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DODRUK JUŻ DOSTĘPNY!

WIELKI HIT 
OSTATNICH LAT!

Gracze współpracują, 
a nie rywalizują ze sobą!
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Tor samochodowy Hot Wheels

Gigant Truck wywrotka z przyczepą

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Łatwo zamieni się w minibasen lub stanie się 
zabawką do kąpieli. Można ją zabrać 
na wakacje, na działkę lub do znajomych, 
można również zaprojektować dzięki niej 
prawdziwy kącik zabaw na balkonie. 
W zestawie oprócz pojemnika-piaskownicy 
znajdują się małe wiaderko, foremka, 
łopatka, grabki, statek oraz młynek 
napędzany piaskiem lub wodą.

Wielofunkcyjny zestaw transportowy, który 
sprawdzi się na każdym podłożu i podczas 
każdej pracy. Wywrotka posiada otwierany 
kiper z wygodnym uchwytem, na którym 
dziecko może przewozić wszystko, 
co zechce. Dzieciaki pokochają możliwość 
ładowania, rozładowywania i przewożenia 
ulubionych zabawek. Ogromna wytrzymałość obu pojazdów (nośność 
wywrotki: do 150 kg, nośność przyczepy: do 60 kg) w połączeniu z ich 
długością (107 cm) gwarantuje wspaniałą zabawę zarówno w pojedynkę, 
jak i w towarzystwie przyjaciół. 

Kids Blocks klocki 70 el. 
Piaskownica 
z akcesoriami

W co się dzisiaj bawimy? Zbudujemy zamek 
z murami obronnymi, basztami i wieżami? 
A może zostaniemy pilotami samolotów? 
Albo założymy własny ogród zoologiczny? 
Tylko klocki stwarzają nieograniczone 
możliwości tworzenia! Kids Blocks zostały 
wyprodukowane z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości, są wytrzymałe, mają 
gładką powierzchnię i krawędzie. Ich cechami 
szczególnymi są również barwna, żywa 
kolorystyka oraz duża różnorodność kształtów.

Wykop ziemi pod fundamenty, 
przeładunek materiałów budowlanych 
i gruzu – to tylko część pracy, jaką 
wykonują te maszyny na placu 
budowy. Koparka z serii Tech Truck 
jest lekkim, zwrotnym, wytrzymałym 
pojazdem o długości 27 cm 
i w atrakcyjnej kolorystyce. Zabawka posiada ruchomą podstawę z kabiną 
operatora oraz ruchome ramię i łyżkę. Wszystkie elementy wykonane 
zostały z wysokiej jakości, charakteryzującego się odpornością na warunki 
atmosferyczne, bezpiecznego, nietoksycznego tworzywa.

Tech Truck koparka w kartonie

Można w nią zagrać na kocu na plaży, na działce 
lub w samochodzie. Gry sensoryczne oddziałują 
na dotyk i wzrok, stymulują rozwój fizyczny 
i umysłowy. Zaletami gier sensorycznych 
od Wader są ich prostota, ciekawy koncept, 
wysoka jakość poszczególnych elementów oraz 
atrakcyjna szata graficzna. „Tangram Pop Art” 
wzorowany jest na znanych łamigłówkach typu 
tangram, które od stuleci wciągają do zabawy dzieci i dorosłych, rozwijając 
połączenia neuronowe w mózgu i dając satysfakcję z osiągniętego efektu.

„Secret Pocket Tangram Pop Art 
– gra sensoryczna”

Niezbędnik każdego małego turysty. W zestawie 
wiaderko z sitkiem, łopatka, grabki, konewka i dwie 
foremki. Całość umieszczona jest w praktycznym 
wózku, który ułatwia transport i pomaga 
utrzymać porządek po zakończonej 
zabawie. Zestaw jest lekki i wytrzymały, 
może towarzyszyć dziecku zarówno 
w czasie wyjazdu nad morze, jak również 
podczas spaceru do parku.

Top Wing wózek 
z kompletem letnim 
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W tej grze liczy się nie tylko szybkość, 
ale także dokładność i dobra pamięć. 
Układanie kolorowych wzorów pod presją 
czasu i innych graczy będzie nie lada 
wyzwaniem. Każdy z uczestników otrzymuje 
plastikowy drążek wbity w podstawkę i sześć 
kolorowych kul z dziurką. Ich zadanie polega 
na jak najszybszym odwzorowaniu układów 
przedstawionych na kartach. O zwycięstwie 
mogą przesądzić ułamki sekund! Liczba 
graczy: 2-4. Wiek: 5+. Reklama TV.

