a następnie odkrywa kartę z py-

taniem. 

Na dźwięk słowa „literówka” w niejednej redakcji serca zaczynają 
bić szybciej… Choć tak naprawdę nikt ich nie lubi, szczególnie kiedy 
ni stąd, ni zowąd pojawią się np. w imieniu, nazwisku lub nazwie 
własnej. Potrafi ą też wprowadzić nie lada zamęt w korespondencji 
oraz drukach ścisłego zarachowania. I kiedy wydawałoby się, że z tym 
określeniem właściwie nikt nie ma dobrych skojarzeń, pojawiła się 
ona… Jej Wysokość „Literówka” od wydawnictwa Multigra, która raz 
na zawsze odczarowała znaczenie tego słowa!
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Mocne strony gry 
„Literówka”:

  może być grą edu
kacyjną, rodzinną

 lub wyzwaniem 

dla dor osłych,

 stanowi doskonałe ćwiczenie intelekt
ualne,

 pozwala wzbogacić zasób s
łownictw a,

 zawiera elementy  strategii.
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KOLOR
Świat dziecka powinien być pełen kolorów. 

Zresztą barwy odgrywają kluczową rolę 

w życiu każdego człowieka. Piękne wnętrza 

i przedmioty nastrajają w określony sposób, 

pomagają w rozładowaniu emocji, uspokajają 

lub energetyzują. W rozwoju dziecka kolory 

również mają ogromne znaczenie: uwrażli-

wiają na bodźce, emocje, kształtują wyobraź-

nię i dają poczucie bezpieczeństwa. Istnieją 

nawet badania, które potwierdzają związek 

pomiędzy barwą a rozwojem konkretnych 

umiejętności (np. kolory jaskrawe sprzyjają 

skupieniu uwagi, zaś czerwień na pozytywny 

wpływ na zapamiętywanie). W pierwszych 

latach życia dzieci preferują wyraziste i cie-

płe kolory. A marka Wader za pomocą barw 

dostarcza im dokładnie tyle bodźców wzro-

kowych, ile potrzebują. 

RÓŻNORODNOŚĆ
Kiedy myślimy o klocku, w pierwszej kolej-

ności staje nam przed oczami sześcian lub 

prostopadłościan, czyli raczej podstawo-

we kształty. Zestawy marki Wader oferują 

ogromną różnorodność form – do tego stop-

nia, że klockiem można nazwać element toru 

kolejowego… Ta wielość kształtów daje dzie-

ciom nieograniczone możliwości twórczego 

projektowania zamiast odtwórczego wyko-

rzystywania w zabawie wyłącznie prostych 

brył. 

MONTAŻ
Co powoduje największą irytację dzieci 

w trakcie budowania z klocków? Problemy 

z ich łączeniem, a następnie demontażem. 

Maluchy denerwują się również wtedy, kie-

dy elementy budowli odstają od siebie lub 

są za luźne, w wyniku czego konstrukcja nie 

jest stabilna. I jak w takiej sytuacji oddać się 

radosnej zabawie, kiedy nie można polegać 

na podstawowej funkcji zabawki? Należy 

bowiem mieć na uwadze, że klocki to narzę-

dzia w rękach małych twórców, zatem po-

winny być niezawodne, a ponadto stwarzać 

duże pole do rozwoju wyobraźni. 

Klocki Wader, niezależnie od rodzaju 

i nazwy, spełniają swoje podstawowe funk-

cje, dając pole do nieskrępowanej zabawy 

pozbawionej złości i irytacji. Ich niezawod-

ność od lat jest testowana w przedszkolach, 

żłobkach, przychodniach oraz domach, 

gdzie nierzadko są poddawane prawdziwym 

próbom ognia. A rodzice i opiekunowie nie-

zmiennie powtarzają, że Wader to solidna 

marka i można na niej polegać. Nic dodać, 

nic ująć!

BEZPIECZEŃSTWO 
I WYTRZYMAŁOŚĆ 
Staranne wykonanie i dbałość o szczegóły 

na każdym etapie procesu produkcyjnego, 

wysoka jakość i bezpieczne tworzywo – oto 

niezawodny patent na dobrą zabawkę. Wa-

der to nie tylko zabawki sezonowe, które po 

„eksploatacji” przez jedno dziecko nadają 

się wyłącznie do kosza. Zabawki Wader to 

zabawki na pokolenia. Swoją drogą, cieka-

we, u ilu rodziców lub dziadków czeka kar-

ton pełen klocków, z których wyrosło jedno 

pokolenie i za chwilę przejdą w ręce kolej-

nego… Klocki Wader dzielnie znoszą też 

najcięższe próby wytrzymałościowe, a na-

Element do elementu i mały projektant krok po kroku realizuje 
swoją wizję. O ile na tym etapie przybiera to skalę mikro, o tyle 
umiejętności zdobyte podczas zabawy zaprocentują w dorosłym 
życiu. Stare poczciwe klocki są bowiem zabawką, która inspiruje, 
nie obciąża nadmiernie bodźcami, mądrze stymuluje i daje 
nieograniczone możliwości rozwoju. Można wręcz pokusić 
się o stwierdzenie, że to jeden z najważniejszych wynalazków 
ludzkości. Genialne w swej prostocie i nieocenione, jeśli chodzi 
o pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Jakimi cechami powinny 
wyróżniać się klocki? Patent na nie sprzedała nam marka Wader!

Patent na klocki Wader
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wet więcej – wychodzą z nich bez szwanku. 

Spójrzmy bowiem prawdzie w oczy: miecz, 

armata lub zamek odpierający najwięk-

sze ataki najczęściej są zbudowane właśnie 

z klocków. Te marki Wader zostały do tego 

stworzone – poradzą sobie z każdym wy-

zwaniem!

DOPASOWANIE
Nie ma co ukrywać: Baby Blocks nie wcią-

gną na długi czas pięciolatka, a Baby Blocks 

Dino i Safari okażą się zbyt skomplikowa-

ne dla rocznego dziecka. To samo dotyczy 

wielkości poszczególnych elementów oraz 

dodatków, np. naklejek. Duże klocki są bez-

pieczniejsze, a tym samym wygodniejsze dla 

maluszka, te mniejsze, o bardziej zróżnico-

wanych kształtach, zainteresują starszaka. 

Wader ma w swojej ofercie różnorodne ze-

stawy dedykowane różnym grupom wieko-

wym. Jednym słowem – dla każdego coś… 

dopasowanego!

UNIWERSALNOŚĆ
Uniwersalne – czyli jakie? Odpowiedź na to 

pytanie jest prostsza, niż mogłoby się wy-

dawać. Klocki to zapewne jedna z niewielu 

zabawek, które zainteresują dziecko starsze 

i młodsze, dziewczynkę i chłopca, doskona-

łe do zabawy zarówno w gronie rówieśni-

ków, jak i z rodziną, w przedszkolu, domu, 

u dziadków i na wakacjach. Proste, ale jed-

nocześnie genialne! Klocki Wader oparły się 

wielu modom w branży zabawkowej, a mimo 

to od lat stanowią fi lar dobrej zabawy. I to 

jest właśnie klucz do ich uniwersalności.

ROZWÓJ
Klocek – niby nic takiego, a jednak można 

z niego stworzyć dosłownie wszystko! Zaba-

wa rozpoczyna się od jednego elementu, po 

czym scenariusze, koncepcje i zwroty akcji 

mnożą się jak grzyby po deszczu, co daje pole 

do wznoszenia najbardziej oryginalnych bu-

dowli świata. Tworzenie zaczyna się od my-

śli, pomysłu, który kiełkuje w głowie małego 

twórcy, wznosi na wyżyny jego kreatywność, 

inspiruje do podejmowania wyzwań i wyj-

ścia poza ramy. Dzieciństwo przecież polega 

na eksperymentowaniu… Jednak aby było 

ono możliwe, należy zapewnić maluchowi 

odpowiednie narzędzia. Marka Wader dzię-

ki ciekawym rozwiązaniom i dodatkom oraz 

różnorodnym zestawom stwarza dzieciom 

pole do twórczych eksperymentów. Magia 

kryje się w prostocie!



W celu bli szego zapoznania si  z ofert  prosimy 
o kontakt z naszymi koordynatorami rynku:
Kamila Michel-Wi niewska, tel. +48 600 172 588 (woj.: mazowieckie, podlaskie, warmi sko-mazurskie)
Anna Jagódka, tel. +48 735 922 757 (woj.: ma opolskie, podkarpackie, wi tokrzyskie, lubelskie)
Micha  Wyzujak, tel. +48 664 976 343  (woj.: wielkopolskie - po udnie, lubuskie – po udnie, dolno l skie)
Piotr Stoppel, tel. +48 608 790 252 (woj.: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie - pó noc, lubuskie - pó noc)
Hanna Stabla, tel. +48 692 951 901 (woj.: l skie, ódzkie, opolskie)
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70341
Przygoda w zoo

70343
Lwy na wybiegu

70348
Platforma widokowa

70360
Goryle

70356
Zebry

70358
Aligatory

70354
Hipopotamy

70357
Nosoro ce

70347
Zagroda

70355
Lemury

70349
Surykatki
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NA LINIĘ DODO SKŁADAJĄ SIĘ:

 Puzzle Duo 
Zabawa polega na dopasowaniu dwóch ele-

mentów do siebie, tak aby utworzyły spój-

ny obrazek. Na serię składa się 6 zestawów 

o różnej tematyce: „Gdzie żyją zwierzęta”, 

„Co zwierzęta jedzą”, „Mamy i dzieci”, „Prze-

ciwieństwa”, „Cyferki i jagódki”, „Połówki – 

zwierzęta”. Wiek: 18 m+. Liczba elementów:

12 podwójnych puzzli. 

 Puzzle 4 w 1 
Puzzle „Mój dzień” to 4 układanki o różnej 

liczbie elementów (12, 16, 20, 24). Każda 

z nich przedstawia inne czynności wykony-

wane w ciągu dnia: poranne mycie zębów, 

wspólną zabawę, lekturę oraz sen. Wymiary 

obrazka: 22 x 22 cm. Wiek: 3+. 

 Puzzle 2-3-4
Zestawy puzzli dla najmłodszych, którzy do-

piero rozpoczynają swoją przygodę z ukła-

dankami. Duże elementy w połączeniu z małą 

ich liczbą ułatwią zadanie. Puzzle 2-3-4 

to 6 kolorowych obrazków tematycznych: 

2 po 2 elementy, 2 po 3 elementy oraz 2 po 

4 elementy. Do wyboru różne zestawy te-

matyczne: „Transport”, „Zwierzęta domowe”, 

„Leśne zwierzęta”, „Zwierzęta”, „Owady”, 

„Warzywa i owoce”. Wiek: 18 m+.

 Puzzle 16 el.
Puzzle z tej serii cechuje przyjemna stylisty-

ka. Linia obejmuje 8 obrazków przedstawia-

jących takie zwierzęta, jak kaczuszka, konik, 

kotek, lew, małpka, piesek, słonik i żyrafa. 

Wiek: 3+. 

 Puzzle 16 el. + kolorowanka
Na jednej stronie znajduje się obrazek przed-

stawiający zwierzę, a na drugiej ten sam wzór 

w formie kolorowanki. Seria obejmuje 4 ze-

stawy o różnej tematyce: „Jeżyk”, „Misiu”, 

„Pingwinek”, „Zajączek”. Wiek: 3+. 

 Puzzle obserwacyjne 80 el.
W ramce znajdują się pojedyncze elementy, 

które należy odszukać na obrazku. Puzzle 

obserwacyjne „Ocean” po ułożeniu przedsta-

wiają zwierzęta zamieszkujące wody oceanu. 

Wymiary obrazka: 45 x 37 cm. Wiek: 5+.

 Puzzle Abecadło 21 el.
Układanka, która polega na połączeniu w od-

powiedniej kolejności wagoników pociągu 

z literami alfabetu. Każdy wagonik oznaczo-

ny jest literą alfabetu, a wewnątrz znajduje się 

zwierzę lub rzecz, która odpowiada tej literze. 

Wiek: 5+. 

 Puzzle ramkowe 53 el.
Tematyka obrazków jest bogata w informacje. 

Na planszy znajduje się obrys elementów, któ-

ry ułatwia ich ułożenie. Seria obejmuje puzzle 

o tematyce kontynentów (Australia, Ameryka 

Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, 

Afryka, Eurazja), zwierząt zamieszkujących 

dany kontynent oraz różnych zwierząt i ich ro-

dzajów (koty, psy i dinozaury). Wiek: 5+.

 Puzzle ramkowe 21 el.
Ramka ułatwia najmłodszym dzieciom uło-

żenie obrazka sprawia, że nie ma problemów 

z jego przenoszeniem z miejsca w miejsce. 

W serii ukazało się 7 zestawów: „Lamparty”, 

„Liski”, „Niedźwiadki”, „Pandy”, „Szczeniacz-

ki”, „Wiewiórki” oraz „Żyrafy”. Wiek: 18 m+.

 Puzzle 100 el.
Seria obejmuje zestawy: „Mapa Europy”, 

„Mapa świata”, „Kosmos”. Wiek: 5+.

 „Gra na spostrzegawczość”
W pudełku mieszczą się 27 okrągłych żetonów 

z nadrukowanymi obrazkami oraz 2 kostki, na 

których zamiast liczb znajdują się kolorowe 

kropki. Zadanie polega na szybkim odnalezie-

niu obrazka, który odpowiada kolorystycznie 

wyrzuconym kostkom. Zabawa kończy się 

w momencie, gdy na stole nie pozostanie ani 

Stare dobre układanki, bez których wielu dorosłych do dziś nie wyobraża sobie spędzania wieczorów, 
są nie tylko świetną formą rozrywki, ale też atrakcyjnym sposobem na pokazanie dziecku świata. 

W ostatnim czasie za sprawą fi rmy TM Toys na polskim rynku zadebiutowała marka Dodo, która ma 
w swojej ofercie szeroką gamę tradycyjnych puzzli oraz bazujących na nich gier dla najmłodszych.
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Dodo: jedne puzzle, wiele historii

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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jeden obrazek. Zwycięzcą zostaje gracz, który zbierze największą liczbę 

żetonów w swojej puli. W serii dostępne są 4 gry o różnej tematyce: „Ba-

beczki”, „Dinozaury”, „Lemoniada” oraz „Dodo”. Wiek: 3+. 

 „Memo Mini” 24 el.
Gracze mieszają karty i rozkładają je na stole obrazkami do dołu. Następ-

nie jeden z nich odwraca dowolne dwie karty. Jeśli to para – zabiera je. Jeśli 

nie – obraca z powrotem obrazkiem do dołu, starając się zapamiętać, co 

znajdowało się na każdej karcie. Zabawa kończy się, gdy wszystkie karty 

zostaną dopasowane. Wygrywa gracz z największą liczbą par. Do wyboru 

są różne zestawy tematyczne: „Dinozaury”, „Zwierzęta”, „Emocje”, „Jago-

dy”, „Owoce i warzywa” oraz „Dzikie zwierzęta”. Wiek: 3+.

 „Domino”
W pudełku znajdują się 28 kart oraz instrukcja. Dwa warianty gry 

(układanie według koloru lub układanie zwierzątek parami) umożli-

wiają zabawę starszym i młodszym dzieciom. Seria obejmuje „Domi-

no klasyczne” oraz „Domino – Zwierzęta”. Wiek: 3+.

WSPARCIE REKLAMOWE
Oto, jakie działania promocyjne w związku z wprowadzeniem 

na polski rynek linii Dodo zaplanował dystrybutor:

współpraca z blogerkami parentingowymi,

współpraca z instagramerkami,

płatne kampanie wideo na Facebooku i Instagramie,

współpraca z serwisem Allegro,

promocja fi lmów na YouTubie,

  strona WWW zawierająca informacje na temat całej linii 

i poszczególnych produktów,

współpraca z serwisami parentingowymi,

konkursy w mediach społecznościowych, 

materiały POS, w tym dedykowany stand obrotowy. 

Reklama
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ŁYK HISTORII
Historia baniek mydlanych z oczywistych 

względów jest silnie powiązana z wynale-

zieniem samego mydła, o którym pierwsze 

wzmianki pojawiły się już w starożytnej Ba-

bilonii. Stamtąd właśnie pochodzi najstarsza 

receptura na ten specyfi k. Można zatem po-

kusić się o stwierdzenie, że bańki mydlane 

towarzyszyły ludziom od początku rozwoju 

cywilizacji. 

Trudno jednak wskazać, kiedy konkret-

nie zaczęły być wykorzystywane w zabawie. 

Jedno jest pewne: w pewnym momencie stały 

się nawet obiektem zainteresowania naukow-

ców! Przyglądali się im bliżej m.in. Leonardo 

Da Vinci, który próbował zgłębić zagadnie-

nie napięcia powierzchniowego cieczy, oraz 

Izaak Newton w ramach swoich badań do-

tyczących tęczowych kolorów tańczących na 

powierzchni. W malarstwie dzieci bawiące 

się bańkami zostały po raz pierwszy uwiecz-

nione w XVI wieku. Prawdopodobnie już 

wtedy były one szeroko znaną zabawką, którą 

malarze wykorzystywali dla oddania ulotne-

go piękna i delikatności.

BAŃKI DZIŚ
Obecnie bańki osiągnęły status kultowej za-

bawki. Puszczanie ich to zabawa, która łą-

czy pokolenia, zachwycając przy tym swoją 

prostotą. Plusy z zabawy bańkami można by 

długo wymieniać… Jednak czym się kiero-

wać podczas wyboru konkretnego produk-

tu? I z jakich powodów mimo upływu lat 

najpopularniejsze są nadal najprostsze jego 

odsłony? 

BEZPIECZEŃSTWO NADE WSZYSTKO
Najważniejsza jest jakość płynu i opakowa-

nia. Z tego powodu fi rma Artyk stawia na 

produkty marki Dulcop. Jej płyn do baniek 

powstaje na bazie oczyszczonej w procesie 

mikrofi ltracji wody z dodatkiem biodegrado-

walnych, nieszkodliwych składników. Spra-

wia to, że jest bezpieczny nie tylko dla bawią-

cych się, lecz także dla środowiska. Z kolei 

opakowania baniek fi rmy Dulcop są wyko-

nane w 100% z recyklingowanych tworzyw 

najwyższej jakości. 

WYSOKA JAKOŚĆ ZABAWY
Marka Dulcop jest specjalistą w swojej bran-

ży – wytwarza bańki już od 1938 r. W latach 

70. wprowadziła na rynek bańki z labiryntem 

w nakrętce, które wyznaczyły nowy stan-

dard w branży, a dzięki temu szybko stały się 

rozpoznawalne przez dzieci oraz dorosłych. 

Dulcop kontynuuje tę tradycję, wykorzystu-

jąc wzór labiryntu w nakrętkach wszystkich 

mniejszych serii. Łącząc zaś tradycję z no-

woczesnymi rozwiązaniami, jako pierwsza 

wprowadziła na rynek szczelne pieczęcie na 

nakrętkach do standardowych baniek 60 ml, 

by zapobiec rozlaniu, a tym samym obniże-

niu jakości płynu. Jest to dowód dbałości 

o konsumentów i bezkompromisowego pro-

fesjonalizmu. Najnowsza seria ze specjalnym 

zamknięciem jest już dostępna w ofercie fi r-

my Artyk. 

ULUBIEŃCY DZIECI
Najpopularniejsze pod względem pojem-

ności i ceny są mniejsze opakowania baniek 

o pojemności 60 ml, które ze względu na 

swoją specyfi kę wymagają kreatywnego po-

dejścia do designu. Świetnym sposobem na 

wykorzystanie niewielkiej średnicy butelecz-

ki są wizerunki bohaterów kreskówek. Firma 

Artyk posiada w swojej ofercie bańki Dulcop 

z postaciami z bajek oglądanych przez dzie-

ci na całym świecie. Wśród nich można wy-

mienić bohaterów takich produkcji, jak „Psi 

Patrol”, „Masza i Niedźwiedź”, „Kraina Lodu”, 

„Minionki”, „Hot Wheels” oraz „Toy Story”. 

Przy czym należy pamiętać, że jest to zaled-

wie wycinek asortymentu marki Dulcop do-

stępnego w Artyku…

Jak się okazuje, bańki mydlane towarzyszą dzieciom od początku rozwoju cywilizacji! I mimo upływu lat 
cieszą się niezmienną popularnością. Jaki jest sekret ich sukcesu? Spróbujmy poznać odpowiedź na to 
pytanie, przyglądając się bliżej współczesnym wcieleniom zabawki proponowanym przez fi rmę Artyk.

Zd
ję

ci
a:

 A
rt

yk

Tradycyjna zabawka w nowoczes nym wydaniu Tradycyjna zabawka w nowoczes nym wydaniu Tradycyjna zabawka w nowoczes nym wydaniu 
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Producentem akcesoriów do stylizacji 

z serii Create-It! jest obecna na ryn-

ku od ponad 30 lat holenderska fi rma 

Canenco, a ich wyłącznym dystrybutorem 

w Polsce – hurtownia M&Z. Na linię składa 

się ponad 100 produktów, które można po-

grupować według następujących kategorii:

 kosmetyki dla dzieci i nastolatków;

 artykuły papiernicze;

 biżuteria i modne akcesoria.

Co istotne, oprócz zdolności wywoływa-

nia efektu WOW! wszystkie one są w pełni 

bezpieczne dla najmłodszych, co potwierdzi-

ły liczne badania laboratoryjne, jakim zostały 

poddane, oraz uzyskane certyfi katy najwyż-

szej jakości.

CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT…
Holenderski producent proponuje poszukują-

cym swojego stylu nastolatkom pierwsze ekspe-

rymenty z modą. Dedykowana dziewczynkom 

w wieku 8-14 lat linia cechuje się nowoczesnym, 

modnym designem oraz stylowymi opakowa-

niami. Zestawy wyróżniają się wśród zabawek 

dla starszych dziewczynek, które zaczynają in-

teresować się tematyką mody i urody, stanowiąc 

świetne uzupełnienie tej kategorii. 

– Pierwsze recenzje ze strony klientów, 

którzy włączyli do swojej oferty markę Cre-

ate-It!, nie pozostawiają wątpliwości: zanosi 

się na prawdziwy hit sprzedażowy! Towar 

bardzo fajnie rotuje, spływają kolejne zamó-

wienia od naszych zadowolonych klientów. 

Według przekazywanych nam informacji nie-

które zestawy potrafi ą wyprzedać się w ciągu 

kilku dni! Do tego dochodzi ogromne zainte-

resowanie ze strony sieci, w tym styczniowy 

launch w największych Empikach w Polsce. 

A jeszcze przed Wielkanocą asortyment poja-

wi się w największych marketach sieci Carre-

four – podkreśla Rafał Milczarczyk, dyrektor 

zarządzający w M&Z. – Naturalnie jednym 

z powodów jest najwyższa jakość produktów, 

która idzie w parze z bardzo przystępną ceną. 

Jednak należy też oddać sprawiedliwość, że na 

polskim rynku nie było dotychczas tak silnego 

gracza w tej kategorii produktów – dodaje. 

Czasy, kiedy pragnące poeksperymentować z różnymi stylizacjami dziewczynki musiały 
podkradać swoim mamom błyszczyki, cienie do powiek oraz lakiery do paznokci, na szczęście 

bezpowrotnie minęły. Współczesne małe modnisie mają do dyspozycji całą paletę kosmetyków 
do makijażu oraz stylowych gadżetów marki Create-It!, dzięki którym mogą stworzyć 

lub podkreślić swój styl i osobowość. 
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Stwórz swój styl!
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SERIA CREATE-IT! W PIGUŁCE
Popularne produkty: lakiery do paznokci, akcesoria do ma-

kijażu, zestawy do kąpieli, długopisy z tatuażami, bransoletki.

Szeroka gama kolorystyczna: od neonu do pasteli.

Najmodniejsze wzory: galaxy i słodycze.

Dostępne warianty: od dużych zestawów w stylowych wali-

zeczkach do pojedynczych produktów. 

Wiek: 6+.

PLANY PROMOCYJNE DYSTRYBUTORA
 Marketing internetowy.

 Media społecznościowe.

 Współpraca z popularnymi infl uencerami.

  Konkursy organizowane na pośrednictwem mediów 

społecznościowych.

 Recenzje/tutoriale/unboxingi na YouTubie.

 Akcje promocyjne w sklepach.

 Standy.

 Marketing szeptany.

Na polskim rynku nie było dotychczas tak silnego 
gracza w tej kategorii produktów.

Rafał Milczarczyk
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Moja torebka” to bowiem nic innego, jak 

seria dwunastu zestawów kreatywnych 

od wydawnictwa Multigra. Zawartość 

każdego z nich jest identyczna, różnią się 

jedynie tematem przewodnim. 

KRÓTKI PRZEGLĄD WNĘTRZA 
W każdym zestawie z serii „Moja torebka” 

znajdują się:

 kawałki fi lcu w różnych kształtach, 

 kolorowa włóczka, 

  gruba plastikowa igła, która jest w 100% 

bezpieczna dla dzieci,

 elementy ozdobne. 

Na uwagę zasługuje już samo opakowanie. 

Jest nim estetyczne, poręczne pudełko, w sam 

raz do postawienia na półce i przechowywania 

w nim drobiazgów. Tego, że maluchy 

uwielbiają tworzyć coś z niczego, świetnie się 

przy tym bawiąc, nie trzeba chyba dodawać…

ZRÓB TO SAM!
Po rozpakowaniu elementów dzieci mogą 

zamienić się w prawdziwych projektantów 

mody. Efektem ich pracy będzie piękny 

przedmiot użytkowy – damska torebka. 

I mimo że teoretycznie wszystkie powstaną 

na podstawie identycznych wzorów, dzięki 

przeróżnym ozdobom i detalom każda okaże 

się unikatowa, zaś własnoręcznie ukończony 

projekt będzie powodem do ogromnej radości.

A sama torebka? Może stać się częścią 

garderoby, ozdobą wnętrza bądź wyjątkowym 

prezentem dla mamy lub babci. Albo po 

prostu jednym z wielu eksponatów w domowej 

kolekcji oryginalnych dodatków. 

Co nosi w torebce… Multigra?
Mało kto wpadłby na to, że wydawca ostatnio gustuje w… torebkach! 
Jeszcze bardziej zaskakujące jest, że ma ich aż dwanaście, co mogłoby 
sugerować, że zamierza co miesiąc zmieniać model. Tymczasem nic 
bardziej mylnego: wszystkie one zadebiutowały na rynku jednocześnie, 
ich zawartość najbardziej ucieszy dzieci, a efekt zabawy w niejednym 
przypadku wręcz przerośnie oczekiwania!
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Zestawy kreatywne typu DIY:
 zachęcają dzieci do samodzielności,

 uczą cierpliwości, 

 rozwijają wyobraźnię, 

 ćwiczą zdolności manualne,

 pozwalają sprostać wyzwaniom,

 pomagają znajdować rozwiązania,

 dają powody do dumy.

ZRÓB TO SAM

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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W tym roku fi rmy BRANDED TOYS 

i Anek łączą siły. Na czym będzie polegała 

ta kooperacja?

Michał Śliwiński: – Oznacza to tak naprawdę 

odwrócenie ról: Anek wycofuje się z dystry-

bucji, skupiając wyłącznie na swoim impor-

cie, czyli na marce Smily Play, zaś BRANDED 

TOYS poszerza zakres swojej działalności 

właśnie o dystrybucję. Dzięki temu będzie-

my oferować w naszej hurtowni jako pierw-

szej w Polsce najszerszy asortyment stoków, 

a oprócz tego współpracować w zakresie dys-

trybucji gorących nowości z takimi fi rmami, 

jak Mattel, Simba Toys, TM Toys oraz Trefl .

Czy to oznacza, że właścicielem fi rmy staje 

się BRANDED TOYS?

– Nie, nadal będą to dwie oddzielne fi rmy. 

Anek skupi się na rozwoju swojego impor-

tu, zaś BRANDED TOYS wzbogaci o dzia-

łalność dystrybucyjną. Naszym celem jako 

BRANDED TOYS było zaproponowanie 

klientom szerszej, kompleksowej oferty 

produktowej. Wszyscy pracownicy Anka, 

którzy pracowali z klientami na sali, prze-

chodzą do nas, przejmujemy też cały towar 

hurtowni. Chcielibyśmy do końca roku po-

troić asortyment, szczególnie ten dostępny 

na sali sprzedaży. Naszym założeniem nie 

jest jednak walka cenowa – zamierzamy 

systematycznie pracować nad budowaniem 

komplementarności oferty BRANDED 

TOYS oraz pozyskaniem nowych klientów.

Gdzie teraz będą się mieściły magazyn oraz 

punkt zakupowy cash and carry?

– BRANDED TOYS pozostaje w Kielcach, 

gdzie niebawem otwarty zostanie drugi ma-

gazyn, zaś w Ożarowie nadal będzie się mie-

ściła sala sprzedaży, w której klientów będą 

obsługiwali ci sami pracownicy, co dotych-

czas. Będzie ona zaopatrywana bezpośrednio 

z centrum magazynowego w Kielcach. Jej 

asortyment poszerzy się o stoki z dotychcza-

sowej oferty BRANDED TOYS.

Co zmieni się w samym sposobie dystrybu-

cji?

– Nasz towar stanie się fi zycznie dostępny dla 

klientów. 

Jakie zmiany czekają w związku z tym do-

tychczasowych dostawców i odbiorców 

Anka?

– Dostawcy Anka zyskają nowego partnera 

w biznesie, ze świeżym spojrzeniem. Klien-

ci hurtowni otrzymają szerszy asortyment. 

Przed jednymi i drugimi otworzą się nowe 

możliwości poszerzenia współpracy, w tym za 

pośrednictwem vloga Toys Busters, z którym 

wystartowaliśmy w tym roku. Projekt opiera 

się na testowaniu zabawek przez samych za-

interesowanych, czyli dzieci. Zaangażowa-

liśmy do niego dwie agencje marketingowe: 

jedna jest odpowiedzialna za opracowanie 

konceptu, druga zajmie się prowadzeniem 

kanału na YouTubie. Równolegle rusza nasza 

linia zabawek pod nazwą Toys Busters. Znaj-

dą się wśród nich slime’y i gry, które również 

będą testowane przez dzieci. Za pośrednic-

twem kanału zamierzamy prowadzić liczne 

konkursy dla konsumentów. Będzie to rów-

nież atrakcyjne narzędzie dla naszych klien-

tów, a także ciekawy sposób promocji samych 

produktów.

Jakie są plany na dalszy rozwój fi rmy 

BRANDED TOYS?

– W ciągu trzech lat chcemy wyrównać sto-

sunek naszych stoków do dystrybucji, aby 

wynosił on 50:50. Naszym priorytetem jest 

też rozwój marki własnej Toys Busters. Pra-

cujemy nad nowymi dystrybucjami regio-

nalnymi dla hurtowni oraz ogólnopolskich 

dla BRANDED TOYS. Jest pomysł otwarcia 

hurtowni w Warszawie, dzięki czemu klienci 

z różnych stron Polski będą mieli do nas bli-

sko. W związku z pandemią przygotowaliśmy 

dla nich atrakcyjne rozwiązanie polegające 

na otwarciu hurtowni po godzinach jej pracy. 

Aby umówić takie spotkanie, wystarczy skon-

taktować się ze swoim handlowcem-opieku-

nem. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Dotychczasowi klienci Anka mogą ją konty-

nuować za pośrednictwem handlowców, któ-

rzy dotychczas ich obsługiwali.

Dziękuję za rozmowę.

BRANDED TOYS od 2006 r. sukcesywnie umacnia swoją pozycję jako importer i dystrybutor 
markowych zabawek. Dziś fi rma jest liderem wśród przedsiębiorstw skupujących stoki 

magazynowe czołowych światowych producentów zabawek. Poza tym z sukcesem wprowadza na 
rynek produkty własnej marki. Nowy rok to dla BRANDED TOYS kolejne kroki milowe w rozwoju 

i wielkie zmiany, o których opowiada prezes fi rmy MICHAŁ ŚLIWIŃSKI. 
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W biznesie warto chodzić własnymi ścieżkami…

Anek skupi się na rozwoju 
swojego importu, zaś BRANDED 
TOYS wzbogaci o działalność 
dystrybucyjną.

Michał Śliwiński
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Czy w związku z nowymi, „pandemicznymi” trendami na rynku 

Alexandrowi udało się sprostać zapotrzebowaniu ze strony klien-

tów?