Przypadnie do gustu wszystkim 
wielbicielom logicznych łamigłówek. 
Pozornie prosta gra łączy w sobie 
logiczne myślenie i rywalizację. Gracze 
mają do dyspozycji karty ze wzorami 
oraz cztery drewniane dwustronne 
kafelki. Zabawa polega na układaniu 
wzorów zaprezentowanych na kartach. 
W serii „IQ Games” ukazały się ponadto takie hity, jak „Dekoder” 
i „Programator”. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. Reklama TV.

Gra „Lombard. Życie pod zastaw”

Gra „Ucieczka z lochu” 

Składaki Drewniaki – Straż pożarna

Gra „Rach ciach!”

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER
www.alexander.com.pl

Gra „Sport & Fun. Siódme poty” 

Przeniesie uczestników do świata hitowego 
serialu, pozwalając im wcielić się w jednego 
z bohaterów (Andżelikę, Benię, Mariusza, 
Maćka, Lolka lub Adka) i sprawdzić, 
czy mają w sobie żyłkę przedsiębiorczości. 
Gra szturmem podbiła serca graczy dzięki 
niebanalnym zwrotom akcji, przezabawnym 
kartom licytowanych przedmiotów 
i sporej dawce humoru sytuacyjnego 
wprowadzanego przez karty klienta. 
Liczba graczy: 2-6. Wiek: 12+. Reklama TV.

Nietuzinkowa gra karciana z wykorzystaniem 
pionków oraz planszy, którą uczestnicy 
sami tworzą poprzez losowe rozłożenie kart. 
W rozgrywce wcielają się w role rycerzy 
i ścigają z przeciwnikami przez labirynt 
drzwi, a za każdym rogiem czeka 
niespodzianka. Ich zadaniem jest 
przechytrzenie rywali i jak najszybsze 
wydostanie się z lochu. Liczba graczy: 2-4. 
Wiek: 8+. Reklama TV.

Świetna zabawka kreatywna, która 
zdobi pokoje tysięcy dzieci. Stwórz 
trwały pojazd bez użycia kleju. 
Wykaż się kreatywnością i nadaj 
mu indywidualny charakter dzięki 
dołączonym kredkom i naklejkom. 
Drewniane elementy oraz plastikowe 
koła i osie czynią auta mobilnymi 
i trwałymi zabawkami. Poczuj 
satysfakcję, jaką daje stworzenie 
własnego pojazdu! Wiek: 7+. 

Gracze zmagają się nie tylko 
z przeciwnikami, ale także z własnym 
ciałem. Zwycięzcą zostaje ten, 
kto jako pierwszy ułoży wszystkie elementy 
układanki. Świetna zabawa, która 
korzystnie wpływa na rozwój ruchowy 
uczestników. Poziom ćwiczeń został 
dopasowany w taki sposób, że w grze 
odnajdą się wszyscy gracze, niezależnie 
od wieku oraz sprawności fizycznej. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+.

Gra „Quartis” 



3

 2021              lato

Tor samochodowy Hot Wheels

Edukacja połączona z kolekcjonowaniem 
w zupełnie nowym wydaniu! Rozgrywka przebiega 
w darmowej aplikacji, w której dzieci mogą 
rozbudowywać swoje wirtualne miasto, budynki 
i rezydencje. Dodatkowym wsparciem w zabawie 
są elementy, które mogą zostać zeskanowane 
do aplikacji, by pomóc w szybszej rozbudowie. 
Figurki te są utrzymane w pięknej, pikselowej 
stylistyce. Blister 5-elementowy zawiera cztery 
widoczne NanoByte, ukryty NanoByte, szkatułkę, 
naklejkę z kodem do użycia w aplikacji oraz przewodnik kolekcji.

NanoBytes – blister 5 el.

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

www.dante.com.pl

Trudi to wyjątkowe włoskie pluszowe 
zabawki o wysokiej jakości. Charmsy 
to duże zawieszki o wielkości około 
12 cm, które pokochają dzieci 
w wieku szkolnym. Świetnie sprawdzą 
się jako dodatek do plecaka 
czy torby, dzięki czemu dzieci 
będą miały ulubione pluszaki 
zawsze przy sobie. 

Gra „Mind Skills. Państwa-miasta”

Trudi Charm Flaming

Globus Alaysky ze zwierzętami 

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Słowna gra planszowa. Celem rozgrywki jest 
jak najszybsze znalezienie słów z odpowiednich 
kategorii rozpoczynających się na wybraną 
literę. Podczas każdej rundy należy zakręcić 
spinnerem, który wskaże wymaganą pierwszą 
literę wszystkich wyrazów lub wyrażeń. Każdy 
z graczy biorących udział w rozgrywce ma kartę 
z innymi kategoriami, dzięki czemu zabawa 
jest nieprzewidywalna, a tym samym jeszcze 
ciekawsza.