Monika Mikulska: – Rzeczywiście, zapotrzebowanie na nasze gry 

i zabawki było tak duże, że musieliśmy się zmierzyć z brakami maga-

zynowymi. I to pomimo sporych mocy produkcyjnych naszego zakła-

du, który przecież cały czas się rozrasta, dobrego przygotowania do se-

zonu oraz tego, że jesteśmy samowystarczalni, dzięki czemu w każdej 

chwili możemy „doprodukować” dowolną grę lub zabawkę…

W jakim stopniu na ten efekt przełożyły się zaplanowane działania 

reklamowe?

– Wyniki zimowej kampanii pozytywnie nas zaskoczyły. Zewsząd do-

stawaliśmy sygnały, że jesteśmy widoczni dosłownie wszędzie. Klienci 

otwierali lodówkę, a tam… produkty od Alexandra! [Śmiech]. Mó-

wiąc zaś zupełnie poważnie, dane liczbowe dowiodły, że rzeczywiste 

wskaźniki dotarcia do konsumentów były o wiele wyższe niż te esty-

mowane. 

Ten pozytywny szum to chyba idealny punkt wyjścia do planowa-

nia dalszych działań reklamowych?

– Rzeczywiście, nie zamierzamy zasypiać gruszek w popiele: nasza 

wiosenna kampania reklamowa nie będzie ani trochę słabsza niż ta 

zimowa. Postanowiliśmy iść za ciosem i zrobić wszystko, żeby być 

jeszcze bardziej widoczni. 

Poproszę zatem o uchylenie rąbka tajemnicy…

– Przede wszystkim planujemy silną kampanię telewizyjną takich gier, 

jak „Lombrad. Życie pod zastaw”, „Gorący ziemniak”, „Nie śmiej się!”, 

„Riach ciach”, „Moje na górze” oraz „Ucieczka z lochu”. Zaobserwowa-

liśmy też, że coraz większą popularnością wśród konsumentów cieszy 

się nowa seria gier logicznych „IQ Games”, w stosunku do której rów-

nież mamy poważne plany reklamowe. Obecnie kończymy prace nad 

materiałami fi lmowymi do serii, już niebawem zaprezentujemy ją na 

srebrnym ekranie. 

A z uwagi na to, że wiosna za pasem, nie zabraknie również sze-

rokiej promocji serii gier i zabaw sportowych „Sport & Fun”. Dobrze 

widoczna będzie także jedyna w Polsce dedykowana seniorom seria 

„Terapia”, która cieszy się coraz większą popularnością wśród graczy.

Na kiedy przypadnie kumulacja tych działań? 

– Kampania TV trwa nieprzerwanie od stycznia, ale intensyfikacja 

działań będzie miała miejsce w okresie przed Wielkanocą oraz od 

drugiego tygodnia maja. Wśród stacji, w których już jesteśmy sze-

roko obecni lub wkrótce się pojawimy, są: Polsat, TVP1, TVP2, TV 

Puls, Puls2, TVP ABC, Nickelodeon, Nick Jr, Nicktoons, Polsat 2,

Polsat Film, Stopklatka, TV6, Kino Polska, Cartoon Network, 

AXN, Polsat Cafe, Tele 5 oraz TVS. Tradycyjnie Alexander będzie 

również lokował swoje produkty w popularnych teleturniejach, 

m.in. w „Va banque”, „Kole fortuny”, „Familiadzie” oraz „Krzyżów-

ce. Grze słów”. 
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Alexander okopany produkcyjnie i reklamowo 

Zeszłoroczna wiosna oprócz pandemii przyniosła ze sobą zmianę preferencji konsumentów, którzy szeroko zaczęli 
poszukiwać sposobów na przyjemne spędzanie czasu w czterech ścianach. Łatwo się domyślić, że w ślad za tym 

na głowie stanęły również plany reklamowe. Czy wydawcom gier i producentom zabawek kreatywnych, które 
okazały się jednymi z najpopularniejszych produktów w tym czasie, udało się wykorzystać okres prosperity dla 

jeszcze większego wzmocnienia pozycji? I co najważniejsze: jakie plany mają na ten rok? O odpowiedź na te pytania 
poprosiliśmy MONIKĘ MIKULSKĄ, kierownik marketingu Alexandra.
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Zdaje się, że ostatnio o Alexandrze zrobiło się też głośno w radiu…

– Faktycznie, nasze spoty są stale emitowane w Radiu Wawa, Esce, 

Esce Rock, Voxie oraz regionalnych rozgłośniach radiowych. Od 

stycznia kontynuujemy też współpracę z Polskim Radiem, a kon-

kretnie z Jedynką, Dwójką i Czwórką. Kampania radiowa potrwa 

nieprzerwanie aż do lata.

Z tego, co zauważyłam, produkty Alexandra są również dobrze 

widoczne w popularnych portalach parentingowych…

– Zdajemy sobie sprawę, jak istotnym medium zapewniającym sze-

rokie dotarcie do klientów jest Internet. W związku z tym zaplano-

waliśmy kampanię naszych topowych gier, takich jak: „Kwaki rozra-

biaki”, „Złap robala”, „Folwark marzeń”, „Kropka w kropkę”, „Zgrana 

para”, „Mini Maxi”, „Bursztynowa komnata” oraz „Gimatriks”, a tak-

że zestawów konstrukcyjnych z serii Składaki Drewniaki, Mały Kon-

struktor, Mały Konstruktor Junior, Montino w takich portalach, jak 

Maluchy.pl, Babyboom, Czasdzieci.pl oraz MiastoDzieci.pl.

A skoro już mowa o szeroko zakrojonych działaniach: w jakim stop-

niu zamierzają Państwo skorzystać z innych możliwości reklamo-

wych, jakie stwarzają prasa dziecięca oraz media społecznościowe?

– Postawiliśmy przede wszystkim na magazyny wydawnictwa Me-

dia Service Zawada. Reklamy pojawią się również w czasopismach 

skierowanych do rodziców oraz w lokalnych dziennikach. Wierzy-

my również w siłę mediów społecznościowych. Od wielu lat prężnie 

współpracujemy z vlogerami, blogerami, instagramerami, jesteśmy 

aktywni na przeróżnych kanałach w YouTubie. Jesienią ubiegłego 

roku ruszyliśmy z kampanią na Tik Toku oraz nawiązaliśmy współ-

pracę z czołowymi polskimi infl uencerami i celebrytami. Z wyni-

ków jesteśmy zadowoleni do tego stopnia, że wiosną planujemy po-

wtórzenie tych działań w szerszym zakresie.

A gdybyśmy na koniec pokusili się o krótkie podsumowanie na-

szej rozmowy: warto zainwestować w ofertę Alexandra?

– Jestem przekonana, że ta inwestycja nie tylko się opłaci, ale też 

zwróci z nawiązką! Naszym partnerom zapewniamy ogromne 

wsparcie oraz dotarcie do klienta docelowego. Analizując dane 

Nielsena, Alexander jest w czołówce wydawnictw inwestujących 

w reklamę. Rozpoznawalność marki stale rośnie. To zaledwie dwa 

powody, dla których nasze gry i zabawki będą jednymi z bardziej 

poszukiwanych przez klientów. 

Dziękuję za rozmowę.
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Tej wiosny wydawca postanowił postawić m.in. 
na swoje klasyki w wydaniu mini, które umożliwią 

graczom świetną zabawę podczas rodzinnego 
popołudnia spędzonego poza domem.

Produkty impulsowe umieszczone w strefi e przykasowej rządzą się 

innymi prawami niż pozostały towar. Niewysoka cena, niewielkie 

gabaryty, przykuwające wzrok opakowania oraz atrakcyjny ekspo-

zytor sprawiają, że klient sięga po nie niejako przy okazji, traktując jako 

sympatyczny dodatek do zakupów. 

Tę zależność Alexander wykorzystał po raz pierwszy w roku 2019, 

kiedy to wprowadził na rynek kilka gier kieszonkowych, które szybko 

znalazły swoich zagorzałych fanów. Tej wiosny oferta wydawcy poszerzy 

się o kolejne tytuły.

Wśród nowości w wersji kieszonkowej znajdą się zarówno klasyki, 

jak i największe hity sprzedażowe, które w tradycyjnych wersjach sprze-

dały się w setkach tysięcy egzemplarzy, szeroko znane konsumentom 

m.in. z reklam TV. W gronie tym są m.in.:

 „Kieszonkowe kalambury”, 

  seria „Szablonów kieszonkowych”: „Pojazdy”, „Zabawa” i „Kraina 

zwierząt”, 

 „Gorący ziemniak”,

 „Nie śmiej się!”,

  cztery nowe wzory klasycznej, kochanej przez wszystkich gry 

„Piotruś”.

Wszystkie nowe gry kieszonkowe od Alexandra będą dostępne 

w wygodnym ekspozytorze, który ułatwi ich prezentację na ladzie.

Gry od Alexandra w wersji 
kieszonkowej

WYWIAD/GRY

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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BYĆ JAK PUCIO…

Przesympatyczny bohater na miarę czasów 

z miejsca staje się dla każdego malucha nie 

tylko wzorem do naśladowania, ale też nie-

zawodną inspiracją. Jest uosobieniem cie-

pła, ciekawości i radości odkrywania świata, 

spontaniczności i dziecięcej beztroski. Kom-

panem zabaw, o jakim marzy każdy szkrab. 

Co istotne, Pucio ma też całkiem sporą ro-

dzinkę: mamę, tatę, siostrę Misię, brata Bobo, 

dwie babcie, dwóch dziadków, dwie ciocie, 

wujka, kuzynkę, psa i kota. Dzięki temu jego 

życie nabrało jeszcze większego realizmu. 

MAŁYDUŻY ŚWIAT PUCIA

Seria, której wydawcą jest Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, obejmuje zarówno smako-

wite kąski dla najmłodszych, którzy dopiero 

uczą się wypowiadać pierwsze słowa, jak i dla 

poważnych przedszkolaków, którzy zdążyli 

już wspiąć się na wyższy poziom językowej 

świadomości. Co ciekawe, jedni i drudzy po 

drodze chętnie biorą udział w przyjemnych 

ćwiczeniach logopedycznych, którym ton 

nadaje Pucio. Nie da się też ukryć, że sam 

bohater wzbudza bardzo pozytywne uczucia 

również wśród dorosłych. Do tego stopnia, 

że większość z nich nie potrafi  przejść obo-

jętnie obok regału, z którego spogląda w jego 

kierunku swoimi dużymi oczami przeuroczy 

chłopczyk zaczesany na boczek.

Ci drudzy często jednak odczuwają na 

własnej skórze kryzys Puciowego urodzaju, 

zastanawiając się, którą część jego przygód 

włączyć do zabawy dziecka w określonym 

wieku. I czym się kierować podczas uzupeł-

niania domowej kolekcji z Puciem na okład-

ce? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są 

proste. Książki, gry i układanki cechują się 

bowiem różnym stopniem trudności, ściśle 

dopasowanym do wieku oraz umiejętności, 

jakie dziecko zdobywa na danym etapie swo-

jego rozwoju. Przy czym należy pamiętać, że 

każde dziecko rozwija się we własnym tem-

pie, dlatego te ramy nie są sztywne i należy 

traktować je raczej intuicyjnie.

Zadarty zgrabny nosek, zdrowe rumieńce, fryzurka na boczek i korpulentne nóżki… Urokliwa twarz aniołka 
i nieco bezradna minka to również celowy zabieg służący temu, by Pucio stał się maluchom jeszcze bliższy, 
towarzyszył im na każdym etapie odkrywania świata, by dzieci mogły się z nim identyfi kować. Jednak niech 

nikogo nie zwiodą pozory: ten przytulaśny bohater jest zarazem niezwykle energetyczny, a ponadto ma 
przeogromną moc zarażania dzieci swoją otwartością! Wszystko to sprawia, że chętnie się z nim zaprzyjaźniają, 

po czym dają przeprowadzić przez ocean słów, dźwięków i osnutych na nich ciepłych opowieści.
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O takim jednym Puciu,

który kocha dzieci z wzajemnością…
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Kierunkowskazy 

po Puciowym świecie

Na serię składają się duże książki i małe 

kwadratowe książeczki z bestsellerowej se-

rii wspierającej rozwój mowy dziecka „Uczę 

się mówić, wymawiać, opowiadać”, puzzle 

i gry oraz Pucio z krwi i kości w postaci ma-

skotki. Produkty zostały zaprojektowane 

w taki sposób, by wspierać rozwój najmłod-

szych od pierwszych dni aż do osiągnięcia 

wieku szkolnego. Opierają się na założeniu, 

że rodzic pracuje razem z dzieckiem, po-

maga mu, tłumaczy, uczy.

Duże książki – główna ilustracja na 

każdej stronie przedstawia określoną sytu-

ację, a poniżej wyodrębnione są poszcze-

gólne elementy, co stanowi dla dziecka 

zachętę do powtarzania, odpowiadania na 

pytania oraz opowiadania własnymi słowa-

mi. Niezaprzeczalnym ich atutem są rów-

nież wskazówki autorki dotyczące różnych 

sposobów korzystania z książek.

Małe książeczki opisują codzienne 

rytuały związane np. z pobudką lub pój-

ściem spać oraz ulubione czynności każ-

dego malucha, wprowadzając przy okazji 

małych „czytelników” w świat mowy.

Puzzle i gry oprócz tego, że służą zaba-

wie, pełnią jednocześnie funkcję wspoma-

gającą dzieci w ćwiczeniu aparatu mowy. 

Pomagają maluchom otworzyć się na 

snucie własnych opowieści. Do zestawów 

dołączone są instrukcje zabaw będące nie-

zawodnym wsparciem dydaktycznym dla 

rodziców.

Maskotka Pucio do tulenia – marzenie 

każdego małego fana naszego bohatera.

Podczas wyboru produktu należy się 

sugerować dolną granicą wieku – górna 

jest płynna, co oznacza, że starsze dzieci 

mogą korzystać z gier, wybierając trud-

niejsze warianty (opisane w instrukcjach) 

albo wykorzystywać elementy do stawiania 

pierwszych kroków w samodzielnym czyta-

niu lub nauce języków obcych (np. książka 

z oznaczeniem 1+ będzie doskonałym na-

rzędziem dla dziecka dwuletniego czy na-

wet trzyletniego z tzw. opóźnionym rozwo-

jem mowy).

BIBLIOTECZKA PUCIA

Puciowa seria rozrosła się już do imponu-

jących rozmiarów, a każda kolejna nowość 

zachwyca unikatowością koncepcji, różno-

rodnością wykorzystanych form oraz orygi-

nalnymi scenariuszami zabaw dołączonymi 

do książek, gier i układanek z uroczym bo-

haterem w roli głównej. To sprawia, że każda 

chwila spędzona z Puciem dostarcza niesa-

mowitych przeżyć, stając się jednocześnie wy-

marzoną okazją do wzmacniania rodzinnych 

więzi.

Tematyka książek z serii 

Puciowej obejmuje m.in.: 

  wyrazy dźwiękonaśladowcze 

i pierwsze słowa, 

  podstawowe rzeczowniki i czasowniki, 

  łączenie wyrazów, 

  zabawy z artykulacją,

  budowanie zdań,

  doskonalenie umiejętności 

opowiadania. 

KTÓRY PUCIO DLA KOGO?

„Pucio. Zabawy gestem i dźwię-

kiem” – zachęca do interaktywnej zabawy 

z wykorzystaniem prostych dźwięków i zna-

nych dzieciom gestów.

Wiek: 6 m+. 

Dla kogo? Dla najmłodszych oraz nieco 

starszych dzieci z trudnościami w rozwoju 

mowy, zaczynających wypowiadać pierwsze 

proste sylaby i wyrazy dźwiękonaśladowcze.

„Pucio uczy się mówić. Zabawy 

dźwiękonaśladowcze dla najmłod-

szych” – koncentruje się na wyrażeniach 

dźwiękonaśladowczych i samogłoskach uży-

wanych przez roczne dziecko. Można ją rów-

nież wykorzystać w początkowej fazie nauki 

czytania.

Wiek: 6 m+. 

Dla kogo? Dla najmłodszych oraz nieco 

starszych dzieci z trudnościami w rozwoju 

mowy, zaczynających wypowiadać pierwsze 

proste sylaby i wyrazy dźwiękonaśladowcze.

„Co robi Pucio?” – zapoznaje dziec-

ko z podstawowym zasobem rzeczowników 

i czasowników. Na poszczególnych stronach 

zaprezentowane są ilustracje odpowiadające 

na pytanie „Co to?” oraz „Co robi Pucio?”.

Wiek: około 1. roku życia.

Dla kogo? Dla najmłodszych oraz starsza-

ków z trudnościami w rozwoju mowy, wypo-

wiadających pierwsze wyrażenia dźwiękona-

śladowcze i takich, które niebawem zaczną 

używać rzeczowników i czasowników.

„Pucio mówi pierwsze słowa” – skon-

centrowana na pierwszych rzeczownikach 

i czasownikach typowych dla rozwoju mowy 

dziecka. Ich rozumienia i użycia maluch uczy 

się w 1. i 2. roku życia. Dla starszaków będzie 

doskonałym materiałem podczas pierwszych 

prób samodzielnego czytania.

Wiek: 1+.

Dla kogo? Dla dzieci najmłodszych oraz 

tych nieco starszych z trudnościami w roz-

woju mowy, wypowiadających pierwsze wy-

rażenia dźwiękonaśladowcze i takich, któ-

re niebawem zaczną używać pierwszych 

rzeczowników i czasowników.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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„Pucio mówi dzień dobry” – opowia-

da o porannych rytuałach Pucia i Misi, zachę-

cając maluchy do naśladowania ulubionych 

bohaterów, dzięki czemu codzienne obowiąz-

ki stają się wspaniałą zabawą. 

Wiek: 1+.

Dla kogo? Książeczka dedykowana każde-

mu małemu fanowi Pucia.

„Pucio mówi dobranoc” – jej zadaniem 

jest wyciszenie dziecka przed zaśnięciem.

Wiek: 1+.

Dla kogo? Dla każdego puciofana.

„Pucio i ćwiczenia z mówienia, 

czyli nowe słowa i zdania” – dziecko 

pozna z nią nowe rzeczowniki, czasowniki 

i przymiotniki, a także rozwinie umiejętność 

wypowiadania się całymi zdaniami oraz sto-

sowania podstawowych reguł gramatyki (np. 

odmiany rzeczownika i czasownika).

Wiek: 2+.

Dla kogo? Dla dzieci, które mają już opano-

wany podstawowy zakres słownictwa i wypo-

wiadają proste, pojedyncze zdania.

„Pucio na wakacjach. Ćwiczenia 

wymowy dla przedszkolaków” – wspie-

ra rozwój wymowy dziecka oraz pomaga ro-

dzicom ocenić, czy ich pociecha mówi prawi-

dłowo, czy też wymaga wsparcia logopedy.

Wiek: 3+.

Dla kogo? Dla dzieci, które już mówią; po-

maga ćwiczyć artykulację, czyli umiejętność 

poprawnego wymawiania głosek.

„Pucio umie opowiadać” – w części 

poświęconej narodzinom Bobo dzieci są za-

chęcane do opowiadania, co wymaga od nich 

m.in. rozumienia związków przyczynowo-

-skutkowych i relacji czasowych.

Wiek: 3+.

Dla kogo? Dla dzieci, które potrafi ą już mó-

wić i posługiwać się zdaniami złożonymi; 

z książką nauczą się opowiadać i rozwijać 

swoje wypowiedzi.

Gry i puzzle z serii Puciowej:

 wymagają skupienia uwagi na ilustracji, 

 rozwijają spostrzegawczość i mowę, 

 pobudzają do myślenia,

 bawią – ot tak, po prostu. 

Pucio. Pierwsze zabawy – obrazki stwa-

rzają okazję do rozmaitych zabaw, w zależno-

ści od możliwości intelektualnych i potrzeb 

dziecka: nauki nazywania obiektów, powta-

rzania i rozpoznawania wyrażeń dźwięko-

naśladowczych, wyszukiwania wskazanych 

przez rodziców obiektów spośród kilku wy-

branych kartoników i wielu innych gier. Star-

sze dzieci mogą wykorzystać obrazki i podpi-

sy podczas nauki czytania.

Wiek: 1+.

Pucio. Co tu pasuje? – puzzle składają 

się z pięciu obrazków głównych ukazujących 

Pucia w codziennych sytuacjach (np. kiedy 

się myje) oraz 20 elementów uzupełniających, 

na które składają się obiekty z najbliższego 

otoczenia dziecka (np. mydło, ręcznik). Za-

daniem dziecka jest przyjrzeć się obrazkowi 

głównemu i dołączyć pasujące do niego ele-

menty uzupełniające.

Wiek: 2+.

Pucio. Czego brakuje? – zadaniem dziec-

ka jest połączenie dwóch kawałków puzzli – 

obrazka głównego (przedstawiającego Pucia 

w sytuacji, w której czegoś brakuje) i elemen-

tu brakującego. Dopasowanie puzzli może być 

trudniejsze niż w grze „Co tu pasuje?”, gdyż 

polega nie tylko na odnajdywaniu elementów, 

lecz także kojarzeniu i dostrzeganiu związków 

logicznych między sytuacją a obiektami poka-

zanymi na ilustracjach.

Wiek: 2+.

Pucio. Domino – pudełko zawiera 28 dwu-

stronnych kartoników. Na jednej stronie znaj-

duje się prostsze domino obrazkowe z boha-

terami książek o Puciu dla młodszych dzieci 

(z podpisami, które mogą wesprzeć pierwsze 

kroki w nauce czytania), na drugiej zaś kla-

syczne (wspomagające ćwiczenie umiejętno-

ści liczenia) dla starszych.

Wiek: 2+.
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Pucio. Gdzie to położyć? – w pudełku 

znajduje się sześć plansz z różnymi pomiesz-

czeniami w mieszkaniu rodziny Pucia i 36 że-

tonów z przedmiotami charakterystycznymi 

dla tych pomieszczeń. Dziecko układa przed-

mioty w różnych miejscach na planszach (np. 

na stoliku w salonie). Uczy się przy tym rozu-

mienia stosunków przestrzennych i świado-

mego stosowania przyimków (np. „na”, „w”, 

„pod”). Instrukcja zawiera spis wielu zabaw 

z zastosowaniem tak przygotowanego mate-

riału.

Wiek: 2+.

Pucio. Rodzinna sobota – w pudeł-

ku znajduje się 15 elementów. Każdy z nich 

przedstawia fragment jednego dnia w ro-

dzinie Pucia. Po ich ułożeniu powstaje ciąg 

obrazków opowiadających o rodzinnej so-

bocie. Produkt jest pomocny w rozwinięciu 

słownictwa, rozumieniu tekstu słuchanego, 

ćwiczeniu uwagi słuchowej, rozumieniu se-

kwencji zdarzeń i umiejętności opowiadania; 

pozwala trenować logiczne myślenie, pamięć 

i spostrzegawczość.

Wiek: 2+.

Pucio. Co słychać? – w pudełku znajdu-

je się duży obrazek składający się z 12 ele-

mentów, a na nim Pucio i Misia w otoczeniu 

dźwięków natury: ćwierkania ptaków, bzy-

czenia owadów, tuptania mrówek, chrupania 

wiewiórki, szczekania psa oraz szumu wiatru. 

Po ułożeniu dziecko i rodzic mogą rozpocząć 

zabawę w powtarzanie użytych na obrazku 

wyrażeń dźwiękonaśladowczych – odczyty-

wać je, wskazywać zwierzęta i naśladować 

dźwięki, jakie wydają.

Wiek: 2+.

Pucio i Misia ubierają choinkę – do 

ułożenia jest duży (składający się z 22 ele-

mentów) obrazek w kształcie choinki. Opa-

kowanie zawiera też niespodziankę: kilka tek-

turowych bombek z wizerunkami bohaterów 

książek o Puciu do zawieszenia na prawdzi-

wym drzewku lub do przystrojenia wózka.

Wiek: 2+.

Pucio do tulenia – ukochany bohater dzie-

ci do przytulania i zasypiania, na spacery i do 

zabawy! Jest świetnym uzupełnieniem serii 

książek i gier.

Wiek: 3+.

Dla kogo? Urocza maskotka sprawi radość 

każdemu maluchowi.

Puk, puk, Puciu! 

Co u Ciebie nowego?

W lutym Puciowa biblioteczka powięk-

szyła się o nowy grzbiecik – książkę 

„Pucio w mieście”. 

Szósta część przygód Pucia jest skierowa-

na zarówno do maluchów, jak i poważ-

nych starszaków. Dzieci poznają z nią bli-

żej rodzinę Pucia, wzbogacając przy tym 

swój słownik o nazwy nowych obiektów 

i czynności oraz rozwijając umiejętność 

opowiadania.

Wiek: 2+.

Dla kogo? Dla dzieci, które już mówią, 

ale nadal rozszerzają swój zasób słownic-

twa oraz umiejętność budowania bar-

dziej złożonych wypowiedzi.

Czy wiecie, że…

…Pucio stał się też najwyższej jakości 

„towarem eksportowym”. Dotychczas 

Puciowe serie ukazały się już na pię-

ciu rynkach zagranicznych: niemiec-

kim, chorwackim, włoskim, słowackim 

i ukraińskim. Obecnie trwają prace nad 

wydaniem czeskim.

Oto, jakie imiona nosi nasz uroczy boha-

ter poza granicami Polski:

 w Niemczech – Moritz;

 w Chorwacji – Pino;

 we Włoszech – Lucio;

 na Słowacji – Kubko;

 na Ukrainie – Bodzio;

 w Czechach – Péťa.

Kto stoi za konceptem Pucia?

Sympatycznego bohatera stworzył duet:

dr n. hum. Marta Galewska-

-Kustra – logopedka i pedagożka dzie-

cięca, pedagożka 

twórczości, pisarka 

oraz mama. Zajmu-

je się rozwijaniem 

kreatywności oraz 

terapią opóźnione-

go rozwoju mowy 

i wad artykulacyjnych 

u dzieci. Wieloletnia 

pracowniczka nauko-

wa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Joanna Kłos – ukończyła grafi kę na 

Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie, dy-

plom obroniła w Pra-

cowni Projektowania 

Plakatu. Po kilkunastu 

latach porzuciła jed-

nak etat grafi czki, by 

całkowicie poświęcić 

się ilustracji.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Oba tytuły przypadną do gustu młodym bystrzakom. To barw-

nie ilustrowane, ciekawe narracyjnie, proste gry edukacyjne 

przystosowane dla dzieci, które nie potrafi ą jeszcze samodziel-

nie czytać. 

„Klik klak” opiera się na kłódkach, które należy otworzyć za po-

mocą odpowiednich kluczy. Zadaniem uczestników jest odnalezienie 

w jak najkrótszym czasie par, które utorują im drogę do zwycięstwa. 

Zestawy różnią się nie tylko kolorem, ale także kształtem i wzorem, co 

sprawia, że na pierwszy rzut oka kilka z nich zdaje się wyglądać niemal 

identycznie.

 Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku gry „Oko nie”. Po roz-

łożeniu kart gracze mogą mieć wrażenie, że patrzą na morze takich 

samych ryb. Jednak w rzeczywistości okonie różnią się szczegółami, 

które wypatrzy tylko sokole oko. Uczestnik zabawy, który zrobi to naj-

szybciej, a następnie połączy je w pary, otrzyma tytuł największego 

bystrzaka.

MOCNE STRONY GIER „OKO NIE” I „KLIK KLAK”
  Stanowią świetne ćwiczenie spostrzegawczości, szybkości reakcji 

oraz zdolności manualnych.

 Karty zostały wykonane z wysokiej jakości, grubej tektury.

  Kolorowe ilustracje przyciągają uwagę dzieci, zachęcając do 

sięgnięcia po grę.

 Wiele wariantów zabawy sprawia, że szybko się nie znudzą.

 Skupiają się wokół współpracy i sportowej rywalizacji.

 Możliwość zabawy w wariancie jednoosobowym. 

  Zbalansowany poziom trudności czyni zabawę przyjemnym 

wyzwaniem dla młodych graczy.

„Klik klak” Liczba graczy: 2-4. Wiek: 4+. 
„Oko nie” Liczba graczy: 1-5. Wiek: 6+. 

Odrobina sprytu mile widziana!
Gry na spostrzegawczość to jedna z najpopularniejszych 

kategorii zabaw edukacyjnych dla dzieci. W morzu 
propozycji trudno jednak wyłowić te, które wyróżniają się 

innowacyjnością, a zarazem pobudzają rozwój dzieci na wielu 
poziomach. Tak jak dwie nowe, kompleksowe propozycje 

od wydawnictwa Multigra: „Oko nie” oraz „Klik klak”.

Zd
ję

ci
a:

 M
ul

tig
ra

wyzwaniem dla młodych gracccczzy.
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PREMIERY: 
LUTY 2021

DODATEK DO GRY „BOSS MONSTER” 
– „KRYPTA ZŁOCZYŃCÓW”
Krypta stanęła otworem i świat gry „Boss 

Monster” już nigdy nie będzie taki sam. Roz-

szerzenie zawiera prawdziwy skarbiec pełen 

najróżniejszych niespodzianek! 

Mocne strony:

• Największy dodatek w historii (64 nowe 

karty, 32 żetony).

• Zbiór najlepszych mechanik znanych z po-

przednich gier i dodatków.

• Jeszcze więcej pikseli, jeszcze więcej 

popkultury, jeszcze więcej komnat do zbu-

dowania. 

Czas gry: 30 min. Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 13+. 

„GRA Z JAJEM”
Zwariowana imprezowa karcianka, w której 

liczy się jajka – licząc na odrobinę szczęścia! 

Uważaj na zwariowaną obsadę, która wpro-

wadza niemałe zamieszanie! Jaja gwaranto-

wane!

Mocne strony:

• Gra posiada certyfi kat Ecofriendly Game.

• Świetnie zagra zarówno w gronie dwu-, jak 

i ośmioosobowym. 

• Unikatowość (próżno szukać podobnego 

połączenia klimatycznych ilustracji i tego 

typu mechaniki).

• Uniwersalność (mogą w nią grać dzieci, 

dorośli, jak i całe rodziny). 

• Możliwość stopniowania złożoności roz-

grywki. 

Czas gry: 20 min. Liczba graczy: 2-8. 

Wiek: 7+.

„KRÓLEWSKI WYŚCIG”
Raz na sto lat organizowany jest wyścig, któ-

rego zwycięzca będzie mógł wybrać nowe-

go króla. Przejmij dowodzenie nad jednym 

z klanów i poprowadź swoich biegaczy do 

zwycięstwa. Wykorzystuj wyniki z rzutów 

kośćmi, aby osiągnąć najlepszy wynik. Liczy 

się bycie najsprytniejszym, niekoniecznie 

najszybszym!

Mocne strony:

• Świetna gra rodzinna (rzuć kośćmi i wy-

konaj dostępne akcje). 

• Uczy podejmowania decyzji. 

• Bardzo angażująca i dynamiczna. 

• Plansza składa się z kilku części, które 

można układać na różne sposoby. 

Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 7+.

PREMIERY: 
MARZEC 2021

„ROSZADA WŚRÓD ZWIERZĄT”
Rodzinna gra logiczna, która czerpie z trady-

cji szachowej. Każdy z graczy kontroluje troje 

zwierząt: kota, mysz i słonia, którymi zbiera 

odpowiednie pożywienie z planszy. Trzeba 

jednak uważać, gdyż zwierzęta boją się siebie 

nawzajem…

Mocne strony:

• Gra posiada certyfi kat Ecofriendly Game.

• Szachy podane w formie rodzinnej gry 

planszowej. 

Zd
ję

ci
a:

 M
ud

uk
o

Nasza redakcja miała przyjemność wzięcia udziału w prezentacji online nowości 

wydawnictwa Muduko. Zorganizowane z wykorzystaniem jednej z popularnych 

platform meetingowych spotkanie było namiastką normalności, za którą wszyscy 

tak bardzo tęsknimy. Skrupulatnie prowadzone notatki pozwoliły nam przygotować 

podsumowanie premier wydawcy zaplanowanych na I kwartał roku. 

Jeśli chodzi o samą ofertę, oprócz wielu ciekawych propozycji w kategorii gier miłym 

zaskoczeniem są… książeczki wspierające rozwój dziecka od chwili narodzin! Na uwagę 

zasługuje również wykorzystanie innowacyjnej technologii Biocidal Coating. Ponadto 

wiele nowych pozycji może się poszczycić certyfi katem Ecofriendly Game. Wydawca 

wyraźnie zaakcentował w ten sposób kierunek, w jakim podąża w tym roku.

Muduko: wiosenna prezentacja na miarę czasów

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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• Autorem jest zdobywca wielu nagród na 

całym świecie Urtis Sulinskas. 

• Za oprawą grafi czną stoi znany polski ry-

sownik komiksowy Tomasz Kaczkowski.

Czas gry: 30 min. Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 8+.

„GRANIE W PRANIE”
Superbohater Henio i jego siostra Fantastycz-

na Fiona znów mają za zadanie uratować świat. 

Jednak zanim wyruszą na akcję, muszą wyprać 

i wysuszyć swoje kostiumy. Wydaje się to ła-

twe, ale trzeba się spieszyć, gdyż Dr Chmura 

chce pokrzyżować im plany! Skonstruował 

maszynę, dzięki której manipuluje pogodą. 

Będzie wysyłał deszcz, wiatr i błyskawice, aby 

pranie nie zdążyło wyschnąć na czas! 

Mocne strony:

• Świetna, dynamiczna gra dla całej rodziny.

• Ciekawa konstrukcja (pudełko stanowi in-

tegralną część gry). 

• Różnorodne komponenty.

• Rekomendowana przez psychologów 

(usprawnia motorykę małą).

• Dziecko może wczuć się w rolę superbohatera.

• Dzięki niej dzieci potraktują domowe 

czynności jako zabawę, a nie obowiązek.

Czas gry: 20 min. Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 6+.

„CHMURY. KALAMBUROWE UKŁADANKI”
Szybka rodzinna gra, w której liczą się zręcz-

ność i wyobraźnia. Z różnokształtnych chmur 

gracze starają się ułożyć przedmiot z obrazka. 

Kto pierwszy odgadnie, otrzyma kartę. Punk-

ty może zdobyć również gracz układający 

chmurę. Bujanie w obłokach nigdy nie było 

tak przyjemne!

Mocne strony:

• Nowe podejście do kalamburów.

• Świetna zarówno dla całej rodziny, jak 

i grona przyjaciół.

• Ćwiczy wyobraźnię, kreatywność i refl eks.

Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 3-6. 

Wiek: 6+.

Seria "Minikarcianki nie 
tylko dla przedszkolaków"

„RYSOSTWORY. ZABAWA W RYSOWANIE”
Weź kartkę i ołówek, a następnie, dobierając kar-

ty, narysuj własnego potworka i nazwij go. Czy 

dasz radę wymówić jego imię? A może dla od-

miany pobawisz się w… zmazywanie potworka? 

Dobieranie? Albo pomożesz potworkom, któ-

re pogubiły swoje części ciała, pozbierać się do 

kupy? Wariantów zabawy jest aż dziewięć! 

Mocne strony:

• Gra posiada certyfi kat Ecofriendly Game.

• Zastosowano w niej również innowacyjną 

nanotechnologię Biocidal Coating.

• Aż 9 wariantów zabawy na różnych pozio-

mach trudności.

• Wstęp do rysowania i pisania (ćwiczenie 

motoryki małej).

• Doskonałe narzędzie do rozmowy o emocjach.

• W przygotowaniu kolejne warianty zabawy 

i dodatki do pobrania z www.muduko.com.

• Gra daje duże pole do popisu dla nauczy-

cieli, opiekunów i terapeutów. 

• Rekomendowana przez psychologów. 

• Poręczny format sprawia, że zmieści się 

w kieszeni.

Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 1-10. 

Wiek: 4+. 

„GĄSIENICE. WYŚCIG DO JABŁKA”
Kolorowe gąsienice próbują dotrzeć do ape-

tycznego jabłka. Celem graczy jest wyłapanie 

jak największej ich liczby dzięki kartom pta-

ków. Gracze muszą jednak być uważni, bowiem 

mimo że wygrać może tylko jeden z nich, to 

równie dobrze przegrać mogą wszyscy!

Mocne strony:

• Lekka i przyjemna gra dla całej rodziny.

• Ćwiczy pamięć.

• Ilustracje Tomka Larka.

• Idealna w podróży.

• Poręczny format sprawia, że zmieści się 

w kieszeni.

Czas gry: 20 min. Liczba graczy: 2-5. 

Wiek: 5+.

„BYSTRE GŁÓWKI. GRA PAMIĘCIOWA”
Zadaniem graczy jest zapamiętanie obrazków 

z zagrywanych kart oraz wymienienie ich 

w odpowiedniej kolejności. Brzmi banalnie, 

ale karty specjalne wprowadzają spore zamie-

szanie…

Mocne strony:

• Gra dla całej rodziny.

• Ćwiczy pamięć i koncentrację.

• Idealna do zabrania w podróż.

• Poręczny format sprawia, że zmieści się 

w kieszeni.

Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 6+. 
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Seria "Pierwsze ekoksi¹¿eczki 
Twojego dziecka"

„Moje pierwsze kształty. Książeczka kontrastowa” (0 m+),

„Moje pierwsze kolory. Książeczka kontrastowa” (3 m+)

Dzięki bardzo prostym czarno-białym obrazkom niemowlę otrzy-

muje odpowiednie dla swojego wieku bodźce zmysłowe. Jego wzrok 

uczy się odróżniać przedmiot od tła, na którym jest narysowany, 

oraz wyodrębniać i rozpoznawać pierwsze plamy wyrazistych kolo-

rów. Książeczki stymulują rozwój wyobraźni, pomagają kształtować 

ostrość obrazu oraz pielęgnować więź pomiędzy dzieckiem a rodzi-

cami.

„Moje pierwsze zwierzęta. Książeczka obrazkowa” (9 m+)

Pierwsze barwne, ale proste w swej formie ilustracje rozwijają zdolno-

ści poznawcze i sensoryczne oraz wspomagają rozwój wzroku małego 

dziecka. W tym wieku maluch żywo reaguje na obrazki i sam manipu-

luje książeczką, co ćwiczy jego zdolności manualne i motorykę małą. 

Wspólna „lektura” angażuje dorosłego w zabawę i wspiera zacieśnia-

nie więzi emocjonalnych między dzieckiem a rodzicami. Książeczka 

pomaga rozwijać wyobraźnię i wyostrza wzrok.

„Moje pierwsze owoce i warzywa. Książeczka obrazkowa” (12 m+)

Wielobarwne, ale proste ilustracje owoców i warzyw są znakomitą po-

mocą w rozwoju poznawczym dziecka. Mogą również zapoczątkować 

zaznajamianie go z nowymi kolorami, kształtami i… smakami! Dla 

rodzica książeczka stanowi tym samym wsparcie w rozszerzaniu diety 

malucha o zdrowe produkty i w wykształcaniu w nim prawidłowych 

nawyków żywieniowych, o rozwoju słownictwa czy nauce kolorów 

nie wspominając.

Mocne strony:

• Wszystkie książeczki posiadają certyfi kat Ecofriendly Book. 

• Zastosowano w nich również innowacyjną nanotechnologię 

Biocidal Coating.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NOWOŚCIACH 
MUDUKO I ZU&BERRY

Biocidal Coating – innowacyjna technologia opracowa-
na we współpracy z Wydziałem Inżynie-
rii Materiałowej Politechniki Warszaw-
skiej. Dzięki opatentowanej metodzie 
lakierowania powierzchni drukowanych 

produkty wykazują niemal stuprocentowe właściwości 
bakterio-, grzybo- i wirusobójcze, a ponadto są niesamo-
wicie trwałe i odporne na ścieranie. Nie ma też potrzeby 
dezynfekowania ich, wystarczy okazjonalnie przetrzeć je 

suchą ściereczką. Lakier jest ekologiczny, a tym samym 
bezpieczny dla środowiska naturalnego. Szczegółowe in-
formacje: biocidalcoating.org.

Ecofriendly Game/Ecofriendly Book– umieszczony na 
grach i książeczkach znak 
świadczy o wykorzystaniu 

w procesie produkcji ekologicznych materiałów oraz roz-
wiązań, takich jak surowce FSC, kartonowe lub drewnia-
ne elementy (również ze znakiem FSC), bezpieczne farby, 
lakiery i kleje pochodzenia roślinnego, folie biodegrado-
walne. Szczegółowe informacje: ecofriendlygame.com.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWICJUSZA: 
3D SIMO BASIC 2 

 Najmniejsze pióro z rodziny 3D Simo. 

 Zasilanie: bateria (wbudowana).

 Jedyny na rynku produkt dla dzieci 

od 8. roku życia.

 Pióro jest w pełni bezpieczne, nie ma moż-

liwości, by dziecko poparzyło się podczas za-

bawy (temperatura dyszy wynosi 65-75°C).

 Możliwość wykorzystania tylko jednego 

rodzaju fi lamentu – PCL, który ze względu na 

swoje właściwości jest materiałem niezwykle 

bezpiecznym: topi się w niskich temperatu-

rach i bez problemu przechodzi przez prze-

wód pokarmowy, dzięki czemu nie zagraża 

zdrowiu młodego projektanta.

NAJLEPSZY WYBÓR DLA BIEGŁEGO 
DESIGNERA: 3D SIMO KIT 2 

 Zasilanie: kabel USB 5 V/2,4 A (istnie-

je możliwość dokupienia specjalnej baterii, 

wówczas nie ma konieczności używania ka-

bla).

 Jest to produkt typu open source, w któ-

rym plastikowe elementy są wytwarzane na 

drukarce 3D.

 Przeznaczony dla młodzieży od 14. roku 

życia.

 Możliwość podłączenia czterech końcó-

wek: do rysowania 3D, do lutowania, do wy-

palania oraz do cięcia pianki drutem oporo-

wym.

 Domyślnie wykorzystuje fi lamenty ABS, 

PLA oraz PETG, które topią się w tempera-

turze 180-245°C (istnieje również możliwość 

wykorzystywania innych fi lamentów).

 Zestaw wymaga złożenia.

NAJLEPSZY WYBÓR DLA EKSPERTA: 
3D SIMO MULTIPRO

 Profesjonalny produkt dla majsterkowi-

czów, modelarzy oraz osób kreatywnych.

 Zasilanie: klasyczny adapter 12 V/2 

A (możliwość zasilania również z powerban-

ku 12 V).

 Wiek: 14+.

 Dostępne końcówki: do rysowania 3D, do 

lutowania, do wypalania, do cięcia pianki 

drutem oporowym, wiertarka, śrubokręt oraz 

wyrzynarka (automatycznie rozpoznawane).

 Istnieje możliwość wykorzystania dowol-

nego fi lamentu do druku 3D (dostępnego na 

rynku obecnie i w przyszłości), który topi się 

w temperaturze 150-265°C.

 Opakowanie: walizka robocza.

 Wybór języka.

 Możliwość aktualizacji oprogramowania 

za pomocą telefonu komórkowego.

Jeszcze pióra czy już minidrukarki 3D?
W ostatnim czasie na polskim rynku zabawek dla „starszaków” ogromną popularnością 

cieszą się pióra 3D, które w wielu przypadkach są po prostu poręczniejszą wersją 
drukarek 3D. Naturalnie aby efekty pracy z nimi były satysfakcjonujące, należy 

w pierwszej kolejności postawić na sprawdzonego producenta, a decydując się 
na konkretny model, kierować wiekiem oraz stopniem technologicznego 

wtajemniczenia młodego projektanta. Jak się do tego zabrać? Podpowiadamy!
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J
eśli chodzi o ten pierwszy warunek, 

pewniakiem jest marka 3D Simo, któ-

rej wyłącznym dystrybutorem jest fi rma 

ConQuest Entertainment. Jednak czym suge-

rować się podczas wyboru konkretnego pro-

duktu, skoro na pierwszy rzut oka wyglądają 

one niemal identycznie? 

I tutaj zaskoczenie: okazuje się, że lista 

różnic między nimi jest całkiem spora i nie 

dotyczą one wyłącznie wieku oraz funkcji 

samych urządzeń. Z tego powodu postano-

wiliśmy przygotować dla Czytelników małą 

ściągawkę ze wszystkich możliwości na pozór 

zwyczajnego pióra, z których wielu może na-

wet nie zdawać sobie sprawy.
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Tak mógłby wyglądać dialog w sklepie, 

w którym sprzedawca postanowił za-

oferować klientowi nowość od Albi 

Polska. Choć pewnie zostałby on uzupeł-

niony o wywiad dotyczący posiadania przez 

„konsumenta ostatecznego” pióra, które jest 

wytrychem do Albikowego świata. W przy-

padku gdy memo miałoby być początkiem 

przygody młodego człowieka z serią „Czytaj 

z Albikiem”, wystarczyłoby do niego dokupić 

pióro aktywujące dźwięki (dostępne oddziel-

nie lub w zestawie z książką).

W MAŁYM ALBIKU WIELKA MOC!
Albik jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki uaktywnia przeróżne odgłosy. 

W książeczkach i puzzlach z serii zaprezen-

towane zostały (w zależności od tematyki) 

m.in. odgłosy zwierząt, pojazdów ratunko-

wych, środków transportu nagrane na wzór 

tradycyjnych słuchowisk: z podziałem na 

głosy bohaterów, którzy opowiadają historie, 

śpiewają piosenki, recytują wierszyki, zapra-

szają do rozwiązania wesołych quizów i nie 

tylko, również aktywowanych po dotknięciu 

Albikiem. 

W przypadku serii „Czytaj z Albikiem. In-

teraktywna gra memo” są to dźwięki (zako-

dowane w żetonach) wydawane przez:

 instrumenty muzyczne,

 środki transportu,

 zwierzęta,

 przedmioty codziennego użytku, 

wraz z ich nazwami oraz krótką charakte-

rystyką. 

JAK GRAĆ?
Po otwarciu poręcznego pudełeczka gracze 

przenoszą się w świat dźwięków. Na począ-

tek uczestnicy zabawy układają znajdujące się 

w nim 48 żetonów obrazkami do dołu. 

Wariant pierwszy
Zabawę rozpoczyna najmłodszy gracz: od-

krywa dowolny żeton, po czym dotyka mó-

wiącym piórem wybrany nieodkryty żeton. 

Jeśli dźwięk pasuje do odkrytego obrazka – 

zabiera oba żetony i próbuje poszukać kolej-

nej pary. Jeśli mu się nie uda, odwraca odkry-

ty żeton obrazkiem do dołu, a grę kontynuuje 

kolejny gracz. Zabawa toczy się do momentu, 

aż wszystkie żetony zostaną odkryte. Wygry-

wa gracz z największą liczbą zdobytych par.

Wariant drugi
Zasady można uprościć z myślą o młodszych 

dzieciach – należy wówczas odwrócić poło-

wę żetonów obrazkiem do góry, a zadaniem 

graczy jest dopasowanie do siebie dźwięków 

z zakrytych żetonów. 

Wariant trzeci
Z kolei starsze dzieci mogą grać, nie odkry-

wając obrazków, a zamiast tego odsłuchiwać 

dźwięki, co będzie świetnym ćwiczeniem pa-

mięci słuchowej. 

Wariant czwarty
Ostatnim możliwym wariantem zabawy jest 

zagranie żetonami w klasyczne memo (bez 

używania pióra).

Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 3-7 lat.

Tego jeszcze nie było! Albik wszedł do gry! 
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– Dzień dobry, czy otrzymam prostą, ale zarazem intrygującą grę pamięciową dla malucha?
– Jak najbardziej! Myślę, że idealnym wyborem będzie rynkowa nowość: memo od Albi Polska.
– Ale czy memo nie jest już takim trochę ogranym tematem? I czy nie znuży mojego trzylatka?
–  Proszę mi zaufać, interaktywna gra z serii „Czytaj z Albikiem” nie ma nic wspólnego z przebrzmiałymi 

nutami! Nomen omen: najprawdziwsze nutki, jakie się w nim pojawiły, wznoszą zabawę na wyższy poziom, 
a ton nadają jej dźwięki prawdziwej orkiestry.

– Teraz to ja poczułem się zaintrygowany! Poproszę!
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W serii „Czytaj z Albikiem. Interaktywna gra memo” ukazały się:

„Środki transportu”,

„Instrumenty muzyczne”,

 „Zwierzęta”,

 „Dźwięki wokół nas”.

SERIA „CZYTAJ Z ALBIKIEM. INTERAKTYWNA GRA MEMO” 
W PIGUŁCE

 Wiele wariantów zabawy: tradycyjne memo, memo 

dźwiękowe, memo dla młodszych dzieci.

  Okazja do zdobycia wiedzy na temat różnych instrumentów 

muzycznych/środków transportu/zwierząt/przedmiotów 

codziennego użytku.

 Możliwość usłyszenia wydawanych przez nie dźwięków. 

 Świetne ćwiczenie pamięci słuchowej.

NOWE GRZBIECIKI W ALBIKOWEJ BIBLIOTECZCE: 
„Moje pierwsze literki”, „Moje pierwsze cyferki”

  Interaktywne książki ułatwiające naukę czytania i liczenia.
  Dzieci znajdą w nich zabawne rymowanki, 
zagadki oraz grę planszową.

 Liczba zakodowanych dźwięków: ponad 2000.
 Wiek „czytelnika”: 3+.



2/202166

GRY

NA CZYM POLEGA REBRANDING?
Rebranding to przebudowa kilku lub wszyst-

kich elementów marki (np. jej identyfi kacji 

wizualnej). Jest to niezwykle indywidual-

ny proces, którego zakres zależy od sytuacji 

fi rmy na rynku. Równie dobrze może on 

polegać tylko na unowocześnieniu logo lub 

wymagać przebudowy całej fi rmy, włącznie 

z procesami wewnętrznymi. Celem rebran-

dingu jest odświeżenie wizerunku marki 

i dostosowanie go do trendów panujących na 

rynku, z zachowaniem zaufania konsumenta 

do znanych produktów w nowej odsłonie. 

Efektywnie przeprowadzony proces skut-

kuje zauważalnym wzrostem popularności 

brandu na rynku, co korzystnie odbija się na 

sprzedaży.

Przystępując do zmiany identyfi kacji 

wizualnej marki, należy pamiętać, by jej 

elementy nadal były rozpoznawalne, szcze-

gólnie jeśli ma ona status kultowej. Jedne 

z najbardziej kosztownych błędów marke-

tingowych polegały bowiem na odcięciu się 

od rozpoznawalnego logo na rzecz modnego, 

minimalistycznego. Po gwałtownej zmianie 

opakowania klient może stracić zaufanie do 

marki. Jest to niezwykle istotne w przypadku 

zabawek – rodzice kupujący nowy produkt 

dla dziecka przywiązują ogromną wagę do 

jego jakości. Jeśli fi rma jest im obca, przed 

zakupem sprawdzają opinie konsumentów na 

temat produktu. Najczęściej jednak decydują 

się zaufać marce, którą znają od lat.

Proces rebrandingu może trwać od kilku 

miesięcy do nawet kilku lat i wymagać od 

fi rmy dużych nakładów pracy oraz środków 

fi nansowych. Przykładowo zmiana identy-

fi kacji wizualnej niesie ze sobą konieczność 

opracowania dedykowanej kampanii promo-

cyjnej informującej o zmianach projektów 

opakowania. Ta z kolei wymaga nowych pro-

jektów grafi cznych, reklam online itp.

SZTANDAROWY PRZYKŁAD 
Natalia Collection to jedna z najbardziej roz-

poznawalnych serii lalek w Polsce. Marka jest 

szeroko obecna w marketach największych 

sieci, w małych sklepikach z zabawkami oraz 

w Internecie. Zabawki Natalia Collection co 

roku trafi ają do milionów domów na terenie 

całej Polski. W przypadku tej serii odświe-

żenie wizerunku musiało zostać przeprowa-

dzone ostrożnie i z zachowaniem kluczowych 

elementów. 

Na odświeżonych opakowaniach nadal 

można znaleźć charakterystyczne logo, zmo-

dyfi kowane jedynie w zakresie kolorystyki, 

która została dopasowana do zmienionego, 

jasnego designu. Bez tego logo marka mo-

głaby stracić tożsamość, a przez to zaufanie 

klientów. Nowa stylistyka wpisuje się w modę 

na pastelowe kolory, zaś łagodnie zarysowane 

wzory podkreślają dziewczęcy charakter se-

rii. Projekt kojarzy się ze świeżością i delikat-

nością, co świetnie współgra z zapowiedzia-

nym terminem wprowadzenia serii na rynek. 

Odmieniona Natalia pojawi się w sklepach 

już tej wiosny – w okresie odradzającej się do 

życia natury. Można zatem śmiało stwierdzić, 

że rebranding marki został starannie przemy-

ślany, a droga obrana podczas całego procesu 

okazała się właściwa.

Naszej redakcji nowa odsłona serii Natalia 

Collection bardzo przypadła do gustu. Jeste-

śmy pewni, że Czytelnicy podzielają tę opinię!

Korzyści wynikających z rebrandingu jest wiele. Umiejętne odświeżenie 
wizerunku marki pozwala dotrzeć do nowych klientów, a jednocześnie 
utrzymać przywiązanie do niej stałych odbiorców. Takie zmiany są sygnałem, 
że fi rma się rozwija, idąc z duchem czasu. Należy jednak pamiętać, że sam 
proces powinien przebiegać ostrożnie, gdyż jest zależny od wielu czynników. 
W niektórych przypadkach wystarczy bowiem odświeżenie identyfi kacji 
wizualnej. Najlepszym dowodem na to jest zmiana designu opakowań serii 
Natalia Collection. 
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Diabeł tkwi w szczegółach…
LALKI
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Na jakim etapie rozwoju znajduje się obec-

nie fi rma Askato?

Urszula Dominikowska-Beśka: – Początek 

naszej działalności, który nazwałabym takim 

trochę „dzieciństwem”, mamy już za sobą. 

Wkraczamy w kolejny etap rozwoju. Poszu-

kujemy nowych klientów, ale równie mocno 

dbamy o tych już pozyskanych. 

Joanna Kobryń: – Staramy się przy tym nie 

popaść w rutynę, to daje nam energię do 

działania. Nawet w okresie pandemii podąża-

my za wyznaczonymi celami. Wprowadzamy 

nowe produkty, poszerzamy asortyment. 

Wojciech Morawski: – W krótkich żołnier-

skich słowach ująłbym to tak: teraz się okopu-

jemy i koncentrujemy na utrzymaniu pozycji 

na rynku, nie zapominając o wyprowadzaniu 

ataków zaczepnych, tj. nowości! [Śmiech].

Właśnie, jak podsumowalibyście ubiegły 

pandemiczny rok? Co najmilej Was zasko-

czyło, a co niekoniecznie? 

W.M.: – Wniosek z tego okresu jest jeden: 

w biznesie, podobnie jak w życiu, trzeba być 

przygotowanym na najgorsze. Najmilej za-

skoczyła nas łatwość, z jaką większość skle-

pów przystosowała się do nowej sytuacji, 

rozwijając sprzedaż internetową. Na drugim 

biegunie postawilibyśmy nieudolność rzą-

dzących. 

J.K.: – Czas pandemii zmusił nas też do prze-

myślenia dotychczasowych działań, a jedno-

cześnie do otwarcia się na nowe. Wymusił 

niejako kreatywność. W efekcie okazało się, 

że tak trudny czas może być dobrym rokiem, 

jeśli odrzucimy przyzwyczajenia i rozejrzymy 

się za czymś nowym.

Odczuliście na własnej skórze zmieniające 

się preferencje konsumenckie? 

U.D.-B.: – Dzisiejszy klient poszukuje zaba-

wek rozwijających dzieci na wiele sposobów. 

Czyli dokładnie takich jak nasze.

W.M.: – Z roku na rok zauważamy coraz więk-

szą świadomość konsumentów, dlatego dużą 

wagę przykładamy również do zapewnienia im 

najlepszego balansu pomiędzy jakością a ceną. 

Na jakie działania oprócz tych zaplanowa-

nych wykorzystaliście okres pandemii?

J.K.: – Przez cały ten czas intensywnie pra-

cowaliśmy nad usprawnieniem komunikacji 

i sprzedaży za pomocą kanałów elektronicz-

nych. Efektem tych działań jest nasza nowa 

platforma B2B www.b2b.askato.pl, która zo-

stała uruchomiona dosłownie kilka dni temu.

Właściciele Askato: URSZULA DOMINIKOWSKA-BEŚKA, JOANNA KOBRYŃ i WOJCIECH MORAWSKI, 
zgodnie podkreślają, że okres 2,5 roku od powstania fi rmy przepracowali naprawdę sumiennie. 

Efektem tego jest świetna kondycja, w jakiej obecnie się ona znajduje. Tor dalszego rozwoju 
wyznaczają przede wszystkim cieszące się ogromną popularnością linie edukacyjne 

Genialny Dzieciak oraz Klocki Małych Geniuszy, choć nie brakuje też niespodzianek…

Dzieciństwo mają za sobą…

Zd
ję

ci
a:

 A
sk

at
o

BESTSELLERY ASKATO 2020 

Guzikowy 
trening 
małej 
rączki

Wyścig 
kulek

Śrubkowe 
konstrukcje

Linia Klocki 
Małych GeniuszyPiankowe 

wyklejanki

Maty ortopedyczne

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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W jakim kierunku będziecie podążać w tym roku? 

U.D.-B.: – Kierunek pozostaje bez zmian, tylko zamiast tabliczki 

z napisem: „Meta”, postawiliśmy banner: „Radość najmniejszych 

konsumentów i harmonijna współpraca z kontrahentami”. [Śmiech].

J.K.: – Nadal będą to zabawki, które mają za zadanie wspomagać 

dzieci na różnych etapach rozwoju. Chcemy rozbudować linie Ge-

nialny Dzieciak oraz Klocki Małych Geniuszy. Poszerzymy również 

asortyment w kategorii mat ortopedycznych, których sprzedaż z mie-

siąca na miesiąc notuje kolejne rekordy. 

W.M.: – Niezmiennie chcemy też pozytywnie wyróżniać się na tle 

konkurencji.

Macie własny sposób na prezentację nowości klientom bez targów 

i kontraktacji?

U.D.-B.: – Tak! Za nami setki godzin rozmów telefonicznych z kon-

trahentami oraz harówka przy przygotowywaniu ofert w formie 

elektronicznej. Wzrost obrotów w ubiegłym roku świadczy o tym, że 

idzie nam to całkiem nieźle!

Rozważacie w niedalekiej przyszłości jeszcze większe wykorzysta-

nie możliwości, jakie daje sieć, poprzez otwarcie np. sklepu inter-

netowego?

J.K.: – Rozważamy to, ale nie jest to naszym celem na najbliższy czas. 

Dotychczasowa owocna współpraca z obecnymi partnerami interne-

towymi napawa nas optymizmem i pozwala snuć plany rozwoju na 

przyszłość. Akurat w tym segmencie naszej działalności handlowej 

żadnych „rewolucji” nie przewidujemy. [Śmiech]. 

Dziękuję za rozmowę.

Zespół Askato (od lewej): Urszula Dominikowska-Beśka, Joanna Kobryń 
i Wojciech Morawski
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CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TRAKTOR MINI 
FARMA?
Traktory z serii Mini Farma posiadają sta-

bilną konstrukcję i duże koła ze specjalnym 

bieżnikiem, które pozwalają na jazdę po 

trawie i pokonywanie drobnych przeszkód. 

Dzięki regulowanemu siedzisku i maksymal-

nemu udźwigowi 50 kg dziecko szybko z nich 

nie wyrośnie. Zabawę uświetni klakson in-

formujący wszystkich, że lepiej zachować 

wzmożoną ostrożność: oto jedzie zapracowa-

ny rolnik!

Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI
Traktory Mini Farma powstają z surowców 

bezpiecznych dla dzieci. Mechanizm łań-

cuchowy jest zabudowany i zabezpieczo-

ny przed przypadkowym zacięciem rączki 

lub kawałka ubrania. Pojazdy są niezwykle 

trwałe, dzięki czemu posłużą dziecku przez 

wiele lat. 

ZABAWA NA WSI I W MIEŚCIE
Traktor z powodzeniem zastąpi tradycyjny 

rowerek w parku i z pewnością zrobi furorę 

na niejednym placu zabaw! Do tego stanowi 

idealne narzędzie do zabaw zespołowych – 

dzieci mogą urządzać wyścigi swoimi trak-

torami, a nawet podjąć pracę na wymarzo-

nej farmie, rozwijając zdolności społeczne 

i umiejętność współpracy. Produkt z łatwo-

ścią rozbudzi w nich też zew odkrywcy!

To tylko wybrane z licznych zalet tych ogól-

norozwojowych zabawek. Zachęcamy do za-

poznania się z ofertą traktorów z serii Mini 

Farma u przedstawicieli handlowych fi rmy 

Artyk, a tym samym podarowania najmłod-

szym niezapomnianej zabawy na wiosnę!

Dopiero co doczekaliśmy się pięknej, śnieżnej zimy, a tu już zbliża się wiosna!
 Ciepły wiatr zwiastujący długie godziny spędzane na świeżym powietrzu czuć 

wyraźnie w ofercie Artyka. Jedną z nowości fi rmy są niezawodne traktory na pedały 
z serii Mini Farma, które zachwycą wszystkie żądne niezapomnianych wrażeń 

maluchy marzące o spróbowaniu swoich sił na roli. 
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Wiosna zawitała w Artyku!Wiosna zawitała w Artyku!Wiosna Wiosna zawitałazawitała w Artyku! w Artyku!Wiosna zawitała w Artyku!
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Wszyscy fani świata Sylvanian ucieszą się 

na myśl o tym, że w wiosce zamieszkają 

nowi mieszkańcy. Będą nimi:

 Rodzina Czarnych Kotków (5530), 

 Rodzina Pand (5529),

 Rodzina Piankowych Myszek (5308).

Na świat przyjdą też Trojaczki z Rodzi-

ny Królików z Czekoladowymi Uszkami

(5532), które zostały wyposażone w niezbęd-

ną wyprawkę złożoną z trzech nosidełek oraz 

trzech krzesełek do karmienia. 

Na półkach sklepowych pojawią się rów-

nież zestawy z nowej serii Wesołe Miasteczko: 

 Zabawna karuzela gwiazda (5539),

 Dom strachów (5542). 

Uwagę zwracają także unikatowe środki 

transportu: 

 Królewska karoca ze złotymi koła-

mi (5543), którą łatwo można przemienić 

w Komnatę Księżniczki,

 Różowy rodzinny piknikowy van (5535).

Aby mieszkańcom Sylvanian niczego nie 

zabrakło, na rynku zadebiutuje też zestaw 

Piekarnia (5536) z piecem do wypieków 

i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami oraz 

świeżo upieczonymi chlebami, bagietkami 

i bułeczkami.

W tym roku wiele powodów do radości będą 

miały również dzieci, które uwielbiają kre-

atywne zabawy w świecie Aquabeads. Linia 

wzbogaci się o dwa nowe zestawy koralików:

 Zaczarowany Świat (31837) – prze-

niesie dzieci do magicznej krainy, w której 

spotkają czarodziejów, skrzaty, jednorożce, 

wróżki i wiele innych magicznych postaci. 

1800 koralików wraz z akcesoriami niezbęd-

nymi do stworzenia bajecznego świata za-

pewni świetną zabawę na dłużej. 

 Świat Wróżek (31766) – zawiera 820 

koralików oraz akcesoria do zaprojektowania 

magicznej biżuterii, którą następnie dziew-

czynka może wykorzystać jako element sty-

lizacji.
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Dwudziestu dziewięciu faworytów
Firma Epoch Traumwiesen w I półroczu 2021 r. wprowadzi na rynek zabawek aż 29 produktów! 
Wśród nowości są m.in. trzy rodzinki Sylvanian Families, dwa całkiem nowe zestawy koralików 

Aquabeads oraz (uwaga!) pięć gier na licencji Super Mario™!
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W obu nowościach na pierwszy plan wy-

suwa się unikatowy stojaczek do ekspozycji 

koralikowych kreacji. Uzupełnieniem linii są 

koraliki gwiazdki o różnej tematyce: 

 Czarujące zawieszki (31770), 

 Ocean (31769), 

a także Olśniewający zestaw Księżniczek 

Disneya (31606) oraz Mały zestaw kreatyw-

ny (31771), który będzie dostępny wraz ze 

skrojonym na miarę ekspozytorem, idealnym 

do postawienia na półce.

Nie da się jednak ukryć, że wydarzeniem 

wiosny w fi rmie Epoch jest rynkowy debiut 

gier na licencji Super Mario™. Każda z trzech 

gier z serii „Utrzymaj równowagę”:

 „Poziom zamek” (7360), 

 „Poziom ziemia” (7358), 

„Poziom pod ziemią” (7359),

zawiera platformę oraz cztery fi gurki ko-

lekcjonerskie, które można połączyć ze sobą, 

tworząc w ten sposób superplatformę! 