Wyróżnia go zastosowanie nowoczesnych technologii 
– do globusa dołączona jest aplikacja, która 
pozwala na skanowanie konkretnych obszarów 
i pokazuje zwierzęta (w formie animacji) 
lub ciekawostki o danym terenie. Aplikacja 
umożliwia zgłębienie dziewięciu obszarów 
tematycznych poprzez poznanie m.in. flory 
i fauny, krajów, a nawet przestrzeni kosmicznej. 
Globus jest podświetlany (do poprawnego 
funkcjonowania wymaga baterii). 
Średnica: 32 cm.

Podczas zabawy maluchy podejmują aktywności, 
które pozwalają wprowadzić je do czytania 
i pisania. Produkt wyzwala w dziecku chęć 
odkrywania liter poprzez zabawę w łączenie 
obrazka z pierwszą literą nazwy danej rzeczy. 
Poza tym dzięki zmazywalnemu pisakowi dziecko 
może ćwiczyć pisanie, łączyć przerywaną 
linię i tworzyć wyrazy. W zestawie elementy 
umożliwiające mu poznanie rzeczy, z którymi 
styka się na co dzień.

Carotina – Czytam, piszę i bawię się 
– Mój świat

Gra „Life Skills. Jak dobrze mnie znasz?”
Jak dobrze znasz swojego najlepszego przyjaciela? 
A mamę? Podczas rozgrywki gracze muszą typować 
odpowiedzi swoich najbliższych. To zabawna gra, 
w którą można zagrać z całą rodziną, 
by przekonać się, kto kogo zna najlepiej! Światowa 
Organizacja Zdrowia wyodrębniła 10 umiejętności 
życiowych, które są potrzebne, by wyrosnąć na 
lepszą i szczęśliwszą osobę. Umiejętności, które 
pozwalają dzieciom lepiej poznać samych siebie, 
swoje emocje, łatwiej nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi czy radzić sobie ze stresem, są rozwijane w grach z serii „Life Skills”.
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Wielofunkcyjna zabawka drewniana 
typu 3 w 1: tablica na kredę, 
tablica na pisak oraz tablica 
na magnes. Narysuj, napisz 
lub policz! Doskonała zabawka 
dla dzieci, które rozpoczynają 
przygodę z nauką pisania i liczenia. 
Pobudza wyobraźnię i aktywizuje 
dziecko do nauki przez zabawę. 
Wiek: 3+.

Zabawka, która dzięki różnorodnym 
fakturom poszczególnych elementów 
dostarcza zróżnicowanych wrażeń 
dotykowych. Stwarza możliwość 
ćwiczenia ruchów obrotowych 
nadgarstka. Wspiera ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Liczba elementów: 30.

Edukacyjna zabawka elektroniczna. 
Maluch każdego dnia może odkrywać 
nowe elementy, ćwiczyć inne zręczności 
oraz uczyć się kolorów i kształtów. 
Zabawki marki VTech kształtują rozwój 
językowy maluszków i wprowadzają je 
w świat słów. Wszystkie produkty mówią 
i śpiewają po polsku.

Gra „5 sekund Junior”

„Moja pierwsza gra – Na jagody”

Brick Trick – Podróże – Sukiennice

Zestaw kulko-klocków 
Lalaboom 

VTech – Kostka aktywności

Wydawca:  TREFL

Wydawca:  TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Dystrybutor: TREFL
www.trefl.com

Tablica bystrzaka przedszkolaka

Zaprojektowane z myślą o dzieciach 
wydanie kultowej gry „5 sekund” 
idealnie sprawdzi się podczas 
rodzinnych spotkań, wprawiając 
wszystkich w dobry humor. Każdy 
bez trudu wymieni trzy smaki dżemu, 
ale jak sobie z tym poradzi pod presją 
czasu? Trzeba się spieszyć, 
bo na odpowiedź jest tylko 5 sekund! 

Bohaterowie serialu „Bobaski i Miś” 
wyruszają na leśną przygodę, 
po drodze zbierając pyszne jagódki. 
Ile owoców uda im się zebrać, zanim 
dotrą do chatki Misia? Proste zasady, 
przestrzenna plansza oraz duże 
drewniane elementy sprawiają, 
że gra jest idealna na początek 
przygody z planszówkami. 