Dwie kolejne zręcznościówki:

  „Ucieczka przed kwiatem piranią”

(7357),

 „Rozchwiana wieża” (7356),

mają zaś szansę stać się najbardziej po-

szukiwanymi grami planszowymi na licencji 

Super Mario™! Każda z nich zawiera zestaw 

fi gurek kolekcjonerskich wykonanych z naj-

większą starannością i dbałością o szczegóły.

Dystrybucję zabawek Sylvanian Families, 

Aquabeads oraz gier planszowych Super 

Mario™ prowadzą na polskim rynku fi r-

my M&Z, Miki oraz Panda.

CZY WIECIE, ŻE… 
  Firma Epoch powstała w 1958 r. 

w Japonii.

  Pierwszą wyprodukowaną zabawką była 

gra planszowa. 

  Epoch jest obecnie największym 

producentem planszówek w Japonii. 

  W 2020 r. swoje 35. urodziny 

świętowała marka Sylvanian Families. 

  Na Netfl ixie można obejrzeć fi lmy 

animowane Sylvanian Families w języku 

polskim.

  Koraliki Aquabeads powstały dokładnie 

17 lat temu.

  Gry planszowe na licencji Super Mario™ 

produkowane są przez Epoch od 30 lat. 

KTO WYMYŚLIŁ KORALIKI 
AQUABEADS?
Pewnego dnia jedna z pracownic biura 

Epoch w Tokio miała ochotę na landryn-

ki. Sięgnęła do słoika i trafi ła na cukierki, 

które skleiły się, tworząc ucho królika. Po-

myślała wówczas: „Zabawne byłoby, gdyby 

dzieci mogły tworzyć najróżniejsze kształty 

ze sklejonych ze sobą koralików…”. Wkrót-

ce później fi rma opracowała unikatową 

technologię bezpiecznych koralików, które 

łączą się po spryskaniu wodą. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
W I PÓŁROCZU 2021 R.

  Reklama TV Sylvanian Families, 

Aquabeads oraz Super Mario™ przed 

Dniem Dziecka.

  Filmy animowane na Netfl ixie, fi lmy 

i reklamy na YouTubie.

  Ofi cjalny profi l Sylvanian Families 

Polska na Facebooku i Instagramie.

  Polskojęzyczne strony internetowe 

Sylvanian Families i Aquabeads.

  Strony internetowe dla specjalistów 

oraz dzieci i rodziców.

  Prasa drukowana dla specjalistów oraz 

dzieci i rodziców.

  Materiały do dekoracji sklepów i półek 

sklepowych.

  Displaye.

  Wirtualne targi zabawek: wiosna-lato 

oraz jesień-zima.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!







2/202176

WYWIAD

By odnieść się do tego, co czeka marketerów 

i media w tym roku, nie sposób nie wrócić do 

2020, który zmusił ich do redefi niowania spo-

sobów dotarcia z przekazem reklamowym…

Małgorzata Krysztopa: – Rzeczywiście, po 

bardzo obiecującym początku roku 2020 na-

stąpiło gwałtowne zahamowanie działań pro-

mocyjnych, będące wynikiem olbrzymiej nie-

pewności odnośnie do tego, jak będą wyglądały 

kolejne pandemiczne dni. A te przynosiły wiele 

niespodzianek, jak zamknięcie sklepów czy za-

chwianie łańcucha dostaw. Producenci i dystry-

butorzy stanęli przed wyzwaniem funkcjono-

wania w tych nieprzewidywalnych warunkach, 

zaś media musiały wykazać się dużą elastyczno-

ścią przy konstruowaniu ofert. 

Zdaje się jednak, że pandemia to niejedyne 

wyzwanie stojące przed wydawcami prasy. 

Odczuli to Państwo na własnej skórze?

– Jako fi rma działająca na zmieniającym się 

rynku mediowym od lat konsekwentnie dosto-

sowujemy narzędzia promocyjne do ewoluują-

cych wymagań partnerów biznesowych. Media 

drukowane skierowane do dzieci, a w przy-

padku publikacji dla najmłodszych – także 

do rodziców – mają ugruntowaną pozycję na 

rynku. W związku z tym, że opierają się na 

najpopularniejszych licencjach bajek znanych 

z kanałów TV, są pożądane przez ich fanów 

i rosną wraz z dziećmi. Po okresie fascynacji 

magazynem „Świnka Peppa” przychodzi czas 

na tytuły „L.O.L. Surprise!”, „Scooby-Doo!” lub 

„Cartoon Network”. Oznacza to także, że mamy 

szeroką ofertę skierowaną do fi rm adresujących 

swoje produkty bądź usługi do różnych grup 

wiekowych. A z uwagi na to, że dzieci oglądają 

telewizję i sporo czasu spędzają w Internecie, 

nie może nas tam zabraknąć z kampaniami re-

klamowymi, do których zapraszamy klientów. 

Współpracujemy również z młodymi infl uen-

cerami tworzącymi treści na YouTubie, Insta-

gramie czy Tik Toku, a lada moment ruszymy 

z własnym kanałem na YouTubie – Nie Ma 

Nudy!, co pozwoli nam na rozszerzenie oferty 

skierowanej do klientów.

Ważnym elementem życia rodzinnego od lat 

są wspólne wyjścia do kina. W jakim stopniu 

ich zamknięcie przełożyło się na Państwa pla-

ny wydawnicze?

– Konsekwentnie poszerzamy ofertę o publika-

cje towarzyszące głośnym premierom fi lmów 

familijnych. Oczywiście pandemia sprawiła, 

że w ubiegłym roku niewiele było takich mo-

mentów, ale też pokazała, jak są ważne. Film 

„Scooby-Doo!”, który jako jeden z nielicznych 

znalazł się na afi szach, odniósł ogromny sukces 

frekwencyjny. Ten rok obfi tuje w głośne pro-

dukcje, jak „Krudowie 2: Nowa era”, „Minionki: 

Wejście Gru”, „Hotel Transylwania 4” oraz „Psi 

Patrol”, dlatego katalog fi lmowy zajmuje klu-

czowe miejsce w naszej ofercie. 

Siłą biura reklamy jest doskonała znajomość 

produktów i usług, rynku oraz samych kon-

sumentów. W jaki sposób wykorzystują Pań-

stwo tę wiedzę?

 – Dzięki niej możemy idealnie dopasować pro-

dukt i komunikat reklamowy, a także wspierać 

naszych klientów, którzy nie mają doświad-

czenia w zwracaniu się do małych odbiorców. 

Przygotowujemy projekty dostosowane do cha-

rakteru danego pisma i jego czytelników oraz 

plan wsparcia w komplementarnych mediach. 

Podstawą sukcesu każdej fi rmy jest wyróż-

nienie się na tle innych. Mają Państwo na to 

własny sposób?

– Nasza fi lozofi a opiera się na zaoferowaniu 

klientom działań w różnych mediach skiero-

wanych do dzieci, by zapewnić kampanię 360˚ 

i optymalne dotarcie do precyzyjnie dobranej 

grupy docelowej, a także zagwarantować mak-

simum korzyści przy minimum zaangażowa-

nia czasu i budżetu z ich strony, co okazało się 

bezcenne w czasie powszechnej pracy zdalnej 

i wstrzymywanych inwestycji w marketing. 

Biuro reklamy zapewnia kompleksową opiekę 

nad powierzonymi projektami: od oferty obej-

mującej promocję w prasie, TV i Internecie, po-

przez przygotowanie kreacji reklamowych an-

gażujących młodych odbiorców, w tym obsługę 

mechanizmów konkursowych, aż po przesłanie 

raportów post-buy. Takie holistyczne podejście 

do potrzeb partnerów reklamowych zapewnia 

sprawne funkcjonowanie w zmieniającym się 

świecie. 

Dziękuję za rozmowę.

Skuteczna kampania reklamowa w niepewnych czasach
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O wyzwaniach rynku reklamowego w roku 2021 w kontekście komunikacji skierowanej 
do dzieci i rodziców zgodziła się nam opowiedzieć MAŁGORZATA KRYSZTOPA, kierownik 

działu reklamy wydawnictwa Media Service Zawada. 

Holistyczne podejście do potrzeb 
partnerów reklamowych zapewnia sprawne 
funkcjonowanie w zmieniającym się świecie.

Małgorzata Krysztopa
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FAMILIJNE
Do tej grupy należą proste, angażujące i przyja-

zne młodszym graczom planszówki, których za-

sady można wytłumaczyć w kilka minut. Samą 

rozgrywkę cechuje umiarkowana interakcja 

między uczestnikami lub jej brak. Będą dosko-

nałym wyborem na początku przygody z grami, 

jednak nie tylko, bowiem ich zalety docenią 

także planszówkowi weterani. Mówiąc krótko: 

są to bardzo uniwersalne tytuły, przy których 

dobrze będą się bawić różni gracze.

Pierwszą propozycją, która skutecznie 

połączy przy stole osoby w różnym wieku 

i z różnym doświadczeniem przy planszy, jest 

seria „Wsiąść do pociągu”. Celem gry jest 

budowanie na mapie tras kolejowych z wy-

korzystaniem fi gurek wagonów. Na począt-

ku rozgrywki jej uczestnicy otrzymują karty 

wskazujące, które miasta muszą połączyć 

nieprzerwaną trasą. W trakcie zabawy zbie-

rają kolorowe karty wagonów, które pozwo-

lą im odcinek po odcinku przybliżyć się do 

realizacji celu. Ta niezwykle popularna gra 

doczekała się wielu dodatków i rozszerzeń, 

pośród których łatwo znaleźć tematykę naj-

bliższą sercu. 

Idealną propozycją dla rodziny jest też 

„Domek”. W trakcie rozgrywki gracze urzą-

dzają swój wymarzony dom, zapełniając go 

różnymi pomieszczeniami. Wraz z kartą 

pomieszczenia zawsze dobierają jakiś doda-

tek: fragment dachu, element dekoracyjny, 

pomocnika lub narzędzie pozwalające na 

przebudowę. Planując, muszą zwracać uwa-

gę na wielkość pomieszczeń (im bardziej 

przestronne, tym lepiej) oraz funkcjonalność 

(dostępność łazienki, kuchni, sypialni). Gra 

jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla młod-

szych, jak i starszych odbiorców ze względu 

na uniwersalny temat, przyjazne grafi ki oraz 

brak negatywnej interakcji.

Do klasyków familijnych można też z pew-

nością zaliczyć grę „7 cudów świata”, 

która w ubiegłym roku doczekała się nowej, 

odświeżonej edycji. To najczęściej nagradza-

na planszówka na świecie, co absolutnie nie 

dziwi: tytuł jest niesamowicie uniwersalny! 

Doskonale zbalansowana gra o rozwoju cy-

wilizacji łączy w sobie proste zasady i dy-

namiczną rozgrywkę z planowaniem i stra-
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Planszówki na dobry wieczór

Jakie gry proponować klientom w okresie zimowym, kiedy długie wieczory zachęcają do sięgnięcia 
właśnie po planszę? Naturalnie jest to uzależnione od indywidualnych upodobań, a także stopnia 

zaawansowania w tego typu rozrywce, ulubionej mechaniki, tematu, liczby uczestników, ich wieku… 
Aby ułatwić Czytelnikom zadanie, przygotowaliśmy swoisty kanon gier, które w ciemno można polecić 

jako sposób na spędzenie miłego czasu w rodzinnym (choć nie tylko!) gronie.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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tegicznym myśleniem. Uczestnicy wcielają 

się w przywódców starożytnych miast, które 

starają się optymalnie rozwinąć. Siłą napędo-

wą zabawy są karty, które gracze wymieniają 

między sobą, a ich zagrywanie pozwala roz-

wijać się w konkretnych obszarach. Co waż-

ne, do zabawy można zaprosić aż 7 osób, zaś 

pojedyncza partia trwa zaledwie 30 minut!

TOWARZYSKIE
Do tej kategorii należą dynamiczne, zabaw-

ne tytuły, zwane potocznie „imprezowymi” 

(mimo że tak naprawdę świetnie spiszą się 

niemal w każdym gronie). To gry, których po-

jedyncze partie są krótkie, ale tak przyjemne, 

że uczestnicy z miejsca chcą rozegrać kolejne.

Na rynku gier od lat triumfy święcą wszelkie-

go rodzaju kalambury. To zrozumiałe, zwłasz-

cza że oprócz dostarczenia rozrywki takie tytuły 

pozwalają graczom wczuć się w sytuację innych 

osób, rozwijając tym samym ich kreatywność. 

Nie każdy jednak lubi formułę zabawy, w któ-

rej konieczne jest wyjście na środek i pokazanie 

haseł za pomocą gestów… Takim osobom na 

ratunek przychodzi „Imago Family”! To nie-

typowe kalambury, w których do przekazywa-

nia informacji wykorzystuje się przezroczyste 

karty z prostymi symbolami. Można dowolnie 

je na siebie nakładać, tworząc bardziej rozbudo-

wane obrazki, a także dodawać kolejne elemen-

ty, by lepiej naprowadzić pozostałych graczy na 

wylosowane słowo. Jedynym ograniczeniem 

jest tutaj wyobraźnia!

Dla wszystkich 

lubiących kreatywne 

wyzwania ciekawą 

propozycją jest rów-

nież „Daj namiar”. 

To oparta na współ-

pracy gra skojarze-

niowa, której uczest-

nicy szukają połączeń 

między wylosowany-

mi parami wyrazów. 

Rozgrywka oparta 

jest na siatce przeci-

nających się ze sobą słów. Uczestnicy po kolei 

dobierają karty współrzędnych, a następnie 

starają się podać współgraczom hasło, które 

połączy wskazane słowa. Celem gry jest od-

gadnięcie jak największej liczby par wyrazów 

w określonym przez klepsydrę czasie. 

A co, jeśli rodzina chce po prostu sięgnąć 

po lżejszy tytuł, niewymagający dodatkowej 

gimnastyki umysłu? W takim przypadku 

warto zwrócić uwagę na „Sushi Go!”. To 

genialna w swej prostocie karcianka, w któ-

rej celem graczy jest zebranie jak najbardziej 

opłacalnych zestawów sushi. Zabawa opiera 

się na wymianie kart: gracz otrzymuje na rękę 

określoną ich liczbę, wybiera jedną, a pozo-

stałe przekazuje dalej. W ten sposób można 

umiejętnie planować, psując jednocześnie 

szyki przeciwnikom. 

NARRACYJNE
Gry, które polegają tak naprawdę na opowia-

daniu historii. Są nie tylko sposobem na war-

tościowe spędzanie czasu, ale także doskonałą 

okazją, by podpatrzeć, jak maluchy posługują 

się językiem. W swobodnych wypowiedziach 

budują one coraz bardziej złożone zdania, 

ćwiczą nowe konstrukcje gramatyczne oraz 

poznają słowa. Ponadto opowiadanie historii 

pobudza do działania mózg, sprawiając, że 

wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach. 

W kategorii gier narracyjnych prym od 

lat wiedzie proste, a dzięki temu bardzo 

uniwersalne narzędzie, jakim są „Story 
Cubes”. Zestawy 9 kostek z obrazkami do-

skonale nadają się zarówno dla maluchów, 

które stawiają pierwsze 

kroki w świecie opowie-

ści, jak i dla starszaków, 

którym mogą posłużyć 

jako pomoc edukacyjna. 

Mechanizm zabawy jest 

banalny: uczestnicy rzu-

cają kostkami, by następ-

nie opowiedzieć historię 

w luźny sposób związaną 

z wylosowanymi obraz-

kami. Podczas tworzenia 

opowieści panuje peł-

na dowolność. Można 

wysłuchać osoby, która 

stworzy ją od początku 

do końca samodzielnie, 

lub kolejno dodawać po jednym fragmencie 

do wspólnej narracji. Kości opowieści wy-

stępują w wielu wariantach tematycznych, 

w tym nawiązujących do popularnych bajek, 

tak aby każdy mógł znaleźć wśród nich coś 

dla siebie.

Jeśli zaś snucie własnych historii to dla 

uczestników zbyt wiele, mogą posiłkować się 

gotowymi historyjkami, które następnie będą 

modyfi kowali zgodnie z własnymi upodoba-

niami. W tym celu powstały „Opowiadan-
ki” – narracyjna gra stworzona z myślą o spę-

dzaniu czasu w rodzinnym gronie. Rodzice 

wraz z dziećmi poznają bajki i decydują, jakie 

zwierzaki zostaną bohaterami ich opowieści. 

Kotek to odważny rycerz, a może samotny 

muzykant? Wiewiórka to ciekawska wiedź-

ma czy niezdarna wojowniczka kung-fu? Ta 

przepięknie ilustrowana gra doskonale pobu-

dzi ich wyobraźnię, pozwalając jednocześnie 

ciekawie spędzić czas.
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2/2222 2021800000

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam!

A kto? Firma Marko!

Charyzmy i młodzieńczej werwy nie sposób jej odmówić. Motorem napędzającym prężnie działającą machinę 
jest – nomen omen – żywiołowy prezes Janusz Musioł, prywatnie wielki fan dwóch kółek. Firma z Wodzisławia 

Śląskiego, która w tym roku świętuje 30. urodziny, od lat zachowuje status quo jednego z liderów rynku 
zabawek i akcesoriów dziecięcych. Huczna impreza z tej okazji miała się odbyć podczas lutowych targów Kids’ 

Time w Kielcach, jednak z uwagi na pandemiczne okoliczności musiała zostać nieco odłożona w czasie. 
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wstęp do obchodów pięknej rocznicy odbył się tu i teraz! A skoro już 
mowa o fi rmie na miarę XXI wieku, to w przepastnym albumie przedsiębiorstwa znajdziemy będące na to 

najlepszym dowodem fotografi e. To właśnie one najlepiej oddają, co Marko w duszy gra… I oby tak zostało 
do końca świata i o jeden dzień dłużej! Orkiestra tusz!
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Rok 2005: 

Galindia – konferencja Marko Rok 2007: Konferencja Marko w Bochni

Rok 2009: 

Targi w Kolonii

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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FIRMAFFIIRRMMA

SŁÓW KILKA O JUBILATCE…
Historia Marko sięga roku 1991. Handel artykułami z branży dziecięcej 

rozpoczęła cztery lata później. Obecnie fi rma:

  jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem uznanych światowych 

marek, m.in. BeSafe, Tiny Love, K’s Kids, Love to Dream, Trunki, 

Dreambaby oraz Nanobébé;

  oferuje tysiące produktów dla dzieci, które magazynuje na powierzchni 

równej dwóm boiskom do piłki nożnej;

  jest laureatką licznych nagród w konkursach branżowych, takich jak 

„Zabawka Roku”, „Świat Przyjazny Dziecku”, „HIT Najlepsze dla Dziecka”, 

„Kind + Jugend Innovation Award”, „Wybór Rodziców”;

  jest partnerem strategicznym targów Kids’ Time;

  jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów 

Dziecięcych;

  jest partnerem najpopularniejszych w Polsce warsztatów dla kobiet w ciąży: 

„Bezpieczny maluch” i „Mamo, to ja”;

  aktywnie włącza się w różne akcje charytatywne;

  wspiera drużynę kadetów piłki koszykowej. 

Rok 2017: Bankiet Marko w stylu ABBA

Rok 2019: Bankiet Marko w stylu wikingów

Rok 2018: 

Car Challenge z marką BeSafe

Szacownej Jubilatce oraz Jej Prezesowi Januszowi Musio³owi
¿yczymy nieustaj¹cej werwy do dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa
i wszechstronnej radoœci dzieciaków.
Redakcja

Rok 2011: 
Spotkanie wigilijne Marko

Rok 2016: 

25. urodziny Marko

Rok 2011: 

20. urodziny Marko

Rok 2020: 

Stoisko Marko podczas targów Kids' Time
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ROK PEŁEN PIŁKARSKICH EMOCJI

Reprezentacja Polski rozegra w tym roku 

co najmniej 15 meczów, w tym wystąpi na 

UEFA EURO 2020. Podopieczni nowego 

selekcjonera reprezentacji Paulo Sousy roze-

grają już w marcu trzy bardzo ważne spo-

tkania w ramach eliminacji do mistrzostw 

świata w Katarze. Przed samym turniejem 

fi nałowym, w czerwcu, zagramy dwa me-

cze towarzyskie, po to by później pojechać 

na UEFA EURO 2020. Tam zmierzymy 

się w grupie ze Słowacją, z Hiszpanią i ze 

Szwecją. Tak bogaty kalendarz gwarantuje 

mnóstwo emocji i generuje jeszcze większe 

zainteresowanie reprezentacyjną piłką, co 

bezpośrednio wpływa na potencjał sprzeda-

żowy produktów na licencji PZPN. A tych 

będzie naprawdę sporo!

KAPITAN NA MIARĘ SUKCESÓW

Robert Lewandowski jest niewątpliwie lide-

rem naszej drużyny. To jeden z najbardziej 

utytułowanych w ostatnim czasie piłkarzy na 

świecie. Po Mistrzostwie Niemiec, Pucharze 

i Superpucharze Niemiec, Lidze Mistrzów 

oraz Superpucharze Europy wygrał także Klu-

bowe Mistrzostwo Świata. Dla kapitana repre-

zentacji to już 30. trofeum w karierze. Polak 

został wybrany najlepszym zawodnikiem 2020 

roku zarówno przez UEFA, jak i FIFA. 

Pier wsze powołania na mist rzost wa Europy!
Do ogłoszenia powołań na UEFA EURO 2020 została jeszcze chwila, ale my już mamy 
21 pewniaków do gry. Polski Związek Piłki Nożnej razem ze swoimi licencjobiorcami 

tworzy bogatą ofertę produktów dla wszystkich fanów reprezentacji Polski! 
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LICENCJE

Kolekcjonerzy piłkarscy również znajdą coś dla siebie. Dostępna obecnie na 

rynku kolekcja kart, przygotowana przez MacGraf, zostanie uzupełniona o wy-

jątkowe karty 3D! Równocześnie będzie można zbierać specjalnie przygotowane 

na UEFA EURO 2020 karty z kolekcji Panini. Bogate portfolio nowości uzupeł-

niają nowe tekstylia (pościele, koce i ręczniki) od Carbotex, akcesoria szkolne od 

Astry, kilka odsłon gier karcianych od Cartamundi, piłki PVC od Trefl a, puzzle 

i zeszyty od fi rmy Interdruk oraz fi gurki kolekcjonerskie SoccerStarz. 

Czas przed EURO 2020 to również wyjątkowa okazja, aby dołączyć do gro-

na naszych licencjobiorców i wspólnie stworzyć nowe produkty. Zapraszamy do 

współpracy! Zachęcamy do kontaktu poprzez marketing@pzpn.pl! 

Łączy nas piłka!

Karol Tatar 

Polski Związek Piłki Nożnej

WIELE NOWOŚCI NA NOWY SEZON

Nadchodzący sezon będzie stał pod znakiem nowości licen-

cyjnych. Praktycznie wszyscy licencjobiorcy tworzą nowe 

produkty, które za chwile ujrzą światło dzienne. Wśród de-

biutów licencyjnych stworzonych przez fi rmę Artyk znajdą 

się maskotki pluszowe, gra „Mały reprezentant”, „Warcaby” 

oraz oldschoolowe „Piłkarzyki”. Dla wielbicieli gadżetów ra-

zem z Funny Case przygotujemy nowe wzory etui do tele-

fonów, a z Tactic edukacyjne gry dla najmłodszych, w tym 

piłkarską odsłonę „Aliasu”. Dajar wprowadzi m.in. nową 

kolekcję kubków porcelanowych, szklanek, termosów i lun-

chboxów. Z myślą o piłkarskich łasuchach pojawią się cze-

koladowe jajka od IMD Services oraz lody wyprodukowane 

przez Nordis Chłodnie. 
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Rynek gier dla najmłodszych obfi tuje w przeróżne propozycje edukacyjne. Wydawcy i dystrybutorzy 
oferują tytuły, których celem jest rozwijanie poszczególnych kompetencji u dzieci. W tym gronie 

jest fi rma Dante, posiadająca w swoim portfolio cieszące się ogromną popularnością serie 
„Carotina” i „Carotina Baby” od Lisciani. Najnowsze badania potrzeb małych konsumentów 

sprawiły, że do dwóch hitowych linii dołączyła ostatnio „Life Skills” – seria innowacyjnych produktów 
mających na celu rozwijanie u najmłodszych tzw. umiejętności życiowych.

D
ostrzegliśmy lukę na rynku, którą na-

szym zdaniem warto było wypełnić, 

stąd decyzja o wprowadzeniu serii 

„Life Skills” – wyjaśnia Marcin Maciejewski, 

prezes fi rmy Dante. – Wierzymy, że rozwój 

kompetencji miękkich w dzisiejszym świecie 

jest równie ważny jak ćwiczenie twardych 

umiejętności. Rozpoczęcie tego procesu już 

w dzieciństwie pozwala rodzicom mieć pew-

ność, że ich pociechy wyrosną na szczęśli-

wych ludzi – podkreśla.

Projektanci każdej z gier obrali sobie za 

cel rozwój i trening konkretnej umiejętności 

życiowej, co pozwala dziecku w przyjemny 

sposób zmierzyć się z wyzwaniami rozwojo-

wymi. Każdy tytuł oprócz szczegółowej in-

strukcji zawiera sugestie dla rodziców, dzięki 

którym mogą nie tylko pomóc swoim pocie-

chom, ale też przez zabawę wzmocnić relacje 

z nimi. 

PLANY DYSTRYBUTORA
Wybrane produkty z serii zadebiutowały na 

rynku w ubiegłym roku. Doskonałe przyjęcie 

przez klientów sprawiło, że dystrybutor zde-

cydował o rozszerzeniu ich oferty. Wśród kil-

kunastu propozycji przygotowanych z myślą 

o roku 2021 znajdują się tytuły zarówno dla 

młodszych, jak i starszych dzieci. Część z nich 

pojawi się w sprzedaży już w marcu, pozostałe 

dołączą do nich w kolejnych miesiącach. 

– Planujemy również dodruki produk-

tów, które zagościły już w polskich domach: 

„Moich pierwszych słów” z puzzlami po-

zwalającymi układać słowa związane z farmą 

i miastem, „Loteryjki z butikiem” oraz „Za-

czarowanego zamku” – zapowiada Marcin 

Maciejewski.

KOMPATYBILNOŚĆ OFERTY
Pierwszą podgrupą w ofercie dystrybutora 

są produkty o niewielkich gabarytach, które 

świetnie odnajdą się w strefi e przykasowej. 

Nie należy ich jednak lekceważyć ze wzglę-

du na rozmiar, gdyż one również są po brze-
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Pudełka z misją specjalną

KONKURSMAJORETTE.PL
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gi wypełnione materiałami edukacyjnymi. 

Nacisk położono w nich na wspólną zabawę 

dziecka z rodzicem, która ma ogromne walory 

edukacyjne. Korzystając z kart znajdujących 

się w opakowaniach, rodzice mogą pomóc 

dziecku w poradzeniu sobie z humorami lub 

odstawieniu smoczka, a nawet namówić go do 

korzystania z nocnika. – Zdajemy sobie sprawę 

z tego, że decyzje o pożegnaniu ze smoczkiem 

czy wprowadzeniu nocnika są bardzo stresu-

jące zarówno dla rodziców, jak i ich pociech. 

Poprzez produkty z serii „Life Skills” chcemy 

im zapewnić konkretne narzędzia edukacyjne, 

które umożliwią obu stronom dokonanie tych 

zmian w możliwie najmniej problematyczny 

sposób – zapewnia Maciej Klebański, specja-

lista ds. marketingu w Dante.

Wszystkie produkty z tej grupy opowiada-

ją historyjki i pokazują ważne aspekty danego 

zagadnienia. Na odwrocie znajdują się pytania, 

które rodzic może zadać dziecku, by spraw-

dzić, czy rozumie ono omawianą historię. 

Jako produkty przykasowe doskonale 

zagrają również „Mind Skills”. Jest to seria 

sześciu minigier rodzinnych, których zada-

niem jest rozwijanie umiejętności społecz-

nych, m.in. rywalizacji, nawiązywania re-

lacji oraz współpracy. Wśród nich znajdują 

się sztandarowe tytuły, jak „Państwa-miasta” 

czy „Kim jesteś?”, które są już bardzo dobrze 

znane w polskich domach. Nie ma tu jed-

nak mowy o kalkach znanych produktów 

– Lisciani zdecydowało się na wprowadze-

nie dodatkowych elementów, które uatrak-

cyjniają rozgrywkę, np. w grze „Państwa-

-miasta” są to karty z różnymi kategoriami 

dla poszczególnych graczy, dzięki czemu 

dziecko ma równe szanse w pojedynku z do-

rosłym przeciwnikiem. Oprócz klasyków 

seria obejmuje też zupełnie nowe propozy-

cje, takie jak „Umysły i talenty”, które pro-

ponują dzieciom rozwiązywanie prostych 

łamigłówek, czy „Pyszna gra słów”, podczas 

której muszą odgadywać słowa z danej kate-

gorii. Produkty dla „starszaków” pozwalają 

rozwijać kompetencje miękkie niezbędne 

dzieciom w tym wieku. Wśród nich znajdu-

ją się te pomocne w procesie decyzyjności, 

rozwiązywaniu problemów czy też dbało-

ści o naszą planetę. Podczas zabawy dzieci 

nauczą się również tzw. magicznych słów, 

które pozwolą im wykazać się dobrym wy-

chowaniem w każdej sytuacji.

PSST, NA TYM NIE KONIEC!
– Kategoria gier planszowych w ubiegłym 

roku osiągnęła zdecydowane wzrosty sprze-

daży. Z pewnością wpływ na to miała pan-

demia, która sprawiła, że ludzie więcej czasu 

spędzali w domach. Jesteśmy przekonani, że 

część zainteresowanych po prostu będzie się-

gać po kolejne tego typu produkty, ponieważ 

dostrzegli, że jest to świetny pomysł na ro-

dzinne spędzanie czasu – zauważa Martyna 

Stupnicka, dyrektor handlowa w Dante. 

Wszystkie nowości z serii „Life Skills” 

można już zamawiać u szczecińskiego dys-

trybutora. Jesteśmy jednak przekonane, że to 

nie koniec niespodzianek, jakie przygotowało 

na ten rok Dante – wiele z nich znamy zza 

kulis i możemy zapewnić, że naprawdę jest na 

co czekać! 

Oparta na międzynarodowych bada-

niach linia „Life Skills” została wymy-

ślona, narysowana i wyprodukowana we 

Włoszech. 

10 Life Skills

  Podejmowanie decyzji: konstruktywne 

podejście do tematu.

  Rozwiązywanie problemów: 

personalizacja korzystnych rozwiązań.

  Myślenie kreatywne: znajdowanie 

oryginalnych rozwiązań i pomysłów.

  Myślenie krytyczne: analizowanie i ocena 

sytuacji.

  Skuteczna komunikacja: analizowanie 

i ocena sytuacji.

  Skuteczne relacje: działanie w pozytywny 

sposób.

  Świadomość samego siebie: poznanie 

siebie.

  Empatia: zrozumienie innych.

  Zarządzanie emocjami: rozpoznawanie 

emocji własnych oraz innych.

  Zarządzanie stresem: rozpoznawanie 

i kontrolowanie źródeł stresu.

Seria „Life Skills” obejmuje produkty 

mające na celu ćwiczenie opracowanych 

przez Światową Organizację Zdrowia 

10 kompetencji osobistych i społecznych, 

których rozwój w dzieciństwie zapewnia 

lepsze i szczęśliwsze życie.
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Calico” uderza w czuły punkt każdego 

wielbiciela kotów. Gra od wydawnictwa 

Lucky Duck Games opowiada o szyciu 

patchworkowej kołderki. Jeśli uszyjesz ją 

zgrabnie, sporo mruczących przyjaciół przyj-

dzie się na kołderce powylegiwać.

– Jak szyć? – pytasz, rozkładając ręce.
Na kilka różnych sposobów. Gra u podstaw 

ma bardzo proste zasady. Najpierw dokładasz 

jedną łatkę na planszę kołderki, następnie do-

bierasz nową łatkę na rękę. Łatki są żetonami 

o sześciokątnym kształcie i powolutku wy-

pełniają puste przestrzenie na twojej planszy. 

„Co za banalna gra…” – pomyślisz.
Właśnie nie banalna. „Calico” jest dość wy-

magającym logicznym tytułem. Każdy skra-

wek materiału ma swój kolor i wzór. Jeśli uło-

żysz grupę sąsiadujących łatek w tym samym 

kolorze, możesz naszyć guzik (punktowany 

na koniec gry). Jeśli ułożysz grupę sąsiadu-

jących łatek z tym samym wzorem, przyjdzie 

wybrany kot i leniwie rozłoży się na tkaninie. 

Czyli albo wzory, albo kolory?
Ha, nie tak prosto! Zaczynasz z pewnymi 

zadaniami rozłożonymi na planszy. Wyma-

gają one zgromadzenia w swoim sąsiedztwie 

skrawków materiału w odpowiednich kolo-

rach lub wzorach, a najlepiej, gdy spełnisz 

oba wymagania naraz. 

Plansza nie jest za duża. Bardzo szybko za-

czniesz szukać takich łatek, by załatwiły kilka 

rzeczy jednocześnie. Na przykład pozwoli-

ły na przyszycie guzika i zwabienie kota lub 

zagwarantowały guzik i pozwoliły wypełnić 

zadanie. A najlepiej i zadanie, i guzik, i kot…

Gra może dostarczyć zabawy na dłużej. 

Kiedy już gracze opanują rozgrywki z podsta-

wowymi zadaniami, czekają na nich kolejne 

kafelki i nowe wyzwania. W instrukcji jest tor 

postępu, na którym mogą zaznaczać swoje 

zwycięstwa. Są też tabele osiągnięć: jedna do-

tyczy spełnienia określonych wymagań (np. 

gracz musi wygrywać, zdobywając większą 

liczbę punktów niż określona), druga wpro-

wadza ograniczenia w podstawowych zasa-

dach, dzięki czemu gra się jeszcze trudniej.

Jest też tryb solo, tak pożądany w pande-

mii. Co ciekawe, obejmuje on dziesięć scena-

riuszy, które można zrealizować samemu lub 

z innymi graczami. Czyli solo lub niekoniecz-

nie. Scenariusze to nic innego, jak wyzwania, 

zagadki logiczne, które uczestnicy gry usiłu-

ją zrealizować, walcząc z losowością docią-

gu żetonów. Niby ta losowość taka zła, bo 

mimo gimnastyki umysłu można przegrać, 

ale z drugiej strony zapewnia różnorodność 

kolejnych rozgrywek.

Zabawa w „Calico” wymaga skupienia 

i koncentracji. Po paru partiach wiadomo 

już, których żetonów wypatrywać, na co 

postawić, a co odpuścić i jak utrudnić życie 

współgraczom. Da się, w iście koci sposób. 

Wystarczy zabrać żeton, na który czeka prze-
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W moim rodzinnym domu pojawił się kiedyś kot. 
Był nieokrzesanym członkiem rodziny, takim dość 
dzikim. 

Mieliśmy w domu palmę. Tato hodował ją 
od daktyla, a daktyl przyjechał aż z Algieru, 
co w czasach komuny było szczytem egzotyki. 

Kot i tato nie przepadali za sobą, ale mieli wspólną 
zabawę. Kot rozpędzał się na oparciu kanapy 
i, miaucząc, skakał na palmę. Tato wrzeszczał, 
rwał włosy z głowy i gonił kota po pokoju.

Wiecie, kto się bawił najlepiej?

Ja.

N i e  w a r t o  k u p o w a ć  k o t a  w  w o r k u !

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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ciwnik. Spojrzeć współgraczowi głęboko w oczy i jak kot strącający 

bezczelnie szklankę ze stołu podebrać łatkę, na którą biedak polo-

wał… A potem spokojnie obserwować, jak się człowiek jeży. 

Grzechem byłoby nie wspomnieć o wykonaniu. Jakość materia-

łów, kolorystyka i temat są kluczowym elementem wpływającym na 

popularność tytułu. Żetony z grubej tektury, plansze z odpowiedni-

mi żłobieniami, by łatki lepiej się trzymały, stylowy woreczek na że-

tony i koty. Na żetonach i na płytkach. Urocze i mruczące. Żetony ła-

tek mają oznaczenia dla daltonistów, a w instrukcji są aż dwie strony 

poświęcone historii puchatych bohaterów, na których cześć powstała 

gra. Widać, że twórcy podeszli do tematu z pasją.

Marcin Korzeniecki – z planszowym hob-
by związany od roku 2007. Były redaktor 
magazynu „Świat Gier Planszowych”, obec-
nie prezes Stowarzyszenia Gier Planszo-
wych „Gambit” w Gliwicach. Aktywny blo-
ger i felietonista publikujący na platformie 
Znad Planszy pod szyldem SGP Gambit. 
Członek kapituły przyznającej tytuł Plan-
szowej Gry Roku. Lubi gry, tak po prostu.

Okiem testera…

Puchata okładka „Calico” jest dość zwodnicza. W środ-
ku kryje się gra logiczna, nad którą trzeba trochę po-
główkować. Tytuł dzięki prostym zasadom posiada 
niski próg wejścia. Zagrać może każdy, w tym osoby wy-
chowane wyłącznie na chińczyku i dominie oraz dzie-
ci wczesnoszkolne. Chociaż akurat one na początku 
mogą mieć trudności, by wygrać z dorosłymi. Po kilku 
rozgrywkach ta różnica się zaciera. Gra trafi  najbardziej 
w gusta sympatyków puzzli. Tutaj też szuka się odpo-
wiedniego elementu, a zabawa wymaga cierpliwości, 
uwagi i spostrzegawczości.

„Calico” posiada również tryb jednoosobowy. Na sa-
motnych śmiałków chcących zmierzyć się z szyciem koł-
derki czeka aż dziesięć scenariuszy.
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DC POWIEŚĆ GRAFICZNA 13+ 
„Młodzi Tytani. Raven”

Fascynująca opowieść o tym, jak odnaleźć 

w sobie siłę, by zaakceptować to, kim się 

jest, i jak nauczyć się ufać – sobie i innym. 

Gdy w tragicznym wypadku ginie mama za-

stępcza 17-letniej Rachel Roth, a ona sama 

traci pamięć, dziewczyna przeprowadza 

się do Nowego Orleanu, by dojść do siebie 

i ukończyć ostatnią klasę liceum. Zaczy-

nanie od zera nie jest łatwe. Raven pamię-

ta codzienne czynności, np. jak rozwiązać 

matematyczne równania czy przyrządzić 

makaron, ale nie wie, jaka jest jej ulubio-

na piosenka i kim była przed wypadkiem. 

Gdy zaczynają się dziać niemożliwe do wy-

tłumaczenia rzeczy, zaczyna nabierać prze-

konania, że lepiej nie rozgrzebywać prze-

szłości. Z czasem nawiązuje bliższe relacje 

ze swoimi nowymi przyjaciółmi: przyrod-

nią siostrą Max oraz Tommym Torresem 

– chłopakiem, który akceptuje ją taką, jaka 

jest teraz. Musi też podjąć decyzję, czy jest 

gotowa zmierzyć się z przeszłością… i z mro-

kiem, który w niej narasta.

 „Catwoman. W blasku księżyca”

Historia nastoletniej kobiety-kota, która musi 

zmierzyć się nie tylko z poszukiwaniem wła-

snej tożsamości, ale i ponurą rzeczywistością 

Gotham City. Selina Kyle jest silniejsza, niż 

jej się wydaje. Przez piętnaście lat znosi ko-

lejnych okropnych facetów swojej matki. Jed-

nak gdy w domu pojawia się okrutny Dernell, 

zdaje sobie sprawę, że nie może tam dłużej 

zostać. Selina woli żyć na ulicy, niż mieszkać 

pod jednym dachem z tyranem. Dziewczyna 

nie akceptuje okrucieństwa, ale jeśli ma prze-

trwać na ulicy, musi nauczyć się być twarda. 

Czy zdoła odnaleźć siebie i pogodzić pragnie-

nie niezależności z pragnieniem przyjaźni… 

i miłości?

„Ptyś i Bill. Zabawy Billa”

Ptyś lubi bawić się z innymi dziećmi, jednak 

jego najwierniejszym kompanem jest spaniel 

Bill. Razem wymyślają psikusy, sędziują me-

cze piłkarskie, szukają czterolistnych koni-

czyn i puszczają latawce. Kiedy trzeba wyką-

pać nieznoszącego wody Billa, Ptyś staje po 

stronie rodziców. Lecz sprytny spaniel rów-

nież potrafi  postawić na swoim – choćby po 

to, by zdobyć ulubione przysmaki! Obaj mają 

też słabości: chłopiec bardzo wstydzi się roz-

mawiać z dziewczynkami, a pies nie może się 

powstrzymać przed ukrywaniem kości w naj-

dziwniejszych miejscach… Nie ma dnia, żeby 

Ptyś i Bill nie wyczyniali szaleństw albo nie 

grali dorosłym na nerwach! Album zawiera 

trzy tomy: „Psie życie”, „Uwaga, wesoły pies!” 

i „Zabawy Billa”.

W lutym na rynku zadebiutowały kolejne nowości komiksowe dla młodszych dzieci 
oraz cykl powieści grafi cznych dla nieco starszych czytelników.

KLUB ŚWIATA KOMIKSU 
„Smerfy i wioska dziewczyn. 

Nowy początek”

Czwarta część cyklu, który nawiązuje do wy-

darzeń przedstawionych w kinowym fi lmie 

o bohaterach z Zaczarowanego Lasu. Przysła-

ny przez Gargamela gadający kruk został po-

konany, ale w wyniku jego podstępnych dzia-

łań spłonęły nadrzewne domki dziewczyn… 

Teraz podopieczne mądrej Wierzby muszą 

szukać nowego miejsca do życia. W towarzy-

stwie przyjaciół z wioski wyruszają w daleką 

wędrówkę przez lasy, góry i bagna. Czy znaj-

dą wymarzoną krainę? Na pełnej niebezpie-

czeństw drodze spotkają też olbrzymiego po-

twora, jakiego nigdy wcześniej nie widziały…

„Yakari. Wielka nora”

Dziesiąty tom przygód małego Indianina, 

który wraz ze swoim dzielnym koniem zdo-

bywa kolejnych zwierzęcych przyjaciół. Pew-

nego ranka Yakari odkrywa, że ktoś ułożył na 

ziemi strzałki z patyków. Czy to wskazówka 

dla chłopca? I dokąd strzałki prowadzą? Mały 

Siuks na Małym Piorunie dociera do krainy 

pośród wzgórz, w której nigdzie wcześniej 

nie był… Po co ktoś go tam sprowadził? Cze-

go chce i czy ma przyjazne zamiary? Przed 

Indianinem pełna zagadek i zaskoczeń przy-

goda w niekończących się podziemnych ko-

rytarzach… 
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Ciekawe motywy grafi czne w nowościach Egmont Polska
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Prezentacja miała formę wirtualnego 

spaceru w świecie Playmobil. Spo-

tkanie rozpoczęło się w przestron-

nym lobby targowym, z którego zwiedzający 

przechodzili do kolejnych pomieszczeń de-

dykowanych poszczególnym seriom. Część 

sal przypominała dopracowaną do perfekcji 

mapę gry komputerowej, na której nie tylko 

mogli się swobodnie poruszać, ale też z bliska 

przyjrzeć poszczególnym zestawom, a nawet 

je przetestować! Całości dopełniły dedyko-

wane fi lmiki ukazujące Playmobilowe no-

wości w akcji, które zachwycają jeszcze wier-

niejszym oddaniem detali niż kiedykolwiek 

wcześniej. Tak atrakcyjny przekaz sprawił, 

że nasza redakcja wróciła ze świata Playmo-

bil po kilku (!) godzinach, bogatsza w tajem-

ną wiedzę dotyczącą najbliższych planów 

producenta. Które produkty wybijają się na 

pierwszy plan, jeśli chodzi o najbliższe mie-

siące? Uchylamy rąbka tajemnicy!

W I półroczu br. producent na rynku pol-

skim postanowił postawić przede wszyst-

kim na trzy serie:

 Volkswagen,

 Stuntshow,

  1.2.3. Aqua (nagrodzona podczas 

zeszłorocznych targów w Norymberdze).

NOWOŚCI Z SERII VOLKSWAGEN 
W przypadku tej serii trudno tak napraw-

dę konkretnie wskazać grupę docelową, 

bowiem po produkty na licencji Volkswa-

gena równie chętnie sięgną mali, jak i duzi, 

przedstawiciele płci męskiej, jak i żeńskiej, 

rasowi kolekcjonerzy, jak i fani tradycyjnej 

zabawy. Jedno jest pewne: wszystkich ich 

połączy motoryzacyjna przygoda z kultową 

marką w roli głównej.

70177 Volkswagen Garbus
Klasyk wyposażony w bagażnik dachowy, 

idealnie nadający się na rodzinną wyciecz-

kę na plażę. Garbus od Playmobil posiada 

wszystkie cechy oryginału, które czynią go 

unikatowym: zakrzywione błotniki, logo VW, 

prostopadłą przednią szybę, niebieski kolor 

oraz typową tylną maskę, a pod nią czterocy-

lindrowy silnik typu bokser.

Figurki: kobieta, mężczyzna, dziecko.

Akcesoria: zdejmowany dach, otwierana 

tylna maska, beżowe siedzenia, deska roz-

dzielcza, kierownica, przestronne tylne sie-

dzenie dla dziecka, przenośna lodówka, wa-

lizka, pojemnik chłodzący, deska surfi ngowa, 

parasol, ręcznik, zamek z piasku, wiaderko, 

grabie, łopata, parasol, 3 butelki.

70176 Volkswagen T1 Camping Bus 
Uwielbiany od pokoleń, ikona motoryzacji. 

Podróżowały nim po świecie rzesze poszu-

kiwaczy przygód, ciesząc się wolnością na 

łonie natury. Klasyczny bus w wydaniu Play-

mobil posiada wiele charakterystycznych 

detali, takich jak przednia część w kształcie 

litery V z czerwono-białym podziałem ko-

lorów i czerwonym logo VW, zaokrąglony 

dach, przedzielona przednia szyba i zdejmo-

wany bagażnik dachowy. 

Figurki: kobieta, mężczyzna.

Akcesoria: zdejmowany dach, składany sto-

lik z dwoma siedzeniami, kącik do zmywania 

naczyń, lodówka, rozkładana kanapa w kratę 

z lat 60., otwierane boczne drzwi (w jednych 

znajduje się regał na produkty spożywcze, 

a w drugich otwierany schowek ze zintegro-

wanym lustrem), walizki, torba podróżna, 

mapa, aparat z paskiem, 2 poduszki, butelka, 

2 fi liżanki, 2 szczoteczki do zębów, szczotka 

do włosów, tubka, 2 puszki, pudełko na chleb.

Playmobil: forma zmieniona, rozmach bez zmian!
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70176 Volkswagen T1 Camping Bus70177 Volkswagen Käfer

Huczna prezentacja nowości fi rmy Playmobil tradycyjnie odbywa się podczas styczniowych targów zabawek Spielwarenmesse 

w Norymberdze, a następnie lutowych Kids’ Time w Kielcach. W tym roku z uwagi na trwającą pandemię obie wystawy 

nie doszły do skutku w zaplanowanym terminie. W tej sytuacji producent stanął przed nie lada wyzwaniem znalezienia atrakcyjnej 

„formy zastępczej” objawienia światu, jakie produkty przygotował z myślą o swoich najmłodszych klientach. Choć akurat ostatnia 

informacja nie do końca oddaje rzeczywistość, bowiem wśród tegorocznych hitów znalazła się linia, która rozpali również 

wyobraźnię wszystkich przekonanych o tym, że już dawno wyrośli z zabawek…

Nasza redakcja została zaproszona do udziału w tej wielkiej wirtualnej wystawie nowości. Spotkanie przeprowadzone 

za pośrednictwem jednej z platform meetingowych było nie tylko doskonałą sposobnością do zapoznania się z produktami, na które 

producent stawia w I półroczu br., ale też utwierdziło nas w przekonaniu, że kiedy zamykają się drzwi, należy… otworzyć okno!

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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NOWOŚCI Z SERII STUNTSHOW 
Prawdziwa gratka dla wszystkich odważ-

nych dzieci, które lubią efekty specjalne i to-

warzyszące im mocne wrażenia! To zabawki 

dla osób o naprawdę stalowych nerwach!

70549 Pokaz kaskaderski: 
Monster Truck Rogacz
Podczas pokazu kaskaderskiego Monster 

Truck Rogacz wprawi wszystkich w zachwyt! 

Dzięki wzorowi drutu kolczastego na karose-

rii, dużemu porożu na dachu oraz głowie byka 

na kratce zderzaka w pełni zasługuje na swoją 

nazwę. Sprężynowe zawieszenie oraz cztery 

gigantyczne opony pozwolą mu z łatwością 

pokonać każdą przeszkodę. 

Figurka: kierowca.

Akcesoria: zdejmowany dach, otwierana 

klapa bagażnika, piaszczyste wzgórze z prze-

szkodami (trawa, fl agi), lasso.

70550 Pokaz kaskaderski: 
Monster Truck Rekin
Pomysłowy design z płetwą grzbietową, nie-

bezpiecznie wyglądającą szczęką rekina na 

zderzaku oraz kratką z przodu pojazdu spra-

wiają, że Monster Truck Rekin jest wyjątko-

wy. Dzięki sprężynowemu zawieszeniu oraz 

czterem gigantycznym oponom pokona każ-

dą przeszkodę! Odważny kaskader nie boi się 

ryzyka i szybko przejeżdża po karoserii samo-

chodowej. Nic nie stanie mu na przeszkodzie! 

Figurka: kierowca.

Akcesoria: zdejmowany dach, składana tyl-

na klapa pojazdu, płetwa do nałożenia, karo-

seria do pokazów kaskaderskich, wrak samo-

chodu, megafon, kask, rękawiczki.

70551 Pokaz kaskaderski: 
Samochód kaskaderski
Odważny kierowca umiejętnie manewruje 

pomiędzy płonącymi beczkami, osiągając 

maksymalną prędkość na trasie z przeszko-

dami. Przed kolejnym występem samochód 

wyścigowy przemieni się w kaskaderski (po 

wymianie np. zderzaka oraz maski). Do zabu-

dowy wykorzystany zostanie płonący silnik, 

a emocje podgrzeje specjalna rampa! 

Figurki: kierowca, manekin do testów zde-

rzeniowych. 

Akcesoria: 3 beczki benzyny z ogniem, blok 

silnika, rampa, gaśnica, mocowanie.

70552 Pokaz kaskaderski: 
Namiot serwisowy
W namiocie serwisowym motocykle oraz 

trucki są przygotowywane do pokazów kaska-

derskich. Dokładna kontrola stanu motocykla 

możliwa jest dzięki podnośnikowi. Dwuślad 

zostaje dokładnie wyczyszczony, a wszystkie 

części naoliwione, dzięki czemu może szybko 

wrócić na tor wyścigowy. Z myślą o poważ-

niejszych naprawach dostępne są maszyna 

spawalnicza oraz dwie rampy. 

Figurka: motocyklista.

Akcesoria: stół warsztatowy, 2 platformy 

najazdowe, motocykl, podnośnik, becz-

ka, urządzenie spawalnicze, puszka, lejek, 

skrzynka narzędziowa, 2 butelki oleju, laptop, 

gaśnica, 6 narzędzi.

70553 Pokaz kaskaderski: 
Motor z płonącą przeszkodą
Spektakularne akrobacje motocyklisty do-

równują pokazom większych pojazdów. Ten 

kaskader nie boi się płomieni ani prędkości! 

Z ogromną szybkością pędzi po rampie bez-

pośrednio na płonącą przeszkodę i przebija 

się przez nią w pełnym rozpędzie!

Figurka: motocyklista.

Akcesoria: ściana, 2 rampy, skocznia, ogni-

sta przeszkoda, 4 pachołki, kask, rękawiczki, 

szalik.

70554 Pokaz kaskaderski: 
Gokart straży pożarnej
Podczas pokazów kaskaderskich często poja-

wiają się płomienie. W razie pożaru wyposa-

żony w dwa węże gokart straży pożarnej jest 

gotowy do akcji! Dzięki temu źródło ognia 

zostaje ugaszone w ekspresowym tempie!

Figurka: kierowca wozu strażackiego.

Akcesoria: 2 płomienie, kanister oleju, 4 ka-

łuże oleju.

Wsparcie reklamowe

Kampania nowych serii obejmuje 
15-sekundowe fi lmy emitowane 
na YouTubie.
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TRENDY

NOWOŚCI Z SERII 1.2.3. AQUA
Zestawy podzielone zostały na trzy etapy 

rozwoju dziecka w pierwszych latach jego 

życia: łatwy start, pierwsze wyzwanie, mały 

ekspert. Na uwagę zasługują zwłaszcza 

nowe możliwości łączenia oraz wiele ak-

cesoriów, dzięki którym zabawa stanie się 

jeszcze bardziej realistyczna.

70267 Park wodny
Pierwsze eksperymenty z wodą w zabawny 

sposób pozwalają doskonalić umiejętności 

motoryczne. Dzięki zaznaczonym na czer-

wono elementom fani wodnych przygód 

z miejsca odkryją różne funkcje zabaw-

ki. Obracanie korbą (w obu kierunkach) 

tworzy nurt, który wprawia w ruch pojaz-

dy, zwierzęta i przedmioty znajdujące się 

w wodzie. Rozmiar zabawki sprawia, że jest 

ona idealna zarówno do ogrodu, jak i na 

balkon.

Figurki: kobieta, dziewczynka, chłopiec, 2 

ryby, mała ośmiornica.

Akcesoria: koło wodne, korba i śluza, mo-

stek, schodki, ponton, łódka krokodylek, 

koło do pływania.

Zestawy uzupełniające: 70269 Huśtawka 

wodna z konewką, 70270 Wodna zjeżdżalnia, 

70271 Rodzina kaczuszek. 

70268 Młyn wodny z karuzelą
Aby wprawić karuzelę w ruch, wystarczy po-

kręcić korbą wodną! Praktyka czyni mistrza: 

podczas zabawy dziecko ćwiczy motorykę 

małą.

Figurki: mężczyzna, chłopiec.

Akcesoria: wanienka na wodę.

Zestawy uzupełniające: 70269 Huśtawka 

wodna z konewką, 70270 Wodna zjeżdżalnia. 

70269 Huśtawka wodna z konewką
Po polaniu wodą z konewki na czerwony 

punkt fi gurki poruszają się do góry i na dół! 

Dziecko może eksperymentować, wymyśla-

jąc nowe połączenia elementów w zestawach, 

a w ten sposób ćwiczyć myślenie logiczne 

i abstrakcyjne.

Figurki: dziewczynka, chłopiec.

Zestawy uzupełniające: 70267 Park wodny, 

70268 Młyn wodny z karuzelą. 

70270 Wodna zjeżdżalnia
Aby fi gurki zjechały ze zjeżdżalni, wystarczy 

za pomocą czerwonej łyżki wlać wodę do po-

jemnika obok siedziska. Eksperymentowanie 

to świetna zabawa! Dziecko może na wiele 

sposobów łączyć poszczególne elementy. 

Figurki: kobieta, dziewczynka.

Akcesoria: fl aga, chochla.

Zestawy uzupełniające: 70267 Park wod-

ny, 70268 Młyn wodny z karuzelą. 

70271 Rodzina kaczuszek
Rybki oraz kaczątka można wyławiać z wody 

za pomocą czerwonego podbieraka. 

Figurki: kobieta, 2 kaczuszki.

Akcesoria: łódka w kształcie kaczuszki, 

podbierak.

Zestaw uzupełniający: 70267 Park wod-

ny.

Z ostatniej chwili
Seria Przedszkole od Playmobil 
została laureatem nagrody głównej 
w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” 
organizowanym przez Komitet 
Ochrony Praw Dziecka. Gratulujemy 
serdecznie! 

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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KLOCKI

Produkowane w podkarpackim Mielcu polskie klocki konstrukcyjne Cobi od ponad 20 lat cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. 
Firma zdobyła serca dzieci zestawami licencyjnymi z serii Ulica Sezamkowa, Scooby-Doo!, Winx oraz 
Super Wings, ale również własnymi liniami, takimi jak Action Town. Ogromną popularnością cieszyły 

się również serie Rzymianie i Barbarzyńcy, Grunwald 1410, Piraci oraz wreszcie Mała Armia stylizowana 
na współczesne pojazdy militarne. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie militarnymi zabawkami 

z klocków Cobi postanowiło pójść za ciosem ze swoją Kolekcją Historyczną obejmującą odtworzone 
wręcz z modelarską precyzją czołgi, samoloty, okręty, działa czy inne pojazdy z okresu II wojny światowej. 

I ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę!

E
dukacja przez zabawę to trend, który 

nieprzerwanie rozwija się na global-

nym rynku. W niezliczonej liczbie za-

bawek edukacyjnych Cobi świetnie odna-

lazło się ze swoją serią STEM (ang. science, 

technology, engineering, mathematics; na-

uka, technologia, inżynieria, matematyka) 

obejmującą zestawy związane z lotnictwem 

i podbojem Kosmosu. Nie jest jednak tajem-

nicą, że to właśnie historyczna seria poświę-

cona II wojnie światowej, promowana hasłem 

„Buduj historię, klocek po klocku”, jest najpo-

pularniejsza w ofercie Cobi.

Najprostsze zestawy są rekomendowane dla 

budowniczych w wieku 6+, a te najbardziej 

zaawansowane, w tym potężne okręty w ska-

li 1:300 o długości niemal 100 cm, złożone 

czasem z blisko 3000 elementów, polecane są 

dla osób od 12. roku życia. Cobi w zasadzie 

całkowicie zrezygnowało z naklejek na rzecz 

wielokolorowych trwałych nadruków na kloc-

kach. Dzieci, które dzięki szkole, Internetowi, 

grom wideo i telewizji mają znacznie większą 

świadomość, potrafi ą bez problemu rozpo-

znać marki aut, nazwy czołgów i samolotów. 

Nie wystarczy im konstrukcja zbudowana 

z klocków, która ma pancerz, gąsienice, wie-

żę i lufę działa. One chcą budować konkretne 

pojazdy: Rudego 102 znanego z serialu TV czy 

gry komputerowej World of Tanks™, samolot 

Spitfi re, w którym bohaterscy polscy lotnicy 

bronili Wielkiej Brytanii, czy wreszcie japoń-

ski pancernik Yamato, o którym oglądały fi lm 

w serwisie YouTube.

Wielu starszych braci, ojców, wujków 

i dziadków z wypiekami na twarzy kupowa-

ło czołgi Tygrys, Shermany, T-34 oraz sa-

moloty transportowe C-47 Skytrain Dakota, 

by poznawać historię wspólnie ze swoimi 

pociechami. Wierne odwzorowanie bryły 

i kolorów pojazdów, zachowanie skali i hi-

storycznych oznaczeń oraz dbałość o detale 

sprawiły, że klockowymi modelami od Cobi 

coraz częściej interesowali się dorośli kolek-

cjonerzy i pasjonaci historii, militariów i mo-

toryzacji. Od kilku lat Internet wręcz zalewają 

nowe kanały na YouTubie, strony na Facebo-

oku czy profi le na Instagramie, gdzie nasto-

letni i dorośli fani z całego świata publikują 

fi lmy i zdjęcia przedstawiające swoje kolekcje 

złożone z dziesiątek, a nawet setek modeli. 

Niejednokrotnie pasjonaci przy współpracy 

z lokalnymi placówkami muzealnymi i kultu-

ralnymi organizują wystawy, podczas których 

eksponowane są klockowe modele od Cobi. 

Budowniczowie zmieniają także elementy 

oryginalnych pojazdów, tworząc w ten spo-
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Klocki „dla dzieci”, które kolekcjonują dorośli 
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sób zupełnie nowe, własne konstrukcje (ang. 

MOC – my own creation). MOCarze (bo tak 

mówi się o nich w środowisku fanów kloc-

ków) często zaskakują swoją niesamowitą 

wyobraźnią. Niejednokrotnie trudno jest od-

różnić, czy wybraną pracę stworzył zawodo-

wy projektant, czy fan klocków.

Rynek kolekcjonerski rozwinął się tak 

bardzo, że fi rma Cobi postanowiła postawić 

także na specjalne, limitowane edycje. Są to 

zestawy produkowane w niskim, ograniczo-

nym nakładzie, do których zazwyczaj doda-

wana jest specjalna, ekskluzywna zawartość. 

Najczęściej jest to podstawka ekspozycyjna 

z wypaloną laserem nazwą pojazdu i indy-

widualnym numerem zestawu zgodnym 

z papierowym certyfi katem autentyczności 

odręcznie podpisanym przez prezesa fi rmy 

Cobi. W takim zestawie pojawiają się czasem 

także dodatkowe, unikatowe klocki lub np. 

ekskluzywna fi gurka kapitana bądź ważnej 

postaci historycznej. Modele takie sprzeda-

wane są zazwyczaj w przedsprzedaży i kupo-

wane przez kolekcjonerów jeszcze przed ich 

premierą.

Ogromne zainteresowanie polskimi kloc-

kami Cobi na całym świecie i relatywnie nie-

wielkie nakłady produkcyjne sprawiają, że 

zestawy wyprzedają się natychmiast po pre-

mierze i nie są już dostępne w sklepach. Stąd 

w szybkim tempie rośnie rynek kolekcjo-

nerski i wtórny. Niczym zaskakującym jest, 

że na aukcjach internetowych oryginalnie 

zapakowane modele Cobi, a czasem nawet 

odkurzone „składaki” osiągają ceny kilkuset 

euro w sytuacji, w której jeszcze kilka czy 

kilkanaście miesięcy wcześniej można było 

je kupić w promocyjnej cenie kilkudziesię-

ciu złotych w markecie. Internetowe forum 

dyskusyjne Cobi Fans jest zasypywane zdję-

ciami przeszczęśliwych klientów, którzy 

upolowali za grosze w małym sklepiku z za-

bawkami zestaw wydany kilka lat temu, któ-

ry teraz mogą sprzedać za kilkaset złotych. 

Nikogo już też nie dziwi, że takie modele 

trafi ają na specjalne miejsce ekspozycji, by 

być ozdobą kolekcji.

 Niejeden polski sklepikarz, hurtownik czy 

tradycyjny klient może nie wiedzieć, że ma 

w swoich zasobach prawdziwe perełki. Kilka 

miesięcy temu środowisko fanów Cobi ze-

lektryzowała wieść, że jeden z australijskich 

sprzedawców zabawek znalazł gdzieś w ma-

gazynie kilka palet zestawów klocków sprzed 

kilku lat. Wprowadzono je do sklepu inter-

netowego, by w promocyjnej cenie wyprze-

dać archiwalne pojazdy. Po nagłym wysypie 

zamówień z całego świata szybko jednak zo-

rientowano się, że te „zwyczajne” klocki mają 

dla pasjonatów ogromną wartość.

Ofi cjalne forum dyskusyjne Cobi Fans 

w serwisie Facebook jest centrum społeczno-

ści miłośników polskich klocków konstruk-

cyjnych. To tam publikują zdjęcia swoich 

konstrukcji oraz fi lmiki przedstawiające ich 

ogromne kolekcje. Bardzo często jest to hob-

by wielopokoleniowe, które dzielą ojcowie 

i synowie. Czasem dochodzi do zabawnych 

sytuacji. Mateusz, który jest jednym z naj-

większych kolekcjonerów w Polsce, z dumą 

publikuje fotki kolejnych nabytków poszerza-

jących jego i tak już monstrualną ekspozycję. 

Cieszy go bardzo, że jego dwaj synowie rów-

nież są zafascynowani kolekcją historyczną 

od Cobi. Oczywiście nie wolno im dotykać 

klocków umieszczonych na podświetlanych 

regałach, bo jeszcze coś pogubią albo zepsu-

ją… Dlatego Mateusz zamawia przez Internet 

zwykle po trzy egzemplarze: jeden dla siebie, 

a dwa dla swoich pociech.