Murowanie z wykorzystaniem 
niemal pół tysiąca cegieł 
z typowymi dla tego budynku 
nadprożami łukowymi jeszcze 
nigdy nie było tak pasjonujące! 
Zestaw zawiera ponadto 
5 m deseczek drewnianych 
i tekturowe grafiki dachu, 
które gwarantują jeszcze więcej 
zabawy. Długość budowli: 30 cm.
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Producent: TOMY Dystrybutor: M&Z

Producent: TOMY Dystrybutor: M&Z

www.miz.gda.pl

Dystrybutor: M&Z

Producent: TOMY Dystrybutor: M&Z

Producent: HTI Dystrybutor: M&Z

Producent: HTI Dystrybutor: M&Z

Myśl kreatywnie i kolorowo! Stwórz 
swój wymarzony van prosto od Barbie! 
Dzięki pięciu dołączonym markerom 
i wielu barwnym naklejkom nadasz mu 
wyjątkowy styl. Ale najpierw… musisz 
go samodzielnie złożyć! Kamper Barbie 
posiada aż dwa mechanizmy, które 
pozwolą mu wyruszyć w drogę i razem 
z tobą zwiedzać świat. Pamiętaj: 
„You can make anything”!

Lamaze – zawieszka jabłuszko Jula 
Kolorowa zawieszka posiada gryzaczek 
w kształcie dwóch kółeczek wykonany 
z bezpiecznych dla dziecka elementów. 
Wewnątrz zabawki ukryty został miły 
dla ucha dzwoneczek. Ćwiartkę jabłuszka 
można odczepić. Jasne, żywe kolory 
i kontrastujące wzory zachęcą dziecko 
do skupienia wzroku, zaś miękkie 
materiały i różnorodne tekstury pozwolą 
stymulować jego zmysł dotyku. 

John Deere – traktor z ładowarką 
Pojazd posiada duże koła, które 
umożliwiają mu poruszanie się 
po różnych powierzchniach 
(zarówno w ogrodzie, jak i w domu). 
Łyżka jest wyposażona w specjalny 
uchwyt, dzięki czemu z łatwością 
można nabrać do niej piasku lub 
kamieni. Traktor wykonany został 
z wytrzymałego plastiku, 
co sprawia, że posłuży dziecku 
przez długi czas. 

Bladez Toyz Barbie Van – zestaw 
kreatywny 

Czas na herbatę! Zestaw piknikowy 
zawiera imbryk do herbaty, 
filiżanki i wiele innych akcesoriów. 
Zostały one zapakowane do kosza 
piknikowego Świnki Peppy, który 
ułatwia ich przechowywanie. 
Zabawka zachęca do odgrywania 
ról i interakcji społecznych.

Świnka Peppa – zestaw piknikowy 
koszyk 

Ahoj, piraci! Przygotujcie się 
na prawdziwą beczkę śmiechu! 
Oto tradycyjna gra akcji, przy której 
nikt nie usiedzi spokojnie! Wsadźcie 
pirata do beczki i kolejno wsuwajcie 
miecze. Czyj miecz jako pierwszy sprawi, 
że pirat wyskoczy z beczki, przegrywa! 

Gra „Beczka pirata”
Wózek głęboki 3 w 1 Joie 
Wierna replika wózka dziecięcego Joie. 
Posiada wiele funkcji, m.in. odchylanie 
siedziska, co umożliwia przekształcenie 
go w wózek spacerowy (skierowany 
przodem lub tyłem do kierunku jazdy). 
W zestawie torba i duży kosz na zakupy 
(pod siedziskiem) do przechowywania 
ulubionych akcesoriów dla lalek. 
Wysokość rączki: 47-63 cm. 
Pomieści lalki o wysokości do 50 cm. 
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Tematyka gry i proste zasady sprawiają, 
że będzie idealnym tytułem dla całej rodziny. 
To pozycja obowiązkowa na półce każdego 
kociarza. Pokochają ją nie tylko miłośnicy 
zwierzaków, ale też fani karcianek, 
gier z prostymi zasadami oraz wszyscy, 
którzy cenią sobie dobrą zabawę.

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

Emocje z prawdziwego escape roomu ukryte 
wewnątrz talii kart. Gra karciana przeznaczona 
jest dla grupy przyjaciół bądź samotnego 
śmiałka. Stanowi kieszonkową wersję 
rozrywki typu escape room, w której gracze 
zostają „uwięzieni” i postawieni w pozornie 
beznadziejnej sytuacji, a ich celem jest 
rozwiązywanie różnorodnych zagadek 
i wydostanie się z tarapatów w jak najkrótszym 
czasie. 