Maciej też dzieli pasję z synem. Skupia się 

na budowie kolekcji potężnych okrętów z II 

wojny światowej. Ekspozycja jest zachwyca-

jąca i robi niesamowite wrażenie. I mimo że 

Maciej jeszcze nie ma syna, bo dopiero co się 

ożenił, jest bardzo pragmatyczny i woli kupić 

klocki z wyprzedzeniem. No bo jak syn się 

już urodzi, to nie będzie czasu na bieganie po 

sklepach, by kupić… klocki „dla dzieci”.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Nazwa fi rmy/ 
wydawnictwo

Nazwa produktu/
tytuł /wydarzenie

OCENA:
NAGRODA GŁÓWNA/

WYRÓŻNIENIE

ZABAWKI DLA DZIECI do 3. roku życia

Chicco (Artsana) Interaktywny piesek 
Lucky WYRÓŻNIENIE

CzuCzu/Bright Junior 
Media

Seria „Edukacyjne 
puzzle z dziurką 
dla dzieci”

NAGRODA GŁÓWNA

Dumel Przyjaciel Miś WYRÓŻNIENIE

TM Toys Hey Clay WYRÓŻNIENIE

ZABAWKI DLA DZIECI w wieku 4-7 lat

CzuCzu/Bright Junior 
Media

Seria „Puzzle 
obserwacyjne 
dla starszaków”

NAGRODA GŁÓWNA

Fun4Kids Toys/China 
Way Puzzle 3D z pianki NAGRODA GŁÓWNA

Malik Zabawki MalBlo 
Magnetic NAGRODA GŁÓWNA

Mari Dolls Owca Marianna NAGRODA GŁÓWNA

MGAE Little Tikes: seria 
zabawek AGD WYRÓŻNIENIE

MGAE Smartwatch Tomi 
Robot WYRÓŻNIENIE

Nasza Księgarnia „Pucio – Rodzinna 
sobota” NAGRODA GŁÓWNA

Nefere Kalendarz drewniany WYRÓŻNIENIE

Nazwa fi rmy/ 
wydawnictwo

Nazwa produktu/
tytuł /wydarzenie

OCENA:
NAGRODA GŁÓWNA/

WYRÓŻNIENIE

Playmobil
Seria Przedszkole
(6 produktów)

NAGRODA GŁÓWNA

TM Toys
Projektor Smart 
Sketcher

WYRÓŻNIENIE

TM Toys
Masa plastyczna 
Hey Clay

NAGRODA GŁÓWNA

ZABAWKI DLA DZIECI w wieku 8-12 lat

Egmont Polska
Cardblocks klocki 
konstrukcyjne – seria

NAGRODA GŁÓWNA

Wader-Woźniak Magic Truck – seria NAGRODA GŁÓWNA

Wise Elk/Brandin Zamek – seria WYRÓŻNIENIE

GRY DLA DZIECI do 7. roku życia

Adamigo/Kukuryku  „Emocje” NAGRODA GŁÓWNA

Albi Polska Seria „W kostce! Plus” WYRÓŻNIENIE

Alexander Toys „Złap robala” NAGRODA GŁÓWNA

Nasza Księgarnia „Pucio – Co słychać?” NAGRODA GŁÓWNA

Dumel „5 rybek” NAGRODA GŁÓWNA

Dumel „Mysie chowanki” WYRÓŻNIENIE

Kapitan Nauka

Gry edukacyjne:
„Koty. Smart Bingo”
„Alfabet na 3 sposoby”
„Logika”
„Co za emocje!”
„Zakodowany zamek. 
Gra na kodowanie”
„Psi wyścig”

NAGRODA GŁÓWNA 
DLA SERII

Egmont Polska „Pierwsza gra. 
Zwierzątka” WYRÓŻNIENIE

Granna „Kopciuszek” NAGRODA GŁÓWNA

Granna „Trzy po trzy” NAGRODA GŁÓWNA

Hipokampus „Było sobie życie. 
Bitwa o zęby” NAGRODA GŁÓWNA

IUVI Games

Seria „SmartGames”: 
„Kamelot Jr” 4+
 „Blokada” 7+
„Wiewiórki atakują” 6+
 „IQ Fit” 6+
 „Arka Noego” 5+
 „Plug & Play 
Puzzler” 6+

NAGRODA GŁÓWNA 
DLA SERII

XIX edycja konkursu 
„Świat Przyjazny
Dziecku” 
– LAUREACI
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Nazwa fi rmy/ 
wydawnictwo

Nazwa produktu/
tytuł /wydarzenie

OCENA:
NAGRODA GŁÓWNA/

WYRÓŻNIENIE

Jawa
„Bajki ulubione 
– Kodowanka” 4+

NAGRODA GŁÓWNA

Muduko „Moja!” WYRÓŻNIENIE

Piatnik „Lama Express” WYRÓŻNIENIE

Tactic Games
„Safari – szukaj 
i znajdź”

NAGRODA GŁÓWNA

Tactic Games „Sprytne bobry” WYRÓŻNIENIE

Zielona Sowa „Literołaki” WYRÓŻNIENIE

Zielona Sowa „Urodziny Tappiego” WYRÓŻNIENIE

GRY DLA DZIECI w wieku 8-17 lat

Albi Polska Seria „IQ Fitness” NAGRODA GŁÓWNA

Alexander Toys Seria „IQ Games” NAGRODA GŁÓWNA

Edgard Games „Śledztwo. Niewiary-
godne historie” WYRÓŻNIENIE

Kapitan Nauka „Historia Polski. 
Gra edukacyjna” NAGRODA GŁÓWNA

Egmont Polska „Papua” NAGRODA GŁÓWNA

Trefl 

„Wynalazki”
„Kosmos”
„Ruch drogowy”
„Państwa i fl agi”
„English is fun”
„Ciało człowieka”

WYRÓŻNIENIE 
DLA SERII

Granna „Drogi do Rzymu” WYRÓŻNIENIE

Granna  „PixBlocks” NAGRODA GŁÓWNA

Granna „Dwergar” WYRÓŻNIENIE

Muduko „Łapkosztuczki-
-sztuczkołapki” NAGRODA GŁÓWNA

TM Toys „Logicross” NAGRODA GŁÓWNA

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych produktów: 
www.kopd.pl.

Nagrody specjalne:
Nasza Księgarnia: 100 lat na rynku
Granna: 30 lat działalności
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FIRMA

Na polskim rynku zadebiutowała właśnie Nice Idea. Nie jest to jednak stricte nowy biznes, ale raczej 
sposób na jego rozszerzenie o atrakcyjny model franczyzowy. Za konceptem stoi dobrze znana w Polsce 

marka Robotime, której oferta obejmuje różnorodne produkty z kategorii DIY. 

Firma Nice Idea stała się tym samym wy-

łącznym dystrybutorem marek:

 Robotime,

 Ewa Eco Wood,

 LOZ,

 Mr Playwood.

Ich oferta obejmuje przede wszystkim 

wykonane z drewna w całości lub przewa-

żającej części miniaturowe domki, modele 

mechaniczne oraz puzzle 3D i 2D.

– Nasze produkty mają uniwersalne za-

stosowanie, przeznaczone są dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. To nasza odpowiedź na 

oczekiwania samych klientów, którzy poszu-

kują produktu oryginalnego, pobudzającego 

kreatywność, a jednocześnie pozostającego 

w zgodzie z aktualnymi trendami, takimi jak 

DIY oraz eko – podkreśla Dawid Prądziński, 

brand manager w fi rmie Nice Idea. – Łączy 

je to, że są po prostu ładne. To sprawia, że 

po ich złożeniu ludzie chętnie chwalą się 

efektami swojej pracy w mediach społecz-

nościowych, uruchamiając tym samym sa-

monapędzającą się maszynę marketingową. 

W efekcie zyskaliśmy niezwykle skuteczną 

formę marketingu praktycznie zerowym na-

kładem kosztów – podkreśla.

Równie dobre efekty przynosi prezenta-

cja atrakcyjnych produktów DIY w sklepie 

oraz na wyspie. – Klienci, mile zaskoczeni 

ich unikatowością, nie potrafią obojętnie 

przejść obok: przystają, podziwiają zło-

żone modele, dopytują, od czego mogliby 

zacząć swoją przygodę w świecie miniatur, 

wreszcie – kupują, po czym szybko wracają 

po kolejne zestawy – opowiada Dawid Prą-

dziński.

OKIENKO FRANCZYZOWE
Nice Idea prowadzi sprzedaż detaliczną w In-

ternecie oraz w swoich punktach handlowych 

zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Ka-

towicach i Krakowie. Firma jest też otwar-

ta na odbiorców hurtowych – zaprasza do 

współpracy sklepy internetowe oraz sieci. 

W ostatnim czasie z myślą o partnerach, 

którzy chcieliby szerzej wykorzystać jej wie-

loletnie doświadczenie do zbudowania od 

podstaw własnego biznesu, uruchomiony zo-

stał model franczyzowy, w którym na pierw-

szy plan wysuwa się bezpieczeństwo koope-

racji. – Franczyzobiorca, który zdecyduje się 

na współpracę z nami, nie musi martwić się 

o zakup towarów – może bowiem liczyć na 

wyposażenie punktu od A do Z, co minimali-

zuje ewentualne ryzyko projektu. Każdy nasz 

partner będzie miał również zagwarantowa-

ne ogromne wsparcie marketingowe, łącznie 

ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami. Co 

istotne, służymy też doradztwem meryto-

rycznym „na start” w zakresie otwarcia same-

go punktu. Tym samym zdejmujemy z bar-

ków franczyzobiorcy cały ciężar związany 

z uruchomieniem własnego biznesu, dzięki 

czemu on sam będzie mógł całkowicie oddać 

się temu, co najprzyjemniejsze, czyli obsłu-

dze klienta – deklaruje Dawid Prądziński.
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Nice Idea – nowa franczyza na rynku zabawek

Franczyzobiorca nie musi martwić się 
o zakup towarów – może liczyć 
na wyposażenie punktu od A do Z.

Dawid Prądziński
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Zestaw 2 w 1 do gry w piłkę nożną oraz hokeja na trawie

W skład zestawu 

wchodzą: bramka, 

2 kije do hokeja, 

2 piłki do hokeja 

o różnej średnicy, 

piłka nożna oraz pompka. Wymiary: 67 x 17 x 7 cm. 

Dystrybutor: SWEDE

Piankowe wyklejanki 
Podczas zabawy dziecko ćwiczy 

motorykę małą rączki i paluszków, 

a także cierpliwość i precyzyjność 

oraz koordynację oko-ręka. Wiek: 3+.

Dystrybutor: ASKATO

Pistolet na wodę z zasobnikiem
Zaletą zabawki jest wygodne 

transportowanie magazynku z wodą 

w plecaku. Pistolet doskonale sprawdzi 

się podczas śmigusa-dyngusa oraz 

letnich zabaw na świeżym powietrzu. 

Wymiary: 38 x 44 x 11 cm.

Dystrybutor: SWEDE

Skakanki 
Kolorowe skakanki 

z drewnianymi rączkami 

w kształcie zwierząt. Każda 

skakanka ma rękojeść 

wykonaną z lakierowanego drewna w kształcie zwierzątka oraz biały 

sznurek. Dostępne modele: lew, krokodyl, słoń i lisek.

Dystrybutor: ASKATO

SWEDE

ASKATO 

SWEDE

ASKATO 
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Pastel Waffl  es
Całkiem nowa odsłona klasycznych 

Waffl  i, uzupełniona subtelną kolorystyką, 

która w połączeniu ze standardowymi 

odcieniami daje nowe spektrum twórczej, 

inspirującej zabawy. Opakowanie 

wzbogacono bazującymi na wiedzy 

matematycznej 10 kartami edukacyjnymi, 

które zawierają szereg ćwiczeń umożliwiających naukę przez zabawę.

Producent: MARIOINEX

Midi Waffl  es
Te same klocki, co fl agowe Mini Waffl  e, 

z tym że powiększone do rozmiaru 5,3 cm. 

10 podstawowych kolorów, wygodny kształt 

mieszczący się w małej dłoni oraz zawarte 

w opakowaniu instrukcje z budowaniem 

krok po kroku zachęcą do konstruowania 

nawet najmłodszego pasjonata budowania. 

Wiek: 2+. 

Producent: MARIOINEX

MARIOINEX MARIOINEX

Giligums – grzechotka słonik
Grzechotka i gryzak 2 w 1. 

Zabawka grzechocze przy 

potrząsaniu, a jej uchwyt zdobią 

wypustki o zróżnicowanych 

kształtach, dzięki czemu wspaniale 

sprawdzi się w roli gryzaka. 

Oferowana w dwóch pastelowych 

kolorach. Wiek: 3 m+. 

Dystrybutor: DUMEL

DUMEL JOLLYBABY

Kolekcja PRL – Taxi Zmiennicy 
Do kolekcji PRL dołączył Fiat 125p 

Zmiennicy. Wykonany w skali 1:43 model 

został wyeksponowany w estetycznym, kartonowym opakowaniu typu 

window box. Dołączona ulotka informująca o historii tego kultowego 

auta. Słynna żółta taksówka o numerze bocznym WPT 1313 i numerze 

rejestracyjnym WAE 606b znana jest z serialu „Zmiennicy” w reżyserii 

Stanisława Barei. Opakowanie jednostkowe: window box.

Producent: F.H. DAFFI

RMZ – metalowe modele pojazdów 
Idealnie odwzorowane metalowe modele 

do zabawy lub kolekcjonowania. 

Przeznaczone dla małych, jak 

i dużych fanów motoryzacji. Posiadają 

otwierane drzwi. Dostępne w trzech 

kategoriach: kolorowe z połyskiem, kolorowe matowe i czarne matowe. 

Opakowanie jednostkowe: window box.

Producent: F.H. DAFFI

DAFFI DAFFI

Duuuże Memory Dzikie zwierzęta
Edukacyjna wielkoformatowa gra 

dla najmłodszych. Znakomicie 

sprawdzi się jako pierwsza 

prosta pamięciówka. Zestaw 

zawiera 24 elementy (16 x 16 cm) 

oraz poradnik z pomysłami na 

rozwijające zabawy. Wiek: 2+.

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Czytamy razem. Zestaw do nauki czytania
Edukacyjny zestaw zawiera 6 książeczek 

harmonijek, elementy z literami, wyrazami 

i obrazkami oraz scenariusze zabaw. Zachęca 

maluchy do sięgania po książeczki, a starszaki 

do zabaw z literami, pozwala też stopniowo 

opanować sztukę samodzielnego czytania. 

Wiek: 2+, 3+, 4+, 5+. 

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

CZUCZU CZUCZU

Wiejskie zwierzaki: książeczka + mata
W zestawie książeczka 

w języku polskim z ogonkami 

o zróżnicowanej fakturze, 

kolorowa mata i aż 8 miękkich 

zwierzątek do zabawy. Kilka 

z nich potrafi  grzechotać lub 

szeleścić. Wiek: 0+. 

Dystrybutor: DUMEL

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!



2/2021 103

NOWOŚCI
Gry planszowe SUPER MARIO™ 
dostępne w M&Z, MIKI i PANDA

##77358 Super Maario™™ Utrrzymaj rrównowagę. PPooziom: ZZiemmia
##7359 Super Maario™™ Uttrzymaj  równowwwagę. Pooziom: PPod ziemmią
##77360 Suuper Maario™™ Utrrzymaj rrównowagę. PPooziom: ZZammek

PPooziom
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###73577 Supeer MMaario™ UUciecczzzka prrzed KKwwiattem Piiraniaaa

###73566 Supeer MMaario™ RRozchhhwianaa Wieeżaa

##77360 Suuper Maario™™ Utrrzymaj rrównow

GRAJ. 
ŁĄCZ. 
KOLEKCJONUJ.
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Smartwatch Sun 4G
Dzięki zastosowaniu kilku technologii 

jeszcze dokładniej „namierzy” dziecko, 

pozwoli na wideorozmowy, a termometr 

poinformuje rodzica o pierwszych 

objawach infekcji. Wbudowany system 

Android to jeszcze większa paleta 

możliwości + opcja dodania planu lekcji 

i zmiany tarcz. 

Dystrybutor: GARETT ELECTRONICS

Smartwatch Kids 4G
Wbudowany system Android, 

możliwość przeprowadzania 

wideorozmów oraz wbudowany aparat 

doceni każde dziecko. Z kolei dla 

rodzica pomocna okaże się opcja 

sprawdzenia, gdzie dokładnie ono się 

znajduje, umożliwiająca stały kontakt 

z pociechą. 

Dystrybutor: GARETT ELECTRONICS

GARETT ELECTRONICS GARETT ELECTRONICS

Starter pack Księżniczka
Idealne wprowadzenie do 

świata Playmobil! Księżniczka 

mieszka wraz z ojcem 

w pięknym zamku. Uwielbia 

słuchać muzyki i spędzać 

czas na zabawach ze swoim 

kotkiem. W zestawie część 

budynku i akcesoria. Wiek: 3+.

Producent: PLAYMOBIL

PLAYMOBIL PLAYMOBIL

„Tosia i Julek robią siku. (Nie) tacy sami. Tom 1”
Seria „(Nie) tacy sami” powstała z potrzeby 

serca – zarówno autorki, jak i wydawcy. 

Magdalena Boćko-Mysiorska, pedagożka, 

terapeutka, trenerka i blogerka, 

w książce pokazuje ważne etapy 

w rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego 

wrażliwości sensorycznej.

Wydawca: DWUKROPEK

„Uczuciometr inspektora Krokodyla”
To niezwykła książka zarówno dla 

dzieci, jak i rodziców, z którą poznają 

dziesięć podstawowych emocji. Po ich 

meandrach oprowadzi czytelników 

inspektor Krokodyl. 

Wydawca: DWUKROPEK

DWUKROPEK DWUKROPEK

Zestaw kreatywny Młody artysta Happy Color
W zestawie: blok malarski A4, 10 ark., 

200 g, blok szkicowy A4, 50 ark., 90 

g, blok akwarelowy A5, 10 ark., 250 g, 

kredki akwarelowe 12 kolorów, farby 

akrylowe, 12 kolorów, pędzel syntetyczny 

okrągły, pędzel syntetyczny płaski, ołówek 

sześciokątny 2B. 

Producent: GDD

Zestaw kreatywny Pastelowe Love Happy Color
W zestawie: blok wycinanka pastel A4, 

10 ark., blok Eff ect Delicate A4, 10 ark., 

blok z motywami love A4, 15 ark., blok 

Deco Spring A5, 20 ark., farba różowa 3D, 

32 ml, farba perłowa 3D, 32 ml, tektura 

falista Pastel A4, 5 kol., arkusze piankowe 

Pastel A4, 5 kol., ołówek trójkątny HB. 

Producent: GDD

GDD GDD

a Krokodyyla

K

Policyjny robot: Akcja specjalna
Nowość 2021: zestaw z popularnej 

serii Policja z wieloma dodatkami 

dla urozmaicenia zabawy. Robot 

policyjny z funkcją transformacji 

i możliwością chwytania 

przedmiotów i fi gurek. Wymiary 

robota w pozycji stojącej: 

13 x 8 x 17,5 cm. Wiek: 4-10 lat. 

Producent: PLAYMOBIL
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Gra karciana „Star Realms” 
Nowe wydanie „Star Realms” zawiera 144 

karty i pozwala na rozgrywkę w 4 osoby. Weź 

udział w międzygalaktycznym konfl ikcie w Star 

Realms! Połącz emocje towarzyszące grom 

pojedynkowym z możliwościami taktycznymi 

znanymi z gier opartych na mechanice 

budowania talii. Gromadź punkty handlu oraz 

pozyskuj potężne okręty i bazy, które zasilą twoje imperium. 

Wyłączny dystrybutor: ATENEUM

Gra „Star Realms: United Atak” 
Gdy walka o kosmiczną dominację przybiera 

na sile, konieczne są nieoczekiwane sojusze. 

Wykorzystaj ich potęgę do własnych celów, 

zanim zrobi to twój przeciwnik. Dodatek 

do gry „Star Realms” zawiera 12 zupełnie 

nowych kart do gry oraz kartę opisującą 

zasady. Do rozgrywki wymagany jest zestaw 

podstawowy „Star Realms”.

Wyłączny dystrybutor: ATENEUM

IUVI GAMES IUVI GAMES

Karty do gry „Mistrzowskie rozdanie”
55 kart do gry z wizerunkami 

reprezentantów 

i reprezentantek Polski 

w piłce nożnej. Pokonaj 

przeciwnika karetą 

piłkarskich asów lub 

parą reprezentacyjnych 

snajperów!

Producent: Cartamundi na licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej 

PZPN PZPN 

Seria jeździków Supercar
Bardzo realistyczny design – imitacja 

chromowanych powierzchni auta 

(felgi, refl ektory, grille). Oprócz 

tego wszystkie pojazdy z serii 

posiadają muzyczną kierownicę 

z efektem dźwiękowym. Maksymalne 

obciążenie: 25 kg. Wiek: 1+. 

Dystrybutor: BEMAG

Gra „Terapia. Po omacku”
W pudełku znajdują się drewniane 

klocki o kształtach różnych fi gur 

geometrycznych i liter oraz ich 

odpowiedniki odwzorowane 

na kartach. Dostępne są cztery 

warianty gry. 

Dystrybutor: BEMAG

POLESIE ALEXANDER

Rainbow High Cheers
6 oryginalnych lalek fashion 

dolls dostępnych w strojach 

cheerleaderek, z pomponami, 

megafonem i innymi 

dodatkami. Kiedy zbierzesz 

wszystkie lalki, utworzą one 

zespół Rainbow High. 

Producent: MGAE

L.O.L. Big B.B.
Całkiem nowe L.O.L. Surprise! Big 

B.B.! Laleczki L.O.L. Surprise! są 

teraz wyższe i mają miękkie stroje. 

To infl uencerki w najdzikszym 

stylu, z ubraniami i dodatkami 

do odpakowania oraz krzesłem 

i stolikiem dla lalki. 

Producent: MGAE

MGAE MGAE

Gra planszowa „Mały reprezentant”
Poznaj historię oraz ciekawostki 

dotyczące reprezentacji Polski. 

Kompletuj akcesoria kibica, 

wypełniaj zadania i poszerzaj swoją 

piłkarską wiedzę. Liczba graczy: 

2-4. Wiek: 6+. 

Producent: Artyk na licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej 

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Gra „Kosmiczny wykop”
Gra wprowadza graczy w świat głównych 

bohaterów, takich jak Robert Lewandowski, oraz 

dzielnych dzieciaków z całego świata, które jako 

drużyna przeżywają przygody nie z tej ziemi, 

stając w kosmicznych rozgrywkach o tytuł mistrzów 

Galaktycznej Ligi. Liczba graczy: 2. Wiek: 7+.

Wydawca: GRANNA

Traktor + akcesoria z serii Moje Ranczo
Nowoczesny model traktora 

posiada szereg funkcji i efektów 

uatrakcyjniających zabawę. 

Przyciski na dachu uruchamiają 

dźwięki charakterystyczne dla 

pracy w gospodarstwie rolnym. 

Dystrybutor: EURO-TRADE

Gra „Przewrotne żabki”
Wygrzewanie się na słońcu w tropikalnym 

lesie… Żabki to lubią! Niestety, liczba miejsc 

do słonecznych kąpieli jest ograniczona! 

Pomóż małym kolorowym żabkom hopnąć 

na skąpane w promieniach słonecznych 

miejsca. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+.

Wydawca: GRANNA

Piłka Magic Funny Ball
Dzięki przesuniętemu środkowi 

ciężkości piłka po rzuceniu ucieka 

w przeciwną stronę. Wzory: zabawne 

buźki, owocowe motywy w żywych 

kolorach: żółtym, czerwonym, 

zielonym i pomarańczowym.

Dystrybutor: EURO-TRADE

GRANNA

MEGA CREATIVE

GRANNA

MEGA CREATIVE 
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„Kids Love Monsters. Gra pełna strachu”
Oryginalna gra planszowa mająca na 

celu zmierzenie się z uśmiechem na 

ustach ze wszystkimi lękami z dzieciństwa. 

Rozgrywka przebiega w towarzystwie 

sympatycznych przyjaciół-potworków. 

Poprzez pokazywanie, opowiadanie lub 

rysowanie pokonywanie strachu staje się 

zabawne. 

Dystrybutor: DANTE

Gra „Pudełko łakoci”
Rozszerzenie wprowadza nowe karty 

przedmiotów i pudełek, a także żetony 

łakoci i wspólnych celów. Oprócz tego 

w grze pojawią się zupełnie nowe przybłędy 

oraz niespotykane dotychczas szare 

koty. Pudełko łakoci umożliwia rozgrywkę 

nawet 6 graczom, a specjalna talia kart 

wprowadza wariant jednoosobowy. 

Wydawca: FOXGAMES

DANTE FOXGAMES

Gra „Ubongo Trigo Travel”
Buduj, obracaj, przekręcaj i kombinuj 

z kafelkami, aby zapełnić dwa pola na 

karcie. Po ośmiu rundach wygrywa ten, kto 

ma ich najwięcej. Dwa poziomy trudności. 

Dodatkowo gra ma tryb rozgrywki dla 

jednego gracza. 

Wiek: 7+.

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA EGMONT POLSKA 

Pinypon City – Cukierenka – zestaw z 2 laleczkami 
Zabierz swoje Pinypon do przepięknej 

cukierenki, w której znajdują się maszyna 

do robienia lodów i koktajli oraz mnóstwo 

słodyczy, takich jak lody, żelki, cukierki oraz 

lizaki. W opakowaniu: unikatowe laleczki 

mamy Pinypon (7 cm) i dziecka Pinypon 

(4 cm), cukierenka oraz akcesoria.

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Pinypon City – Na zakupach – dwupak laleczek 
Linia Pinypon City (7 cm) umożliwia mieszanie 

i łączenie każdego elementu laleczek: 

akcesoriów, ubrań, a nawet głów i włosów. 

Z dwupakiem laleczek można bawić się 

w robienie zakupów, wykorzystując dołączony 

zestaw akcesoriów: torebkę, torbę na zakupy, 

kwiatek i prezenty. 

Dystrybutor: EPEE POLSKA

EPEE EPEE

Samolot zdalnie sterowany F-22 Raptor 
Zdalnie sterowany amerykański myśliwiec 

Lockheed Martin F-22 Raptor ma zasięg 100 m. 

Model wykonany jest z niemal niezniszczalnej 

wytłaczanej pianki polipropylenowej (EPP). 

Samolot jest w pełni przygotowany do lotu. 

Czas ładowania: 60 min (wystarczy na 15-20 

minut lotu). Wiek: 14+. 

Producent: CONQUEST ENTERTAINMENT

Samochód zdalnie sterowany Jeep Wrangler JL
Zdalnie sterowany model (skala 1:14) marki 

Rastar. Pojazd wykonany jest z wysokiej 

jakości tworzywa ABS oraz najwyższej 

jakości elementów mechanicznych 

i elektronicznych. Samochód tak jak inne 

zdalnie sterowane pojazdy Rastar porusza 

się szybko, sprawnie i precyzyjnie. Wiek: 3+. 

Producent: CONQUEST ENTERTAINMENT

CONQUEST CONQUEST

Gra „Basia w zoo”
Gra na podstawie książek o Basi. Gracze 

po kolei odkrywają zakryte kafelki ze 

zwierzętami rozłożone na stole. Należy tylko 

uważać, aby nie zebrać pary tych samych 

zwierząt albo zbyt wielu kafelków w tym 

samym kolorze tła. Pod koniec gry, kiedy 

skończy się możliwość dobierania kafelków, 

gracze liczą punkty z zebranych zwierzaków. Wiek: 4+. 

Wydawca: EGMONT POLSKA
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Torebki niespodzianki. Przyjęcie kostiumowe
Seria obejmuje 8 różnych fi gurek 

(4-5 cm) maluchów wraz z kostiumami 

do kolekcjonowania, zabawy 

i wymieniania się. Każda fi gurka jest 

przebrana w inny kostium. Jest też 

jedna tajemnicza, unikatowa 

fi gurka-niespodzianka. Wiek: 3+. 

Producent: EPOCH TRAUMWIESEN

Mały zestaw kreatywny Aquabeads 
Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia zabawy: barwne 

koraliki, podkładkę do układania, 

spryskiwacz i komplet arkuszy 

z szablonami (np. wiejska zagroda, 

biżuteria oraz świat syren). Koraliki 

Aquabeads łączą się po spryskaniu 

wodą. Wiek: 4+. 

Producent: EPOCH TRAUMWIESEN

EPOCH EPOCH

Traktor-jeździk na pedały Turbo z naczepą (niebieski)

Wykonany z najwyższej jakości 

materiałów (zarówno plastikowych, 

jak i metalowych) pojazd napędzany 

pedałami sprawi wielką frajdę 

każdemu małemu miłośnikowi 

dużych maszyn. Z przodu posiada 

dwa mniejsze, gumowe skrętne koła, z tyłu – dwa większe i szersze. 

Dodatkową atrakcję stanowi przyczepiana naczepa.

Producent: POLESIE

POLESIE POLESIE

Gra „Królewski wyścig” 
Raz na sto lat organizowany jest wyścig, 

którego zwycięzca będzie mógł wybrać 

nowego króla. Przejmij dowodzenie nad 

jednym z klanów i poprowadź swoich biegaczy 

do zwycięstwa. Wykorzystuj wyniki z rzutów 

kośćmi, aby osiągnąć najlepszy rezultat. 

Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Wydawca: MUDUKO

Gra „Roszada wśród zwierząt”
Każdy z graczy kontroluje troje zwierząt: kota, 

mysz i słonia, którymi zbiera odpowiednie 

pożywienie z planszy. Trzeba jednak uważać, 

gdyż zwierzęta boją się siebie: kot boi się słonia, 

ten boi się myszy, a ta boi się kota. Produkt 

z serii Ecofriendly Game. Czas gry: 30 min. 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+.

Wydawca: MUDUKO

MUDUKO MUDUKO

„Dzieci kontra rodzice. Czy wiesz, co jesz?”
Pytania o wiele różnych dań dostarczą 

świetnej zabawy, a także pozwolą poznać 

ciekawe smaki. W grze znajdziecie pytania 

przygotowane specjalnie dla dzieci i dla 

rodziców. Liczba graczy: 2 drużyny. 

Zawartość pudełka: 52 karty do gry, 

156 pytań, 2 karty pułapki, instrukcja. 

Wydawca: KANGUR

„Dzieci kontra rodzice. Zagadki 4+”
Celem gry jest zabawa z maluchami, 

tak by odgadły jak najwięcej zagadek. 

Karty zawierają rysunkowe odpowiedzi na 

pytania, dzięki czemu dzieci, które jeszcze 

nie umieją czytać, doskonale się bawią. 

W zestawie 100 kolorowych zagadek. 

Liczba graczy: 2 drużyny. Wiek: 4+. 

Wydawca: KANGUR

KANGUR KANGUR

Wózek nr 3 z rączką
Wózek z rączką to idealna zabawka 

zarówno do domu, jak i na 

podwórko oraz na plażę. Idealnie 

sprawdzi się do przewożenia 

materiałów sypkich. Ruchoma 

rączka sprawia, że dostosowuje się 

do wzrostu dziecka. Wiek: 1+. 

Producent: POLESIE

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Zestaw do stylizacji Hair Studio 
Zestaw zawiera 2 pasma sztucznych 

włosów z ozdobną spinką w kształcie 

motylka, dwie gumki sprężynki, naklejany 

lakier do paznokci, naklejki do paznokci, 

kredę do włosów w dwóch kolorach oraz 

brokat do włosów z aplikatorem w formie 

szczoteczki. Wiek: 8+. 

Dystrybutor: STNUX

Butter Slime 
Nowa, niezwykle 

plastyczna i miła w dotyku 

masa. W zestawie 

znajduje się aż 8 kolorów 

po 50 g, a dodatkowo 

różne plastikowe 

akcesoria, które 

uatrakcyjnią zabawę. Wiek: 5+. 

Dystrybutor: STNUX

TOYS INN TOYS INN

Gra „Spektrum”
W tej grze towarzyskiej dwie drużyny 

rywalizują ze sobą, próbując 

umiejscowić na skali podane 

hasło. Co mógł mieć na myśli nasz 

zawodnik? Czy na pewno wziął pod 

uwagę to samo, co my? Wymyślajcie, 

analizujcie i odgadujcie, by zdobyć 

jak najwięcej punktów. 

Wydawca: REBEL

REBEL REBEL

Creatto – Świecący słoń i przyjaciele
Z wytrzymałych, plastikowych elementów 

można stworzyć trójwymiarowe fi gurki, 

które są podświetlane od środka 

światełkami LED, w tym kotka, misia, 

domek lub wiewiórkę. Wiek: 8+. 

Dystrybutor: PIATNIK

Gra „Lupos”
Nad wilczym lasem zaświecił księżyc 

w pełni. Wilki długo czekały na tę chwilę, 

bo daje ona sposobność spotkania Luposa 

– legendarnego wodza ich watahy. Jeżeli 

uda się zebrać całą watahę w odpowiednim 

czasie i miejscu, można wywołać wilczego 

ducha i wygrać. Wiek: 7+. 

Dystrybutor: PIATNIK

KOSMOS PIATNIK

Seria książek „To ja naklejam”
Fani Ekipy na 102, Świnki Peppy i L.O.L. Surprise!, 

jesteście gotowi na zabawy z ulubionymi 

bohaterami i naklejkami? W najnowszej serii 

czekają niesamowite aktywności, fantastyczne 

labirynty oraz 200 kolorowych naklejek. 

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Seria książek Psi Patrol – „Pieski w akcji”
Ekipa na 102 gotowa na nowe 

wyzwania! W książkach czeka mnóstwo 

zadań i misji do wykonania. Dołącz do 

dzielnej drużyny i baw się wyjątkowo. 

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA MEDIA SERVICE ZAWADA

Gra „Story Cubes: Harry Potter”
Zestaw estetycznie wykonanych 9 kości 

opowieści z motywami z uniwersum 

J.K. Rowling. Jakie przygody tym razem 

czekają na Harry’ego, Rona, Hermionę 

i inne popularne postaci? 

Wydawca: REBEL
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Funky Lama Natalia Collection
Ten uroczy zwierzaczek kręci kółka i zabawnie 

rusza pupką w rytm muzyki tanecznej. Lama ma 

przyjazny wygląd i mięciutkie futerko w naturalnym 

kolorze. Dostępne dwie wersje kolorystyczne: 

z fi oletowym i różowym wykończeniem. Wymiary 

opakowania: 29 x 17 x 23 cm.

Dystrybutor: ARTYK

„Gra Loteryjka. Czysta planeta”
Gra dla przedszkolaków i uczniów, dzięki której 

maluchy dowiedzą się, jak dbać o środowisko, 

segregować śmieci i które produkty czy 

opakowania można wykorzystać ponownie. 

Oprócz zdobywania wiedzy o otoczeniu ćwiczy 

pamięć i koncentrację. 

Wydawca: KAPITAN NAUKA

Auto budowlane RC 
Auto budowlane z serii Funny Toys for Boys. 

Dzięki ruchomym elementom ciężarówki 

oraz dźwiękom imitującym jej działanie 

zabawa stanie się jeszcze bardziej 

realistyczna. Pojazd posiada zasięg nawet 

do 10 m, a podczas jazdy włączają się przednie światła. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: ARTYK

Gra „Alfabet. Smart Bingo”
Gra edukacyjna ułatwi dziecku poznawanie 

liter, a także wprowadzi je do nauki czytania. 

Najmłodsi nauczą się kojarzyć litery z dźwiękami 

oraz rozpoznawać słowa rozpoczynające się na 

wybraną literę. Wesołe, kolorowe ilustracje na 

elementach gry wzbudzą zainteresowanie graczy. 

Wydawca: KAPITAN NAUKA

ARTYK

KAPITAN NAUKA

ARTYK

KAPITAN NAUKA
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Gra „Na końcu języka – junior”
Dziecięca wersja bestselleru. Bądź szybszy od 

rywali – powiedz, z czym kojarzą Ci się rysunki 

na kartach. Podaj słowo, które masz na końcu 

języka. Gra ma warianty rozwijające umiejętność 

głoskowania i rymowania. Wiek: 5+. 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Gra „Draftozaur”
60 efektownych pionków dinozaurów. 

Dinozaury wędrują w poszukiwaniu 

najlepszych terenów. Wygra osoba 

mająca na swojej planszy dinozaury 

dające najwięcej punktów. 2 rodzaje 

rozgrywki: lato i zima. Wiek: 8+. 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA NASZA KSIĘGARNIA

„Absolutnie fantastyczne dinozabawy”
Ponad 100 stron dinozabaw. Przygotuj się 

na tworzenie i odkrywanie. To prawdziwe 

dinoszaleństwo! Ponad 100 ekscytujących 

dinozadań do rozwiązywania, kolorowania 

i narysowania. Wiek: 3-5 lat.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Gra „Plus minus. Nauka liczenia”
Pomoże dzieciom utrwalić umiejętność dodawania 

i odejmowania do 10. Z kolejnymi wariantami 

przyspiesza ten proces i wprowadza dodatkowe 

pojęcia (parzyste, nieparzyste, mniejsze niż itd.). 

Posiada 3 poziomy trudności. Wiek: 7+. 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA NASZA KSIĘGARNIA

Gra „Literówka”
55 kart z pytaniami zostało 

podzielonych na 3 kategorie, dzięki 

czemu zabawa może być dopasowana 

do poziomu zaawansowania 

uczestników. Gracze rzucają 6 kostkami 

zawierającymi różne litery alfabetu. 

Muszą wypisać słowa, które nie tylko odpowiadają na pytanie, ale także 

rozpoczynają się na wylosowaną literę. Liczba graczy: 2-6. Wiek: 8+. 

Wydawca: MULTIGRA

MULTIGRA

Gra „Gimatriks”
Tym razem nagradzane nie jest tylko tworzenie 

jak najdłuższych słów, ale też połączenie tej 

umiejętności ze wzorowym liczeniem. Każdy 

z uczestników losuje kostki z literami oraz 

z cyframi. Ich zadaniem jest stworzenie słowa, 

którego wartość będzie się równać liczbie 

stworzonej ze zbioru wylosowanych kostek. Liczba graczy: 1-6. Wiek: 12+. 

Wydawca: ALEXANDER

ALEXANDER

Gra „Złap robala”
Wciel się w rolę ptasiej mamy i złap 

robale w tym samym kolorze, aby 

nakarmić swoje małe głodomorki. 

Zadanie nie jest proste, ponieważ musisz 

skompletować trzy części robaczka, aby 

móc dostarczyć go do gniazda. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 4+. 

Wydawca: ALEXANDER

ALEXANDER

Gra „Klik klak”
Gra dla bystrzaków, która 

rozwija pamięć, refl eks 

i spostrzegawczość. Zadaniem 

uczestników jest dopasowanie 

w jak najkrótszym czasie 20 

kluczy do odpowiednich kłódek. 

Różnią się one nie tylko kolorem, 

ale także kształtem i wzorem. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 4+. 

Wydawca: MULTIGRA

MULTIGRA

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Barbie – Kąpiel piesków
Zestaw zawiera lalkę Barbie, która ma zginane 

kolana, 3 fi gurki zwierząt oraz akcesoria do ich 

pielęgnacji, m.in. wannę do kąpieli, butelkę, 

którą można napełnić wodą i mydłem, ręcznik 

do osuszania szczeniaków oraz inne tematyczne 

miniakcesoria. 

Dystrybutor: DAMI

Kąpielowe bomby serca 
Dzięki tym bombom kąpiel stanie się 

prawdziwym szaleństwem. Musujące 

atrakcje w kształcie serca mają 

wesołe kolory i przyjemny zapach. 

W opakowaniu znajdziemy aż 3 bomby 

po 60 g każda. Wiek: 6+. 

Dystrybutor: M&Z

Nerf Alpha Strike – zestaw wyrzutni 
Zestaw zawiera 5 wyrzutni Nerf 

i 30 strzałek Nerf Elite. Dołączone 

wyrzutnia Stinger SD-1, wyrzutnia 

Fang QS-4, wyrzutnia Cobra RC-6, 

wyrzutnia Wolf LR-1 oraz wyrzutnia 

Lynx SD-1. Wyrzutnie nie wymagają baterii. 

Dystrybutor: DAMI

BRB Bladez Toyz Maker Kitz 
Stwórz swój wymarzony kamper 

prosto od Barbie. Dzięki 

dołączonym 5 markerom 

i naklejkom nadasz mu własny, 

wyjątkowy styl. Ale najpierw musisz 

go samodzielnie złożyć… 

Dystrybutor: M&Z

DAMI

CREATE IT

DAMI

M&Z
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R.M.S. Titanic (Cobi-1929)
Klockowy model legendarnego Titanica 

w skali 1:450. Po zbudowaniu mierzy 

aż 64 cm. Składa się z 722 klocków 

konstrukcyjnych Cobi. W najnowszym 

wydaniu producent zachował maksymalną 

liczbę detali oraz zrezygnował z naklejek na rzecz wysokiej jakości 

nadruków. Dodano też dyskretnie ukryte w kadłubie kółka służące do 

zabawy w pływanie okrętem np. po podłodze. 

Producent: COBI

COBI COBI

Diabelska Pętla 360° Tut Tut Autka
Zestaw z serii Tut Tut Autka oferuje 

2 kombinacje połącznia torów. Wskocz 

na tor i wykonaj autkiem obrót o 360°. 

Zabawka posiada 2 punkty rozpoznające 

pojazdy. W zestawie znajduje się 

ruchoma obrotowa dźwignia, która 

rozpędza autko do przejechania pętli. 

Dystrybutor: TREFL

Alfabetyczna układanka
Drewniany alfabet z tekturowymi 

podkładkami. Dopasuj drewniane literki 

do odpowiednich kształtów znajdujących 

się na puzzlach. Na każdym elemencie 

umieszczona jest grafi ka ze zwierzątkiem, 

którego nazwa zaczyna się na daną literkę. 

Po połączeniu puzzli powstaje spójne tło. 

Producent: TREFL

VTECH TREFL

Tubi Pianka Kreatywna
Tubi Pianka nawilża skórę, ma także 

działanie emoliencyjne. Jej kolorowa 

i miła w dotyku konsystencja zachęca do 

zwariowanej kreatywnej kąpieli. Można jej 

także użyć do malowania na wannie czy 

innych zmywalnych powierzchniach oraz 

formowania dowolnych piankowych kształtów.

Producent: TUBAN

Multisensoryczny Pianko-żel Shock! 
Produkt nadaje się zarówno do nawilżania skóry, 

jak i stymulacji sensorycznej. Nałożony na dłoń 

– pobudzi wszystkie twoje zmysły. Będziesz go 

słyszał, odczuwał przyjemne mrowienie i czuł jego 

zapach. Po zabawie dłonie pozostaną nawilżone 

i pachnące. Shock! schłodzi skórę i sprawi wrażenie 

delikatnego „strzelania” drobinek na dłoni. 

Producent: TUBAN

TUBAN TUBAN

Treasure X Ninja Gold Hunters – Łowca
Odkryj nową kolekcję Ninja Gold 

i szukaj skarbu pokrytego złotem. 

Przejdź przez 10 poziomów przygody. 

Odbezpiecz rękojeść i stwórz miecz 

mocy. Do zebrania 16 nowych fi gurek 

Łowcy Skarbów Ninja oraz nowe 

skarby i broń. Kolekcja wspierana jest 

kampanią TV i online.

Dystrybutor: COBI

Plac zabaw 3 w 1 – zamek, zjeżdżalnia, huśtawka
Plac zbudowany jest z domku-komnaty 

oraz wieży ze zjeżdżalnią (ślizg: 166 cm)

połączonych ze sobą korytarzem 

z okienkiem i huśtawki typu swing. 

Z komnaty korytarzem można przejść do 

wnętrza wieży, która posiada liczne okna 

i otwory. Plac zabaw uzupełnia miejsce z huśtawką typu swing, którą 

można ustawić na trzy sposoby, zależnie od wieku i potrzeb. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: LEKER.PL

Traktor Farmer GoTrac Maxi 
Traktorek posiada opatentowany system 

sterowania kierownicą, co ułatwia jazdę 

nim nawet najmłodszym użytkownikom. 

Siedzenie posiada 6-stopniową regulację, 

dzięki czemu łatwo dopasowujemy model 

do wzrostu dziecka. Pojazd dodatkowo 

wyposażono w kierownicę z klaksonem, 

napęd łańcuchowy na tylne koła oraz przyczepkę. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: LEKER.PL

WOOPIE WOOPIE
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Gra „Instrumenty muzyczne”
Oto znana wszystkim gra memo w całkiem 

nowej odsłonie. Ćwiczy nie tylko pamięć 

wzrokową, ale także słuchową. Na żetonach 

do gry są zakodowane różne dźwięki 

instrumentów muzycznych. Zadaniem gracza 

jest odnalezienie jak największej liczby par. 

Trzy warianty gry z dźwiękami wymagają 

użycia mówiącego pióra Albik.

Wydawca: ALBI

Gra „Złam ten kod”
Szybka i ekscytująca gra logiczna. W swoich 

turach gracze zadają pytania, na podstawie 

których drogą dedukcji muszą odgadnąć 

poprawny kod: przeciwnika (w grze 

dwuosobowej) bądź ze stołu (w przypadku 

rozgrywki 3- lub 4-osobowej). Czas gry: 15 

min. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 10+. 

Wydawca: ALBI

ALBI

ALBI

Meli Minis Pastel 
Dzieci uwielbiają świat 

fantazji, a klocki Meli Minis 

zostały stworzone po to, 

by spełniać marzenia. 

Kucyki, samochodziki, 

superbohaterowie z bajek

 – kolorowe mozaiki można tworzyć według dołączonych wzorów lub 

zdać się na własną wyobraźnię.

Producent: MELI

Meli Minis 
Z dobrą zabawą łączy się 

misja edukacyjna serii Meli 

Minis, jaką jest rozwijanie 

inteligencji, orientacji 

przestrzennej, nauka 

rozpoznawania kolorów oraz 

ćwiczenie zdolności manualnych dzieci.

Producent: MELI

MELI

MELI
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Baby Blocks – kolejka 3,35 m
Pociąg (89 el.) wypełniony 

cyferkami. Na czele znajduje 

się wesoła ciuchcia, która 

zabiera maluchy w świat 

zabawy. Baby Blocks 

– kolejka wspiera ogólny 

rozwój maluchów oraz ich 

umiejętności konstrukcyjnych. 

Producent: WADER-WOŹNIAK

Play & Fun – gra rodzinna „Pospiesz się, kurierze!”
Marka Wader debiutuje z serią gier 

edukacyjnych! Jak sobie poradzicie 

z odpowiedzialną funkcją kuriera? To 

gra, w której uczestnicy mają możliwość 

sprawdzenia się w pracy kuriera. Dziesiątki 

paczek czekają w magazynie i tylko od was 

zależy, czy wszystkie zostaną dostarczone na 

czas, co sprawi, że klienci będą zadowoleni. Wiek: 4+. 

Producent: WADER-WOŹNIAK

„Basia i rower”
Rodzice Basi planują wyprawę rowerową. Janek 

cieszy się, że będzie to wyprawa dookoła świata. 

Basia z kolei obawia się, czy świat nie jest za wielki 

na dwa małe koła i dwie nie bardzo duże nóżki… 

Na szczęście z pomocą przychodzi mama. W dniu 

wyprawy Basię interesuje już tylko to, czy rodzinie 

uda się na rowerach dojechać aż do piramid w Egipcie! 

Wydawca: HARPERCOLLINS POLSKA

WADER WOŹNIAK WADER WOŹNIAK

Zestaw do gry w koszykówkę na statywie
Idealny zestaw do nauki gry 

w koszykówkę i ćwiczenia celności 

rzutów. Zawiera: tablicę o wymiarach 

40 x 31 cm z obręczą o średnicy 

24 cm, piłkę o średnicy 16 cm, 

pompkę. Wysokość statywu można 

regulować aż do 160 cm. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

SIMBA TOYS SIMBA TOYS

VIP Pets 
Figurki psich dziewczynek z długimi 

kolorowymi włosami (30 cm) wyposażone 

w akcesoria pozwalające na tworzenie 

wyjątkowych fryzur. W każdej z różowych 

butelek przypominających opakowanie pianki 

do włosów znajduje się jeden z 12 słodkich 

piesków-niespodzianek gotowych na fryzjerskie stylizacje. Wiek: 3+.

Dystrybutor: TM TOYS

Boom City Racers – zestaw startowy
Auta Boom City Racers „wybuchają” po zderzeniu 

z przeszkodami. Ponowne złożenie pojazdu nie stanowi 

problemu. Zestaw startowy zawiera auto z wyrzutnią 

światło-dźwięk oraz akcesoria kaskaderskie (rampa, 

5 beczek, tarcza). Ciesz się efektami dźwiękowymi 

i świetlnymi, wykonuj akrobacje, uderzaj w cel 

i w beczki! Wiek: 4+.

Dystrybutor: TM TOYS

TM TOYS TM TOYS

„Bing. książeczki kartonowe”
Seria uroczych kartonowych książeczek o miłości 

i przyjaźni, które można czytać i oglądać bez 

końca. Oryginalny kształt poręczny format, 

solidne, odporne na dziecięce eksperymenty 

karty, ale przede wszystkim pełna ciepła treść 

sprawią, że książeczki będą niezapomnianym 

prezentem dla malucha. 

Wydawca: HARPERCOLLINS POLSKA

HARPERCOLLINS HARPERCOLLINS 

Pindaloo
Gra zręcznościowa 

do żonglowania 

– wyrzucasz i łapiesz 

piłki. W zestawie rurka 

z wieczkami i 2 piłeczki. 

Wiek: 6+. 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!



2/2021 119

NOWOŚCI

Karuzela do łóżeczka Boho Chic
Piękne hafty w stylu vintage. Zawiera trzy urocze 

pluszowe zawieszki i ozdobne listki oraz miękki 

pokrowiec na ramę zapewniający przytulną 

atmosferę. Automatyczny timer z trzema 

wariantami: 10/20/30 min (do 30 min ciągłej 

muzyki, w tym aż 17 różnych melodii). Dostępne 

5 dźwięków: szum, bicie serca, fale, spadający 

deszcz i śpiew ptaków. 

Dystrybutor: MARKO

TINY LOVE

Seria „Czarodziejski pędzelek”
Nie potrzebujesz kredek i farb, 

wystarczą pędzelek i woda. Pomaluj 

mokrym pędzelkiem kartkę, a barwy 

pojawią się jak zaczarowane!

Wydawca: AKSJOMAT

AKSJOMAT

Seria „Malowanka z pisakiem wodnym”
Wystarczy napełnić wodą dołączony do książeczki 

pisak i można rozpocząć zabawę! Na zwilżonych 

mokrym pędzelkiem stronach pojawią się 

kolorowe ilustracje. Po wyschnięciu obrazek znika. 

Dodatkową atrakcją są zamieszczone na kartach 

wierszyki i zagadki oraz ćwiczenia polegające na 

odnajdywaniu i liczeniu elementów.

Wydawca: AKSJOMAT

AKSJOMAT

Gimnastyka dla bobasa z drewnianym stojakiem Boho Chic

Produkt wyposażony m.in. w muzyczną 

zawieszkę – leniwca, która gra 

trzy delikatne melodie, karuzelę 

z szeleszczącymi liśćmi eukaliptusa 

w biało-czarne wzory, kwiat 

z różnorodnych tkanin z kulą-grzechotką 

na środku, lusterko-łapacz snów. 

Dystrybutor: MARKO

TINY LOVE



2/2021120 2/2021120

KLOCKI/UKŁADANKI

WADER-WOŹNIAK 

Mini Blocks – wielkie wiadro

Zestaw kolorowych klocków, które 

pozwalają konstruować rozmaite 

budowle, postaci oraz pojazdy. 

Praktyczne wiaderko ułatwia 

przechowywanie, a jego pokrywa 

może służyć jako podstawa do 

układania. Produkt wykonany został 

w Polsce z wysokiej jakości, trwałych 

i bezpiecznych, certyfi kowanych 

materiałów.

Arsenał młodego projektanta 

CZUCZU 

Seria CzuCzu Puzzle obserwacyjne

W serii ukazały się: Dinozaury, Na 

budowie, Pory roku, Mapa Polski, Bałtyk. 

Każda układanka porusza lubiane 

przez dzieci tematy, inspirując je do 

zdobywania wiedzy. Na ramce wokół 

pełnych humoru, dostosowanych do wieku 

ilustracji znajduje się mnóstwo szczegółów 

do wyszukania. Do puzzli dołączono duży 

dwustronny plakat pełen ciekawostek 

tematycznych. Wiek: 4+, 5+. Producent: Bright Junior Media.

PIATNIK 

Creatto – Świecący kot i przyjaciele

Dobry sposób na to, by spędzić czas 

z dzieckiem, a jednocześnie coś wspólnie 

stworzyć. Z wytrzymałych plastikowych 

elementów można zaprojektować 

trójwymiarowe fi gurki podświetlane od 

środka światełkami LED, w tym słonia, 

kangura, lisa lub uchwyt na telefon. Wiek: 

6+. Producent: Kosmos.

HEMAR 

Klocki konstrukcyjne K3 duże 

Zestawy klocków K3 fi rmy Hemar Family o szerokości 

57 mm zawierają wiele dodatkowych elementów 

takich, jak: okienka, drzwi, daszki, drzewka, ludziki, 

pociągi i samochodziki. Prezentowany komplet 

zawiera ok. 140 elementów. Wiek: 3+. 

Reklama

Mali budowniczowie mają do dyspozycji całą paletę motywów, kształtów 

i nowoczesnych rozwiązań, a co za tym idzie – nieskończenie wiele okazji 

do wzniesienia się na wyżyny swoich możliwości konstruktorskich. 

Wystarczy tylko sięgnąć po skrojony na miarę zestaw… 
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MELI 

Klocki Meli

Kreatywna zabawa 

z klockami Meli to wyzwanie 

dla maluchów, ale też 

rodziców. Proste, jednolite 

elementy łatwo połączyć 

w wymarzony model, 

a następnie bez problemu 

zdemontować. Sprawdź, jak 

wiele radości może sprawić zabawka, która jednocześnie kształtuje zmysły 

i wspomaga rozwój dziecka! 

MARKO 

Popboblocs Zbuduj sam – Miasto

Zestaw zawiera 50 klocków 

o różnych wymiarach, fi gurkę 

ciężarówki oraz dodatkowe 

elementy, które mogą posłużyć 

jako tło do zabawy. Dziecko 

może nauczyć się budować 

i rozkładać budowle oraz 

bawić się w odgrywanie ról 

i łączenie różnych części. 

Producent: K’s Kids.

MARIOINEX 

Midi Waffl  e

Te same klocki, co fl agowe Mini Waffl  e, 

z tym że powiększone do rozmiaru 

5,3 cm! Wykonane z miękkiego, 

elastycznego, przyjemnego w dotyku 

materiału. 10 podstawowych kolorów, 

wygodny kształt mieszczący się w małej 

dłoni oraz dołączone instrukcje 

„krok po kroku” zachęcą nawet 

najmłodszego pasjonata budowania. 

Wiek: 2+.

SWEDE 

Klocki magnetyczne

Posiadają bardzo mocne magnesy, 

dzięki czemu dzieci mogą z nich 

projektować trwałe, trójwymiarowe 

obiekty. Podczas zabawy klockami 

maluchy rozwijają wyobraźnię 

oraz zdolności manualne. 

Opakowanie: kolorowe pudełko. 

Wymiary: 28 x 33 x 7 cm.
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IUVI/ATENEUM 

GeoSmart Mars Explorer

Zestaw, dzięki któremu można 

zbudować łazik marsjański! 

W jego skład wchodzą geometryczne 

elementy, które łączą się ze sobą za 

pomocą mocnych, bezpiecznych 

magnesów. Nowy, opatentowany 

system łączenia sprawia, że GeoSmart 

to najbezpieczniejsze i najbardziej 

wytrzymałe klocki konstrukcyjne 

w swojej klasie. Liczba elementów: 51. 

ARTYK 

Spiky Safari E-Edu

Elastyczne kreatywne klocki. 

Wszystkie elementy idealnie 

do siebie pasują. W zestawie 

klocki oraz 3 fi gurki: podróżnika, 

zebry i lwa. Z klocków można 

zbudować dżunglę, safari, domki, 

samochody i wszystko, co tylko 

podpowie wyobraźnia! Liczba 

elementów: 90.

BEMAG 

Geomag Mechanics

Dzięki wyposażeniu w magnetyczne 

nakładki z polami ujemnymi 

i dodatnimi klocki pozwalają 

rozwijać wiedzę z zakresu fi zyki. 

Podczas zabawy dzieci poznają 

zasady działania sił magnetycznych 

i mechanicznych. Kiedy już młody 

człowiek nauczy się odróżniać pola 

magnetyczne, może konstruować 

funkcjonalne modele w wielu kształtach i rozmiarach. Liczba elementów: 146.

KAPITAN NAUKA 

Co jedzą zwierzęta? Układanki malucha

Zestaw pierwszych puzzli dla 

najmłodszych, które łączą zabawę 

z treningiem umysłu. Dopasowywanie 

elementów angażuje uwagę maluszka, 

pomaga mu trenować koordynację 

oko-ręka, rozwijać sprawność 

rąk, precyzję ruchów, ćwiczyć 

spostrzegawczość i koncentrację. 

DAMI 

Mega Bloks – Plac budowy

W zestawie 60 dużych klocków, 

które zostały stworzone z myślą 

o małych rączkach. Dzieci mogą 

z nich zbudować plac budowy, 

dźwig oraz inne konstrukcje 

tematyczne. Po zakończonej 

zabawie klocki można 

przechowywać w opakowaniu 

z przykrywką. Wiek: 1-5 lat.

EPEE POLSKA 

Mayka – taśma do klocków

Mayka to innowacyjna, 

samoprzylepna taśma do 

klocków, która wywraca świat 

do góry nogami! Dzięki nowej, 

opatentowanej technologii 

zastosowania taśmy Mayka 

wykraczają poza strefę zabawy, 

pozwalając dzieciom rozwinąć 

własne designerskie pomysły. Taśma Mayka dostępna jest w trzech rozmiarach 

oraz dziewięciu żywych kolorach. 

DANTE 

Zestaw kreatywny Stick-O

Każdy klocek zawiera 

neodymowe magnesy, 

które silnie się przyciągają. 

Stick-O to nowa edukacyjna seria 

dla dzieci pozwalająca odkryć 

siłę magnetycznych klocków. 

Zestaw kreatywny zawiera 26 

różnokształtnych elementów, 

które pozwalają na złożenie wielu 

ciekawych konstrukcji. Wiek: 18 m+. 

Producent: Magformers.

M&Z 

Toomies – Autobus piramidka

Ten pojazd może mieć aż cztery 

piętra! Każdy poziom autobusu to 

inny kolor i numer, dzięki czemu 

maluch może uczyć się poprzez 

sortowanie numerów i kolorów. 

W zestawie znajdują się też 

piszczący pasażerowie 

– pisklaczek i jajeczko, towarzysze 

dziecięcych zabaw i podróży. 

Wiek: 1+. Producent: Tomy.

ha

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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POLESIE 

Budowniczy Gigant 

Zestaw 175 klocków o różnych kolorach 

i rozmiarach. Całość można spakować 

do przezroczystego plecaka.

LEKER.PL 

Tooky Toy – Drewniana mozaika mandala

Zestaw 73 elementów 

w kształcie trójkątów, które 

pozwalają na układanie 

różnych wzorów. Drewniana 

podstawa umożliwia układanie 

elementów w ośmiokątnej 

formie oraz na dowolnej 

powierzchni płaskiej. Wiek: 3+. 

REBEL 

Gra „Cat Stax”

Wysil umysł i wypełnij dostępną przestrzeń 

kociakami o różnych kształtach i rozmiarach. 

„Cat Stax” to klasyczna łamigłówka logiczna. 

Zadaniem graczy jest umieszczenie wskazanych 

elementów na planszy w taki sposób, aby 

wszystkie się na niej zmieściły. Tym, co 

wyróżnia grę spośród innych, są różnokolorowe 

i różnokształtne koty, które stanowią główny 

element układanki.

TM TOYS 

Puzzle Dodo – Pociąg abecadło

Zadaniem dziecka jest 

połączenie wagoników pociągu. 

Każdy z nich oznaczony jest 

literą alfabetu, a w wagoniku 

znajduje się zwierzak lub rzecz, 

która odpowiada tej literze. 

Edukacyjna układanka pomoże 

najmłodszym zapamiętać 

litery alfabetu w odpowiedniej 

kolejności. Liczba elementów: 

21 (układane w ciągu mają wymiary 2,3 m x 11 cm). Wiek: 5+.

adło



2/2021124 2/2021124

KLOCKI/UKŁADANKI

Reklama

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

www.phdami.pl | hurt@damizabawki.pl
tel. 605 500 600

ASKATO 

Klocki Soft 

Można z nich tworzyć najróżniejsze 

budowle – począwszy od wieży, 

a kończąc na dowolnych formach 

i kształtach. Klocki są bardzo 

miękkie i można je zdezynfekować 

poprzez gotowanie. Liczba 

elementów: 100. Wiek: 6 m+. 

TREFL 

Brick Trick – Forteca

Wybuduj imponującą fortecę, 

wykorzystując prawdziwe cegiełki, 

drewno oraz naturalne elementy 

dekoracyjne, jak trawa, korek lub 

krzewy. Skorzystaj z dołączonych 

planów budowy lub użyj swojej 

wyobraźni. Baw się dołączonymi 

pionkami prosto z epoki 

średniowiecza! Ta zabawa nigdy się nie kończy: rozpuść konstrukcję w wodzie 

i buduj dalej, wykorzystując te same elementy!

ALEXANDER 

Mały Konstruktor 7 w 1 – Scratch

Model składa się z elementów 

metalowych o różnej wielkości 

i kształtach. Wzbogacony 

kolorowymi elementami 

z tworzyw sztucznych. Dzięki 

dołączonym narzędziom 

można zbudować wyjątkowy 

pojazd zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi 

w instrukcji lub wedle własnej 

wyobraźni. Seria 

7 w 1 gwarantuje jeszcze 

więcej zabawy! Wiek: 8+.

ALEXANDER 

Mały Konstruktor Junior 3 w 1 – Bolid 

Zestaw składa się z drewnianych 

deseczek z dziurkami oraz 

kolorowych śrubek 

i łączników z tworzywa. Duże 

rozmiary elementów oraz 

uproszczona konstrukcja 

sprawiają, że dzieci już 

od najmłodszych lat 

mogą próbować swoich 

sił w składaniu pojazdów. 

Złożony pojazd może służyć 

do dalszej zabawy. Wiek: 4+.

MULTIGRA 

Mozaika

Kreatywny zestaw edukacyjny 

zarówno dla małych, jak 

i dużych. W jego skład wchodzą 

duża plansza do układania 

wzorów oraz 100, 200 lub 300 

elementów w dwóch rozmiarach. 

Do zestawu dołączony jest 

album z inspiracjami. Dzieci 

mogą również tworzyć autorskie 

kompozycje. Wiek: 3+. 

MULTIGRA 

Słomki konstrukcyjne

W opakowaniu znajdują się 

kolorowe rurki o różnych 

długościach oraz złączki, za 

pomocą których zrealizujesz 

swoje pomysły i zbudujesz 

rozmaite konstrukcje. Zabawka 

doskonali zdolności manualne 

oraz pomaga ćwiczyć 

koncentrację, małą motorykę, 

koordynację wzrokowo-ruchową i myślenie przestrzenne. Wiek: 3+.
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TOP 10: GRY 
1. „Scrabble Original” (Mattel) 

2. „Monopoly” (Hasbro)

3. „Jenga” (Hasbro)

4. „Wsiąść do pociągu: Europa” (Rebel)

5. „Milionerzy – Wyzwanie: dorośli kontra dzieci” (TM Toys)

6. „Splendor” (Rebel)

7. „Rummikub Standard” (TM Toys)

8. „Monopoly Super Electronic Banking” (Hasbro)

9. „Dixit” (Rebel)

10. „Dobble” (Rebel)

TOP 10: OUTDOOR
1. Sanki plastikowe Snow Star (Marmat)

2. Nerf N-Strike Trilogy (Hasbro)

3. Nerf N-Strike Laser OPS (Hasbro)

4. Ślizg zjazdowy XL (Marmat)

5. Sanki z hamulcami (Marmat)

6. Nerf Elite 2.0 Commander (Hasbro)

7. Nerf Fortnite Sneaky Springer (Hasbro)

8. X-Shot miotacz z rzutkami (Zuru)

9. Nerf Fortnite (Hasbro)

10. Nerf Elite 2.0 wyrzutnia Echo 4 w 1 (Hasbro)

TOP 10: LICENCJE
1. Star Wars

2. Harry Potter

3. Kraina Lodu 

4. Minecraft 

5. Super Mario

6. Świnka Peppa 

7. Psi Patrol

8. Jurassic Park World 

9. Mercedes-Benz

10. Avengers

TOP 10: ZABAWKI DLA DZIECI DO 5. ROKU ŻYCIA
1. Interaktywny turlaczek Rovee Fisher-Price (Mattel)

2. Zabawkowe pieniądze 125 el. (Alexander)

3. Szczeniaczek Uczniaczek Fisher-Price (Mattel)

4. Strzelający proszek Glibbi Knisti (Simba)

5. Siostrzyczka Szczeniaczka Uczniaczka Fisher-Price (Mattel)

6. Psi Patrol – pojazd akcji + fi gurka (Spin Master)

7. Psi Patrol – małe autka z fi gurką (Spin Master)

8. Karuzela z misiami Fisher-Price (Mattel)

9. Psi Patrol – ciężarówka z pojazdami i fi gurkami (Spin Master)

10. Linkimals – Interaktywny Koala Fisher-Price (Mattel)

RMD Research: dane 
sprzedażowe za styczeń br.