Zombie atakują całe miasto! 
Współpracujcie, walczcie z potworami, 
zdobądźcie cztery składniki i uwarzcie 
antidotum, które uratuje świat. „Zombie 
Teenz: Ewolucja” to kontynuacja 
„Zombie Kidz: Ewolucja”, czyli pierwszej 
tego typu gry legacy dla dzieci, 
ale jednocześnie zupełnie niezależna 
gra, nagrodzona tytułem Zabawki Roku 
2021 i nominowana do nagrody 
Gra Roku Spiel des Jahres 2021.

Gra książkowa dostarczająca bogatego 
wyboru zagadek i zadań, z którymi będziesz 
musiał się zmierzyć. Angażuj się w historię, 
która będzie cię na każdym kroku zaskakiwać. 
Niezależnie od tego, czy przeżyłeś już przygodę 
na statku „Wyprawy 1907”, teraz możesz zejść 
w głąb mrocznych kopalni i ponownie stać się 
uczestnikiem tej nietypowej gry.

Karcianka kooperacyjna, w której gracze 
muszą dotrzeć do 12. poziomu, a na każdym 
z nich otrzymują liczbę kart zgodną 
z aktualnym etapem. Na „trzy cztery” 
rozpoczynają zagrywanie kart, które 
muszą padać na stół jedna po drugiej 
w kolejności rosnącej. Nie mogą się przy tym 
porozumiewać – czy to w sposób werbalny, 
czy niewerbalny. Jak więc wygrać? W tym kryje 
się cała magia! Gra została nominowana 
do Spiel des Jahres 2018.

„Najlepsza gra 
o kotach”

Gra „Sagrada”

Gra „Zombie Teenz: Ewolucja”

„Dziennik. Wyprawa 1907: 
Zakazane kopalnie”

Gra „The Mind”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES
www.foxgames.pl

Gra „Escape Room: 
Ucieczka z Alcatraz”
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Wydawca: ZIELONA SOWA

www.zielonasowa.pl

„Zuzanna. Co było najpierw: 
kura czy przyjaźń?”
Zuzanna jest bardzo rezolutną dziewczynką. 
Od zawsze wie, czego chce, uwielbia też 
wyzwania. Ale musicie wiedzieć jeszcze jedną 
rzecz o Zuzannie: udaje jej się wszystko, jeśli tylko 
bardzo tego chce. Kiedyś podczas wycieczki 
rowerowej z tatą spotyka w parku grzebiącą 
w ziemi chuderlawą kurę. „Jeśli uda ci się ją złapać, 
będziesz mogła ją zatrzymać” – mówi tata. 
Jak myślicie, czy Zuzannie uda się złapać kurę? 
Wiek: 4-5 lat.

„Tomasz Niefart. 
Skazany na porażkę”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Myślisz, że masz pecha?  Przeczytaj historie 
z życia Tomka! Sprawią one, że będziesz 
kibicować mu w szkole, w domu oraz 
podczas spotkań z przyjaciółmi. Wszystkie 
przygody łączy wspólny mianownik 
– są totalną porażką naszego bohatera. 
Chłopiec, jak typowy nastolatek, odbiera 
każde niepowodzenie jako koniec świata 
i śmierć towarzyską. Przekonaj się, 
czy rzeczywiście tak jest. Wiek: 9-11 lat.

„Wielcy robacy. Historie insektów, 
które rozwinęły skrzydła”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Zbiór 10 opowiadań do czytania z rodzicami. 
W każdym z nich poznajemy innego bohatera, 
np. kołatka, który został aktorem, 
albo pająka-tancerza. Historie dowodzą, 
że każdy może spełniać swoje marzenia, 
że nie musimy iść utartymi schematami. 
Te inspirujące opowiadania pokażą młodym 
czytelnikom, że warto marzyć i sięgać po 
niemożliwe. Tylko wtedy niemożliwe staje się 
możliwe! Wiek: 6-8 lat.

Gra „Bitwa Warszawska”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Jest upalny sierpień 1920 roku. 
Dwie potężne armie szykują się do bitwy,
która zadecyduje o losach obu krajów. 
Stań po jednej ze stron konfliktu 
i poprowadź swoje wojska do zwycięstwa. 
Wykorzystaj umiejętności dowódców, 
siłę oddziałów oraz posiadane zasoby, 
aby pokonać nieprzyjaciela.
Twoje decyzje pokażą, jak przebiegnie 
i zakończy się Bitwa Warszawska! 
Wiek: 10+.

Wydawca: ZIELONA SOWA

Daleko, w głębi lasu, pod szeleszczącymi 
liśćmi żyją wróżki. Część z nich opiekuje 
się lasem. Musicie jednak wiedzieć, 
że niektóre wróżki, szczególnie 
te najmniejsze, bywają kapryśne. 
To właśnie one muszą szczególnie 
uważać, bo w pobliżu krąży goblin, 
który…  Nie, tego nie mogę wam 
zdradzić! W każdym razie ten goblin 
robi straszne rzeczy... Wiek: 4-5 lat.

„Kapryśne wróżki”

Gra „Kłębuszki”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Koty w pracowni pani Lukrecji 
z zaciekawieniem obserwują, 
jak kłębuszki wełny zamieniają się 
w kolorowe czapki, długie szaliki 
i puchate swetry... Ojejku, ale co tu 
się stało? Gburek przewrócił koszyk 
z kłębuszkami i wszystkie potoczyły 
się po całym pokoju, a pani Lukrecja 
ma jeszcze tyle zleceń! Miau! Skierka, 
Chochlik, Jacuś i Pusia ruszają na 
ratunek! Wiek: 6+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dystrybutor: BABYSAFE

Dystrybutor: BABYSAFE

Dystrybutor: BABYSAFE

www.ses-polska.pl

Animal Yoga 
Zagraj w jogę ze znajomymi! 
Zakręć kołem i weź kartę. 
Odwróć ją i zobacz, jaką pozę 
musisz wykonać! Zrelaksuj się 
jak leniwiec lub pokaż, że jesteś 
zwinny jak kot. Czy potrafisz 
wykonać wszystkie 27 pozycji 
jogi? Urozmaicona mieszanka 
zadań pozwala ćwiczyć pewność 
siebie i koncentrację, a także 
odprężyć się.

Spotkaj się z przyjaciółmi 
i sprawdźcie, jak wysoko może 
lecieć tukan! Upewnijcie się, 
że nie spadnie na ziemię! 
Spadochron ma aż 
2,5 metra średnicy i stwarza 
nieograniczone możliwości 
zabawy 2-6 dzieciom. 

Parachute Flying Tucan 

Chcesz przeżyć świetną 
przygodę? Odkryj matę do 
zabawy ze zwierzątkami z safari 
z nadrukiem tematycznym. 
Można ją wszędzie ze sobą 
zabrać i używać na różnych 
powierzchniach (zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz). 
Na koniec zabawy matę można 
łatwo wyczyścić, a następnie 
zamienić w torbę do przechowywania.

Safari Play Mat 
Seria „Baw się i dotknij”

Wydawca: AKSJOMAT

Wydawca: AKSJOMAT

Wydawca: AKSJOMAT

Seria „Zdrapywanka
z rysikiem”
Użyj rysika jak magicznej różdżki, 
a na pokrytych czernią stronach 
wyczarujesz kolorowy świat syren, 
księżniczek, kucyków i wróżek. Książeczki 
z serii „Zdrapywanka z rysikiem” to nie 
tylko wspaniała zabawa zapewniająca 
długie godziny spędzone na rysowaniu, 
ale również sposób na doskonalenie 
koncentracji i dokładności. Idealnie 
sprawdzą się w podróży.

Dołączony do książki pisak wystarczy 
napełnić wodą, a na zwilżonych mokrym 
pędzelkiem stronach pojawią się kolorowe 
ilustracje. Znikną, kiedy strona wyschnie. 
Książką można bawić się wiele razy. 
Po zabawie należy wylać wodę z pisaka 
i schować go do opakowania. Dodatkową 
atrakcją są zamieszczone na kartach 
wierszyki i zagadki oraz ćwiczenia 
w szukaniu i liczeniu elementów.

Seria „Malowanka
z pisakiem wodnym”

Proszę państwa, oto kurka! 
Zerka na nas gdzieś z podwórka. 
Tak już w tej książeczce jest: 
dotknij zwierząt, jeśli chcesz! 
Seria „Baw się i dotknij” oprócz 
doskonałej zabawy oferuje 
stymulowanie zmysłów malucha. 
Książeczki służą do czytania, 
oglądania i dotykania.

www.aksjomat.com
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Producent: LITTLE TIKES Dystrybutor: LEKER

Producent: CLASSIC WORLD  Dystrybutor: LEKER

www.leker.pl

Stół wodny Statek piracki

Interaktywny słonik edukacyjny

Producent: LITTLE TIKES Dystrybutor: LEKER

Producent: LITTLE TIKES Dystrybutor: LEKER

Producent: WOOPIE Dystrybutor: LEKER

Producent: LITTLE TIKES Dystrybutor: LEKER

Jedyny pluszak, który „rośnie” wraz 
z dzieckiem. Wykonany z materiałów 
o różnych fakturach. Słonik ma 
wgranych ponad 200 różnych piosenek, 
dźwięków i zwrotów, co sprawia, 
że nigdy się nie znudzi! Nauczy dziecko 
alfabetu, liczenia i wszystkiego na temat 
instrumentów muzycznych. Czerwone 
serduszko po naciśnięciu na nie świeci. 
Wiek: 6 m+. 