RYNEK 
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Tytuł
Tooky Toy gra planszowa 

2 w 1 Węże i drabiny 

+ Chińczyk

„Fiesta” „Daj namiar” „Hot Pot”

Zasady gry

Ludo Chińczyk oraz Węże i drabiny 

to dobrze znane dzieciom gry. 

Żywe kolory oraz ilustracje 

sprawią, że gra przyciągnie wzrok 

każdego malca. Cały zestaw został 

wykonany z najwyższej jakości 

materiałów, dzięki czemu jest 

bezpieczny dla dzieci i środowiska. 

Wiek: 3+. 

Hit sprzedażowy z Francji wreszcie 

w Polsce! Kooperacyjna gra 

imprezowa została zainspirowana 

meksykańskim Świętem Zmarłych. 

Grac ze muszą odgadnąć 

tożsamość nieżyjących postaci 

występujących na kartach. 

Postać można opisać tylko 

jednym słowem. Ale uwaga! 

Słowo przechodzi z rąk do rąk 

i stopniowo ulega zmianie! Liczba 

graczy: 4-8. Wiek: 12+.

Oparta na współpracy gra 

skojarzeniowa, w której będziemy 

szukali połączeń między 

wylosowanymi parami wyrazów. 

Każdy uczestnik po kolei dobiera 

kartę współrzędnych, a następnie 

stara się podać pozostałym hasło, 

które połączy wskazane przez nią 

słowa. Celem gry jest odgadnięcie 

jak największej liczby par wyrazów 

w czasie określonym przez 

klepsydrę. 

Nieprzewidywalna i gorąca gra 

zręcznościowa, w której liczy się 

szybkie wyciąganie odpowiednich 

składników. Wydaje się proste? Nic 

bardziej mylnego! Do dyspozycji 

macie wyłącznie szczypce lub 

pałeczki oraz własne zwinne 

ręce. Spójrz na kartę, a następnie 

spróbuj wyjąć z miski przysmaki 

szybciej niż pozostali gracze.

Wydawca/
dystrybutor

LEKER.PL GRANNA REBEL TREFL

Tytuł „Magnetyczne szachy” „Mały strażak” „Xplore Team” „Frozen II – Kalambury”

Zasady gry

Klasyczna gra w szachy 

w nowoczesnym wydaniu 

z magnesami. Opakowanie: 

kolorowe pudełko. Wymiary: 33 x 

17 x 4 cm.

Dzięki grze dziecko dowie się, 

jak zachować się w sytuacjach 

zagrożenia, np. w przypadku 

pożaru. Gra stawia przed 

uczestnikami zadania angażujące 

nie tylko umysł, ale też ciało. Proste 

ćwiczenia fi zyczne połączone 

z ciekawymi pytaniami to świetna 

zabawa dla maluchów. 

Seria edukacyjnych gier quizowych 

zapewnia solidną dawkę wiedzy 

i rozwijającą zabawę. W każdym 

poręcznym, prezentowym pudełku 

kryją się 56 pięknie zilustrowanych 

kart z pytaniami i odpowiedziami 

oraz kostka XT. Wiek: 11+. 

Gra w kalambury teraz 

w połączeniu z grą planszową! 

Wybierz ulubioną postać z bajki 

i dotrzyj jako pierwszy do mety. 

Mnóstwo haseł do pokazania, 

takich jak jazda na łyżwach, 

jednorożec lub śnieg. Dla 

najmłodszych w wersji obrazkowej.

Wydawca/
dystrybutor

SWEDE ARTYK GAME CZUCZU/BRIGHT JUNIOR MEDIA CARTAMUNDI

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Tytuł „Minerały” „Ubongo”

Zasady gry

W grze wcielacie się w geologów 

wyruszających na wyprawę, 

której celem jest wydobycie 

drogocennych minerałów. 

Starannie planujcie każdy swój 

ruch i uważnie obserwujcie 

poczynania innych graczy! 

W trakcie rozgrywki będziecie 

poruszali się po planszy 

i wydobywali minerały. Im bardziej 

rzadki i drogocenny minerał, tym 

trudniej go pozyskać. 

Światowy hit, gra wydana 

w 20 językach! Każdy z graczy 

dostaje planszę z innym wzorem 

i 12 elementów układanki. Jeden 

z graczy przekręca klepsydrę 

i rzuca kostką, wskazując, 

z których elementów uczestnicy 

będą korzystać w rundzie. Wszyscy 

gracze jednocześnie starają się jak 

najszybciej zasłonić puste pola na 

swoich planszach i zdobyć klejnot. 

Wiek: 8+.

Wydawca/
dystrybutor

IUVI GAMES/ATENEUM EGMONT POLSKA

Tytuł „Monopoly Panna” „Palec boży”

Zasady gry

Gra zainspirowana przełomowymi 

dziełami wielkich kobiet. Ta wersja 

gry to pierwsza planszówka, 

w której kobiety zarabiają więcej 

niż mężczyźni. W czasie rozgrywki 

gracze nie kupią nieruchomości. 

Na planszy znajdują się pola do 

kupienia, sprzedaży i wymiany 

z wynalazkami i odkryciami, 

których nie byłoby bez kobiet. 

Wiek: 8+. 

Gracze walczą o tytuł 

najpotężniejszego z bóstw. Proste 

zasady i innowacyjna rozgrywka 

sprawią, że nie będziecie mogli 

oderwać się od stołu. Wciel się 

w postać boga, wykorzystaj swoje 

niepowtarzalne moce i wypstrykaj 

przeciwników!

Wydawca/
dystrybutor

HASBRO/DAMI FOXGAMES
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Tytuł „Era Infl uencera”
„Łapkosztuczki-

-sztuczkołapki”

„Super Mario™. Ucieczka 

przed kwiatem piranią” 

„Honeycombs – Plastry 

miodu”

Zasady gry

Gra polega na budowaniu 

„własnego” kanału na YouTubie, 

zdobywaniu subskrypcji, 

rozwiązywaniu zadań i quizów 

oraz pokonywaniu wyzwań. 

Kto pierwszy uzbiera 100 000 

subskrypcji i wykona zadanie 

końcowe (nagra fi lmik w specjalnej 

aplikacji), zdobędzie tytuł 

najlepszego youtubera. Gra 

zawiera 152 ciekawe wyzwania, 

quizy i zadania oraz 46 różnych 

tematów na nagranie fi nałowe. 

Zręcznościowa gra dla małych 

i dużych, rozwijająca małą 

motorykę. Wylosujcie kartę 

przedstawiającą ułożenie 

wielokolorowych drewnianych 

elementów na dłoni. Kto jako 

pierwszy idealnie odzwierciedli 

układ klocków na kartach 

– zdobywa punkt. Nagroda 

główna w kategorii gry dla dzieci 

8-17 lat w XIX edycji konkursu

„Świat Przyjazny Dziecku”. Czas 

gry: 15 min. Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 6+.

Gracz przesuwa swoją fi gurkę 

po planszy o tyle pól, ile oczek 

wypadnie na kostce. Na polu, 

na którym zatrzyma się fi gurka, 

widnieje liczba. Właśnie tyle 

razy należy nacisnąć przycisk 

umieszczony przed kwiatem 

piranią. Ale uwaga! Kwiat pirania 

jest głodny i chętnie schrupie coś 

smacznego! Zestaw zawiera 

2 fi gurki kolekcjonerskie oraz 

2 karty z podstawką. 

Gra rekomendowana przez Mensa 

Mind Games, nagrodzona tytułem 

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. 

Liczba graczy: 1-8. Wiek: 6+. 

Wydawca/
dystrybutor

EPEE/EPEE POLSKA MUDUKO EPOCH TRAUMWIESEN PIATNIK 

Tytuł
„Wielka gra kolorów 

z Bing”

„Dzieci kontra rodzice. 

Historia świata”
„Pizzeria” „Tor przeszkód”

Zasady gry

Gra planszowa dla najmłodszych 

z Bing i jego przyjaciółmi. 

Opakowanie zawiera planszę 

do złożenia z 24 puzzli, które na 

odwrocie posiadają ilustrację 

znaną z bajki, 4 sylwetki postaci 

do zabawy podczas nauki kolorów 

oraz nieskomplikowaną grę 

pamięciową. 

Interesujące pytania dostarczą 

graczom wiele rozrywki, bo historia 

świata jest ciekawa. Poznajcie 

niezwykłe wydarzenia i ludzi, którzy 

zmienili świat. W grze znajdziecie 

pytania specjalnie przygotowane 

dla dzieci i dla rodziców. Liczba 

graczy: 2 drużyny. Zawartość: 208 

pytań, 54 karty, żetony, instrukcja. 

Pyszna zabawa! Gracze co rundę 

zamawiają pizzę i dzielą ją na 

kilka porcji. Zrób to w przemyślany 

sposób, aby zebrać porcje ze 

składnikami, za które zdobędziesz 

najwięcej punktów. Wiek: 8+.

Zaskakująca zabawa 

i niezapomniana przygoda. 

Rozgrywka przypomina dobrze 

znany na całym świecie pinball. 

Gra to tor przeszkód, a zadaniem 

gracza jest przetransportowanie 

w jak najkrótszym czasie kulek ze 

startu do mety. Sprawę utrudniają 

jednak liczne ruchome elementy. 

Wydawca/
dystrybutor

DANTE KANGUR NASZA KSIĘGARNIA TOMY GAMES/M&Z
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GRY

Tytuł „Zakręcona kolejka” „Piraci” „Zgrana para” „Quartis”

Zasady gry

W tej grze o zwycięstwie nie 

decyduje kolejność na mecie. 

Przeciwnie: im dłużej grasz, tym 

większa szansa na wygraną. 

Należy zebrać jak najwięcej 

wagonów, pasażerów i towarów. 

Na koniec wszyscy układają 

zdobyte karty za swoimi 

lokomotywami. Czyj „pociąg” jest 

najdłuższy, ten wygrywa. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 5+. 

Zostań kapitanem pirackiej załogi! 

Wybierz swój statek i wyrusz na 

wyprawę na tajemniczą Wyspę 

Ośmiornicy, na której ukryty 

został legendarny skarb Kapitana 

Orkana. Problem tkwi w tym, że nie 

jesteś jedyną osobą, która pragnie 

go odnaleźć… Rozgrywka opiera 

się na podkładaniu rywalom 

kłód pod nogi, co umożliwiają 

specjalne karty. Liczba graczy: 

2-4. Wiek: 7+. 

Pełna humoru, prosta gra, która 

pozwala sprawdzić, z kim nas 

najwięcej łączy, i zweryfi kować, 

czy dana para rozumie się bez 

słów. Podczas zabawy uczestnicy 

oglądają kolejne obrazki i muszą 

zdecydować, który przymiotnik 

pasuje do niego najlepiej lub 

najgorzej. Wygrywa duet, który 

najczęściej odpowiedział tak 

samo. Liczba graczy: 2-8. Wiek: 

8+. 

Gra z serii „IQ Games” przypadnie 

do gustu wszystkim wielbicielom 

łamigłówek logicznych. 

Do dyspozycji będą mieli karty 

z wzorami oraz 4 drewniane 

dwustronne kafelki. Zabawa 

polega na układaniu wzorów 

zaprezentowanych na kartach. 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Reklama TV.

Wydawca/
dystrybutor

MULTIGRA MULTIGRA ALEXANDER ALEXANDER

Tytuł „Trening pamięci” „Karak” „Trefl ikowe grzybobranie” „Logicross”

Zasady gry

Gra została zaprojektowana w taki 

sposób, aby trening pamięci był 

także dobrą zabawą. 24 plansze 

mają zróżnicowany stopień 

trudności, dzięki czemu ćwiczenia 

pamięci wzrokowej będą 

doskonałą zabawą dla szerokiej 

grupy wiekowej.

Gracz prowadzi przez labirynt 

znajdujący się w podziemiach 

tytułowego zamku jednego 

z sześciu śmiałków. Kafelek po 

kafelku odkrywają oni labirynt, 

spotykając w nim potwory, 

z którymi muszą walczyć. 

Zwycięzcą zostaje gracz, który 

na koniec rozgrywki posiada 

najwięcej skarbów. 

Co powiecie na grzybobranie 

o każdej porze roku? Z Trefl ikami to 

możliwe! Wybierzcie się na spacer 

do lasu i weźcie udział w rodzinnej 

przygodzie. Przemierzcie 

krętą trasę, góry i pagórki 

w poszukiwaniu grzybów. Weźcie 

ze sobą koszyczek i wypełnijcie 

go po brzegi. Możecie liczyć na 

pomoc bohaterów serialu pt. 

„Rodzina Trefl ików”. 

Gra logiczna, która polega 

na rozwiązywaniu coraz to 

trudniejszych łamigłówek. 

Dołączona książeczka zawiera 

60 łamigłówek o różnym stopniu 

trudności, dzięki czemu każda 

kolejna rozgrywka jest ciekawsza 

od poprzedniej. Liczba graczy: 1. 

Wiek: 5+. 

Wydawca/
dystrybutor

ASKATO ALBI TREFL/BEMAG TM TOYS

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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LICENCJE

PZPN 

Etui na telefon z reprezentacją Polski

Kolekcjonerska seria etui na telefon 

z reprezentacją Polski to doskonały pomysł 

na prezent urodzinowy, świąteczny lub 

z okazji wygrania szkolnego meczu. Cała 

kolekcja to aż 50 oryginalnych grafi k, na 

których znajdują się wizerunki zawodników 

i zawodniczek reprezentacji Polski, ofi cjalne hasło „Łączy nas piłka”, maskotka 

orła Bielika, a wszystko to utrzymane jest w biało-czerwonych barwach. 

Producent: Funny Case na licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dystrybutor: 

funnycase.pl. 

EURO-TRADE 

Mega Creative – kuchnia Barbie Role Play

Kuchnia Barbie to nie tylko zabawa, 

ale też doskonalenie umiejętności 

manualnych i rozwijające wcielanie 

się w dorosłe role. Zabawę 

urozmaicają efekty dźwiękowe 

i świetlne przy palnikach oraz 

lecąca z kranu woda. 

TREFL 

„Rodzina Trefl ików – Chińczyk – moja pierwsza gra”

Klasyczna gra dla najmłodszych 

z ulubionymi bohaterami bajki 

„Rodzina Trefl ików” Pomóżcie 

Trefl ikom poukładać piłki w pokoju. 

Uważajcie na pozostałych graczy, 

których na pewno spotkacie po 

drodze. Rzucajcie kolorową kostką, 

przesuwajcie piłeczki i wygrywajcie. 

COBI 

AH-64 Apache™ 

Klockowy model kultowego śmigłowca 

wojskowego z USA wydany na 

licencji Boeing™. Apache™ został 

zaprojektowany w skali 1:48 i mierzy 

aż 30,5 cm. Składa się z 510 klocków 

konstrukcyjnych Cobi oferujących 

angażujący proces budowy. Do zestawu 

dołączone są elegancka klockowa 

podstawka oraz specjalna tabliczka 

z nadrukowaną nazwą zestawu.

MARKO 

Dywan dla dzieci Psi Patrol

Miękki i delikatny 

dywanik z postaciami 

z bajki „Psi Patrol”. Posiada 

antypoślizgowe kropki na 

spodzie, które zapobiegają 

jego przesuwaniu się. 

Wymiary: 100 x 150 cm.

M&Z 

BRB Bladez Toyz – Łapacz snów

Stwórz własny magiczny łapacz 

snów prosto od Barbie. Istnieje 

ponad 20 możliwości wykonania 

i przyozdobienia go. Utrzymany 

w pięknych, jasnych barwach. Zestaw 

zawiera drewnianą obręcz, kolorowe 

sznurki, piórka i koraliki. 

TM TOYS 

Cry Babies Tutti Frutti 

Nowa odsłona znanych i kochanych lalek 

Cry Babies Tutti Frutti. Te 30-centymetrowe 

lalki zachowują się jak prawdziwe bobasy, 

a nawet płaczą prawdziwymi łzami (z tyłu 

głowy znajduje się pojemnik na wodę). Nowa 

seria to owocowy zawrót głowy, lalki swoimi 

piżamkami nawiązują do owoców: truskawki, 

arbuza i ananasa, dzięki czemu wyglądają 

niesamowicie. Dodatkowo każda z nich ma 

dedykowany owocowy zapach. Wiek: 18 m+. 

LEKER.PL 

Injusa Kawasaki – Quad na akumulator 

Quad wyposażony jest w akumulator 

o mocy 12V. Posiada również 

nakładki wyciszające na kołach. 

Pedał gazu i hamulec znajdują 

się pod prawą stopą. Pojazd jest 

bardzo stabilny i bezpieczny. 

Osiąga prędkość do 5 km/h, a jego 

maksymalne obciążenie wynosi

30 kg. Wiek: 2+. 
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LICENCJE

F.H. DAFFI 

Eurocopter EC-135: LPR, straż, policja

Metalowy model 

helikoptera w skali 1:43 

zachwyci każdego 

kolekcjonera oryginalnych 

pojazdów. Eurocopter 

wykonany jest z niezwykłą 

dbałością o szczegóły. 

Daffi   jako jedyna fi rma produkuje taki model. Dostępne są trzy rodzaje 

helikopterów: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, policja i straż. 

DANTE 

„Bing. Elektroniczny quiz z długopisem”

Gra edukacyjna, w którą zagrasz 

w towarzystwie Binga i jego 

przesympatycznych przyjaciół. 

W pudełku znajduje się ponad 100 

quizów, które należy rozwiązać za 

pomocą elektronicznego długopisu. 

Aktywności podczas zabawy: 

zapoznanie się z postaciami, 

poznawanie liter i cyfr, rozpoznawanie 

kolorów, ćwiczenie logiki i zmysłu 

obserwacji. 

EPEE POLSKA 

Ben 10 – fi gurka podstawowa z akcesoriami 

Nowe fi gurki (13 cm) przedstawiające 

obcych z najnowszego, 4. sezonu serialu 

„Ben 10”. Obcy posiadają nowe omni-

wstrząśnięte zbroje, które wzmacniają ich 

niesamowite zdolności. Figurki wykonane 

zostały z dbałością o szczegóły, dzięki 

czemu wiernie odzwierciedlają serialowe 

postaci. 

CARTAMUNDI 

„Frozen II – Kalejdoskop gier”

Zagraj na jednej 

z czterech plansz 

bądź zostań mistrzem 

gry w kości! W środku 

znajdują się takie gry, 

jak: „Młynek”, „Warcaby”, 

„Wilk i owce”, „Drabiny”, 

„10.000” oraz „Yatzy”. 
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MEDIA SERVICE ZAWADA 

„Świnka Peppa. Zadania na medal”

Seria książek z wieloma zadaniami 

i wyjątkowymi medalami. Medale można 

przymocować do plecaka, kieszonki itp. Peppa 

jest bardzo towarzyska, chętnie spędza czas ze 

swoimi przyjaciółmi.

ARTYK 

Bańki mydlane Dulcop (60 ml)

Kolekcja baniek mydlanych to licencyjne 

produkty z wizerunkami ulubionych bohaterów 

takich bajek, jak: „Psi Patrol”, „Masza 

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

Peppa”. Wysoka jakość płynu gwarantuje 

doskonałą zabawę. 

EPOCH 

Aquabeads – Olśniewający zestaw Disney Princess

Gotowy do zabawy zestaw zawiera 

ponad 800 barwnych koralików, 

podstawkę do układania, 

spryskiwacz oraz szablony 

z kreacjami. Stwórz Kopciuszka, 

Bellę, Roszpunkę, Arielkę 

i Dżasminę. Wiek: 4+. 

SIMBA TOYS POLSKA

Hello Kitty – Odrzutowiec

Otwierany samolot przekształca 

się w zestaw do zabawy 

z 3 fi gurkami i ponad 20 

akcesoriami. Pojazd nie posiada 

napędu. Wiek: 3+.

REBEL 

Gra „Dobble L.O.L. Surprise!”

Do tej pory zamknięte w plastikowych 

kulkach, od teraz do znalezienia 

również na kartach. Laleczki L.O.L. 

Surprise!, niezwykle popularne wśród 

najmłodszego pokolenia, łączą swoje 

siły z karcianką „Dobble”. Czy uda ci się 

wypatrzyć identyczne lalki i akcesoria, 

zanim zrobią to przeciwnicy? 

DAMI 

Walizka Psi Patrol z puzzlami 3D 

Praktyczna walizka z uchwytem, w której 

znajdują się puzzle na licencji bajki „Psi 

Patrol”, z których dziecko ułoży aż dwa 

trójwymiarowe obrazki. Walizka zawiera 

2 układanki po 24 elementy każda. 

BEMAG 

„Rok z Psim Patrolem”

W zatoce przygód mieszka wiele zwierząt 

– sprawdź jakie! W środku 4 układanki 

z przyjaciółmi Psiego Patrolu, a pod 

puzzlami obrazki do pokolorowania. 

Wydawca: Media Service Zawada.

POLESIE 

Mammoet samochód z plandeką + rally-jeep

Samochód jest wyposażony 

w sześć szerokich kół o nierównej 

strukturze. Burty naczepy można 

otworzyć, a plandekę unieść. 

Tylna część (paka) wyposażona 

została w dodatkowe orurowanie. 

W zestawie 2 fi gurki. 

ALEXANDER 

Gra „Lombard. Życie pod zastaw”

Dzięki grze planszowej będziesz mógł 

przenieść się do świata hitowego 

serialu i sprawdzić, czy masz w sobie 

żyłkę przedsiębiorczości, a przy 

okazji doskonale się bawić w gronie 

znajomych i rodziny. Na uczestników 

czekają niebanalne zwroty akcji, 

przezabawne karty licytowanych 

przedmiotów i spora dawka humoru 

sytuacyjnego. Liczba graczy: 2-6. Wiek: 

12+. Reklama TV.

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!
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Nazwa
Woopie – Interaktywny 

wielofunkcyjny stolik 

edukacyjny

Stolik wielofunkcyjny 

(42 el.) 
Kolorowe kubeczki Zabawka do kąpieli 

Opis

Stolik jest idealnym nauczycielem 

muzyki, posiada m.in. 

bębenek ręczny, mikrofon, 

muzykę fortepianową, dźwięki 

instrumentów. Dodatkową funkcją 

jest możliwość połączenia stolika 

z telefonem poprzez Bluetooth.

Wiek: 0+.

Wielofunkcyjny stolik z klockami 

(w zestawie) to idealna zabawka 

dla dzieci od 1. roku życia. 

Wbudowany pojemnik na klocki 

jest osadzony na czterech 

szerokich, stabilnych nóżkach. 

Blat to jednocześnie wieczko 

pojemnika, w którym można 

przechowywać klocki. 

Zabawka edukacyjna o ciekawym, 

opływowym kształcie. Kubeczki 

są duże, łatwe do chwytania, 

potrząsania i układania, co 

wpływa na rozwój zdolności 

manualnych i ruchowych dziecka. 

Wiek: 6 m+. 

Z pomocą kolorowych foremek 

dziecko napełnia wodą delfi na, 

a następnie strumień wody 

wprawia w ruch elementy w dolnej 

części zabawki. Wymiary: 

21 x 26 x 7 cm. Wiek: 18 m+. 

Producent/
dystrybutor

LEKER.PL WADER-WOŹNIAK BAM BAM/EURO-TRADE SWEDE
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Nazwa
Seria CzuCzu 

Zabawy na start
Maskotki YooHoo GiliGums – piłka Dino

Kości dźwiękowe 

Gospodarstwo

Opis

Edukacyjne zestawy (Mój dzień 

15 m+, Mój rok 18 m+) zawierają 

książeczkę obrazkową, pierwszą 

prostą grę oraz poradnik 

dla rodziców. Oglądanie 

książeczek zachęca dzieci do 

wyszukiwania szczegółów i zabawy 

w powtarzanie dźwięków. Grę, 

składającą się z 4 plansz i 16 

żetonów do dokładania, można 

z łatwością dopasować do 

umiejętności maluchów.

Seria kolorowych maskotek 

przedstawiających zagrożone 

gatunki zwierząt z całego świata. 

Każda z nich posiada polskie 

etykiety z nazwą gatunku, 

rejonem występowania, cechami 

charakterystycznymi oraz 

zdjęciem, jak dane zwierzątko 

wygląda w rzeczywistości. Główni 

bohaterowie serii występują 

w serialu animowanym „YooHoo na 

ratunek” emitowanym w Netfl iksie. 

Miękkie, pluszowe wypełnienie jest 

w 100% ekologiczne. Wiek: 3+. 

Wykonana z bezpiecznego 

silikonu piłeczka jest odporna 

na zgniatanie, a znajdujące się 

w niej otwory ułatwią małym 

rączkom chwytanie zabawki. 

Wypustki o różnych kształtach 

przyniosą ulgę obolałym dziąsłom 

ząbkującego dziecka. Piłeczka 

dostępna jest w kilku kolorach. 

Wiek: 3 m+. 

Kostki dźwiękowe, które przeniosą 

dziecko do prawdziwego 

gospodarstwa. Prawidłowe 

dopasowanie kostek aktywuje 

dźwięk odpowiadający obrazkowi. 

Wiek: 2+. 

Producent/
dystrybutor

CZUCZU/BRIGHT JUNIOR MEDIA F.H. DAFFI DUMEL KOSMOS/PIATNIK 

Nazwa
SmartMax 

My First Sound & Senses

Luminki – Świecący 

przyjaciele 

– Króliczek w jajku

Clementoni Baby 

– Interaktywna ośmiornica

Lamaze – zawieszka 

pomarańcza Pola 

Opis

Magnetyczne klocki konstrukcyjne 

cechujące się wyjątkową 

trwałością elementów oraz 

wysoką jakością materiałów, 

z których zostały wykonane. 

Podczas zabawy zestawami 

SmartMax dzieci trenują 

koordynację wzrokowo-ruchową, 

rozpoznawanie kolorów i logiczne 

myślenie. 

Cztery urocze króliczki (w tym 

jeden unikatowy) zamknięte 

w wielkanocnych jajkach 

dostępnych w trzech kolorach. 

Ucałuj swojego Luminka 

na dobranoc, a zacznie 

świecić i wydawać przyjemne 

dźwięki. Zabawka wyłącza się 

automatycznie po 10 minutach. 

Wiek: 18 m+. 

Interaktywna zabawka, która 

uczy pierwszych kolorów, liczb 

i kształtów. Na jej głowie znajduje 

się przycisk, po naciśnięciu na 

który ośmiornica uwalnia kształty 

trzymane wewnątrz macek. 

Zabawka została wyposażona 

w dwa tryby zabawy i nauki 

w języku polskim lub angielskim.

Duża i miękka zawieszka wywoła 

uśmiech u niejednego malucha 

dzięki swojej sympatycznej buźce 

oraz szeleszczącym elementom 

z różnymi fakturami materiałów. 

Zobacz, co Pola kryje pod swoją 

pomarańczową skórką, którą 

można obrać jak prawdziwy owoc. 

Wiek: 0+.

Producent/
dystrybutor

IUVI GAMES/ATENEUM EPEE/EPEE POLSKA CLEMENTONI/DAMI TOMY/MZ 
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INFANT

Reklama

Nazwa Słonik My Buddy Młyn wodny z karuzelą
E-Edu Mądra sowa 

pluszowa 

Grzechotka-zawieszka 

Zabawne zwierzęta

Opis

Interaktywny słonik to urocza 

pluszowa zabawka, która ma 

wgranych ponad 200 piosenek, 

dźwięków i zwrotów. Serduszko na 

brzuszku po naciśnięciu na nie 

świeci się delikatnie. 

Wszystkie ruchome elementy 

zestawu występują w kolorze 

czerwonym. Pokręć korbą wodnej 

karuzeli i wpraw ją w ruch. 

Zestaw można połączyć z innymi 

z serii Aqua 1.2.3: Huśtawką 

wodną z konewką oraz Wodną 

zjeżdżalnią. Wiek: 1,5-4 lata. 

Sowa śpiewa 6 piosenek, 

opowiada 2 bajki, 11 wierszyków 

i naśladuje odgłosy 24 zwierzaków. 

Jest miła w dotyku i bardzo miękka 

– idealnie nadaje się do tulenia. 

Wymiary opakowania: 22 x 30 x 15 

cm. Wiek: 1+. 

Zabawka edukacyjna wydająca 

różne dźwięki. Na rozciąganym 

sznurku umieszczono kolorowe 

kulki oraz 6 fi gurek zwierząt. 

Grzechotki Polesia powstają bez 

użycia materiałów klejących, dzięki 

czemu są bardzo bezpieczne dla 

dziecka. 

Producent/
dystrybutor

MGAE PLAYMOBIL ARTYK POLESIE
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INFANT

Nazwa „Gra Loteryjka. Na wsi”
Gra „Słonik Balonik: 

Odkrywam zwierzaki”
Motylek Pupilek Gra „W kółko”

Opis

Proste zasady i angażujące 

zadania ćwiczą pamięć, 

koncentrację i spostrzegawczość 

maluchów. Poszukiwanie 

i przyporządkowywanie żetonów 

do odpowiednich pól na planszy 

pozwala połączyć zabawę 

z treningiem umiejętności.

Dzięki zastosowaniu dużych 

elementów z wysokiej jakości 

grubej tektury dzieci z łatwością 

je chwytają, ćwicząc małą 

motorykę. „Odkrywam zwierzaki” 

to przyjemna gra dla maluchów 

i ich rodziców. Proste i miłe dla 

oka ilustracje ułatwią dziecku 

poznawanie zwierząt oraz 

odróżnianie ich od siebie. 

Wiek: 2+. 

Zabawka wykonana z wysokiej 

jakości naturalnego drewna oraz 

pluszu. Skrzydełka po rozłożeniu 

pełnią funkcję sortera. Dodatkowo 

motylek składa się z 11 ruchomych 

klocków, które wspomagają rozwój 

zręczności i motoryki dziecka, 

a pluszowe pompony stymulują 

zmysł dotyku. Wiek: 18 m+. 

Gra dla najmłodszych stworzona 

przez eksperta w dziedzinie 

psychologii dziecięcej – 

Supernianię Dorotę Zawadzką. 

Zabawa oparta została na 

najprostszym mechanizmie: 

aby czegoś się nauczyć, trzeba 

ćwiczyć to w kółko i na okrągło. 

Gra rozwija u dzieci kompetencje 

przyszłości, takie jak otwarty umysł 

oraz gotowość do rozwiązywania 

problemów. Liczba graczy: 2. 

Wiek: 2+. 

Producent/
dystrybutor

KAPITAN NAUKA MULTIGRA TREFL ALEXANDER

Nazwa
Odkrywcza chatka 

z kluczykiem 

Układanka Daisy Maxi 

z grzechotką 

Mali Odkrywcy 

– Wonder Buddies 
Znikopis Peppa 

Opis

Sorter posiada otwory o różnych 

kształtach. Maluch może wrzucać 

do niech kolorowe klocki, które 

mogą również pełnić funkcję 

grzechotki. W zestawie 

4 grzechotki o różnych kształtach 

(serduszko, owal, gwiazdka 

i sześciobok). Wiek: 1+. 

Twórcza zabawka, która stymuluje 

rozpoznawanie kolorów, rozwija 

umiejętności manualne oraz 

koordynację ruchową dziecka. 

Zawiera kolorowe klocki, w tym 

jeden wykonany podobnie jak 

grzechotka, oraz białą podstawkę 

do tworzenia budowli.

Zabawka interaktywna 

wyposażona w inteligentne 

czujniki. Zachęca dziecko do 

aktywności: zabawmy się w a kuku, 

połaskocz mnie, nakarm mnie, 

potrząśnij mną, spraw, abym 

kichnął, skacz ze mną, połóż mnie 

do snu. Dostępne 3 wzory: królik 

Thomas, lew Leonardo, myszka 

Coco.

Stempluj, rysuj i magicznie usuwaj 

rysunki tyle razy, ile zechcesz! 

Tablica do rysowania zapewnia 

wiele godzin kreatywnej zabawy 

bez bałaganu. Zawartość: 

4 szablony ułatwiające rysowanie 

postaci Peppy i jej przyjaciół, 

magnetyczny długopis, 2 zabawne 

pieczątki (gwiazdka, trójkąt) do 

ozdabiania rysunków. Wiek: 3+. 

Producent/
dystrybutor

ASKATO DANTE TINY LOVE/MARKO TM TOYS

KONKURSMAJORETTE.PL
FANTASTYCZNE NAGRODY!