Wypływająca z wierzchołka masztu 
(lub wlewana przez dziecko) woda 
wprawia w ruch kolorowe młynki. 
Istnieje możliwość strzelania 
z armatek wodnych. W zestawie 
dwie figurki piratów, strzykający 
wodą rekin oraz zabawki 
przydatne do zabawy 
w morskich głębinach. 
Całość została wykonana 
z solidnych materiałów. Wiek: 2+. 

Koszykówka składana
Przenośna koszykówka z możliwością 
ustawienia wysokości kosza w jednej 
z sześciu pozycji (w zakresie 76-120 cm). 
Posiada miejsce do przechowywania 
piłki (dołączona do zestawu). 
To doskonała zabawka zarówno 
do domu, jak i na zewnątrz. 
Rozwija motorykę, koordynację ruchową 
i ducha współzawodnictwa. Wiek: 1+. 

Gra dla dzieci i dorosłych w każdym 
wieku. Po ułożeniu ściany z klocków 
na górze należy ustawić kurę. Następnie 
każdy z graczy wyciąga po kolei cegły 
ze ściany. Kiedy ściana runie, gra 
się kończy. Podczas zabawy dziecko 
ćwiczy koncentrację, zmysł strategii, 
umiejętność rozwiązywania problemów 
oraz koordynację ręka-oko. Wiek: 3+.

Gra zręcznościowa „Spadająca 
kura”

Wyposażony w praktyczną półeczkę, haczyki 
na sztućce i ruszt do smażenia. Zdejmowana 
pokrywa pozwala zabezpieczyć „gorący” ruszt 
po grillowaniu, zaś kółeczka i wygodny uchwyt 
umożliwiają łatwe przetransportowanie go 
w dowolne miejsce w ogrodzie. Dzięki dołączonym 
akcesoriom mały kucharz zyska wiele możliwości 
przygotowywania i serwowania różnorodnych 
potraw. W zestawie m.in. kiełbaski, kurczak 
i warzywa. Wiek: 1+. 

Grill ogrodowy Master BBQ 
z akcesoriami

Plac zabaw Clubhouse
Zachęci każde dziecko do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
W zestawie dwie huśtawki 
oraz zjeżdżalnia 
o długości ślizgu 116 cm. 
Środkowa część posiada 
zadaszoną przestrzeń, 
w której dzieci znajdą koło 
sternicze. Można się  
do niej dostać po ściance 
do wspinania lub po 
drabince z liny. Wiek: 2+.
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Wielki hit! Bardzo atrakcyjna 
cena, piękne ilustracje, proste 
zasady. Zadaniem graczy jest 
zdobycie jak największej liczby 
jajek w kurniku. Wiek: 4+.

Nowa gra w bestsellerowej 
serii. Idealny przykład 
nauki przez zabawę 
– gra imprezowa 
rozwijająca umiejętność 
dodawania i odejmowania. 
Wiek: 8+.

Gra uczy dzieci robić porządek 
w pokoju. Podczas zabawy dzieci 
wyciągają z woreczka różne 
przedmioty i odstawiają 
na odpowiednie miejsca. 
Zadanie utrudniają psotne stworki. 
Wiek: 3+.

Proste zasady, zabawne ilustracje, 
doskonała gra dla całej rodziny. 
Zadaniem graczy jest złapanie 
jak największej liczby paszczaków. 
Wiek: 5+.

Nauka liczenia + świetna zabawa. 
Gracze szukają małych mrówek 
w wielkim mrowisku. Gra rozwija 
umiejętność dodawania oraz 
spostrzegawczość. Wiek: 7+.

Gra o kotach biegających 
za kłębkiem. Wyjątkowe 
elementy: sznurki i specjalne 
plansze. Piękne ilustracje, 
atrakcyjny temat. Gra rozwija 
motorykę małą. Wiek: 5+.

Gra „Kurnik”

„Gra liczbowa”

Gra „Kociaki
łobuziaki”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
www.gry.nk.com.pl

Gra „Potworne
porządki”

Gra „Paszczaki”

Gra „Mrówki”
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Witajcie na zamku króla Bolebora i królowej 
Drogomiry! Spędzicie na nim cały rok. Poznacie 
wielu jego mieszkańców: królewskie córki, 
szukającego miłości barda, samotnego ducha, 
mnicha Bławatka, płatającego figle błazna 
Dzwonka, wiecznie kłócących się królewskich 
doradców i innych. „Rok na zamku” można 
oglądać godzinami. Ta niezwykła książka 
pobudza wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość, 
umiejętność opowiadania, ale przede wszystkim 
gwarantuje świetną zabawę.

„Rok na zamku”

„W domu. Moja pierwsza encyklopedia 
polsko-angielska z okienkami”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

www.nk.com.pl

„Pucio w mieście”

„Rok w lesie. Memo”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wyrusz na wycieczkę ze Stasiem i jego 
siostrą. Otwieraj okienka, aby poznać 
i policzyć wesołych pasażerów jadących 
w zwariowanych przyczepach. Czy uda ci 
się odnaleźć żabkę na każdej ilustracji? 
Interaktywna książka z okienkami 
zapoznaje najmłodszych z cyframi 
oraz zachęca do zabawy z wyrazami 
dźwiękonaśladowczymi.

Niespodzianka dla najmłodszych 
fanów bestsellerowego „Roku w lesie”. 
Gra polega na szukaniu i łączeniu 
w pary mieszkańców lasu, takich jak 
dziki, niedźwiadki, łosie, krety 
i gąsienice. Gracze rozkładają kafelki 
obrazkami do dołu i starają się 
znaleźć dwa identyczne. Następnie 
każdą parę odkładają na bok. 
Wygrywa osoba, która znajdzie 
więcej par.

Odwiedźcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, 
spędzając z nimi pełen ekscytujących 
zdarzeń czas w mieście! Zajrzyjcie na plac 
budowy, do supermarketu, na dworzec 
kolejowy, do parku, gabinetu taty i na 
wystawę cioci Igi. Celem szóstej części 
przygód Pucia jest wzbogacenie słownika 
dziecka o nazwy nowych obiektów 
i czynności oraz rozwinięcie umiejętności 
opowiadania.

Gra edukacyjna, przepięknie zilustrowana przez 
Mariannę Schoett, daje możliwość układania 
dwu- oraz trzysylabowych słów. Opisane 
w instrukcji warianty różnicują rozgrywki, 
czyniąc każdą z nich niepowtarzalnym 
przeżyciem. W zestawie 4 unikatowe plansze 
(na rewersie każdej z nich znajdują się nowe 
trzysylabowe hasła), 60 płytek z ilustracjami 
i 48 dwustronnych płytek z sylabami. 
Dołączony separator sprawi, że po zabawie 
każdy element gry trafi na swoje miejsce.

Książka edukacyjna, dzięki której najmłodsi 
poznają świat i nauczą się angielskich słówek. 
Pojawia się tu słownictwo związane z domem 
i rodziną: nazwy pomieszczeń i sprzętów, zabawek 
i ubrań, członków rodziny, części ciała i wielu 
drobiazgów (łącznie ponad 200 słówek). 
Na każdej rozkładówce można odszukać 
i otworzyć okienka (w książce jest ich ponad 50), 
co pozwala odkryć kolejne szczegóły i słowa.

„Traktor Stasia”

„Feluś i Gucio grają w sylaby”
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Świnka Peppa – zestaw Dzień w zoo

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

www.tmtoys.pl

Fru Blu Shooter – miotacz + płyn 0,5 l

Totem Infernal Power 
– wirujące pierścienie

Hey Clay – zestaw Robaczki

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Połączenie kreatywnej zabawy z aplikacją 
edukacyjną. Z miękkiej masy o jaskrawych 
kolorach można wykonać sześć postaci. 
Aplikacja odgrywa rolę przewodnika 
w ich tworzeniu. W zestawie 18 pojemników 
z kreatywną masą oraz kod dostępu 
do aplikacji. Część masy nadaje się 
do ponownego wykorzystania 
(pod warunkiem, że jest przechowywana 
w zamkniętym pojemniku; na powietrzu 
wysycha w ciągu 24 godzin).

Zabawa rozpoczyna się od zakręcenia 
dyskami totemu za pomocą specjalnej 
„wyrzutni”. Każdy z nich posiada wbudowane 
kolorowe diody. Układanie kręcących się 
dysków jeden na drugim (od największego 
do najmniejszego) to nie lada wyczyn! 
Totem należy zbudować ze wszystkich części, 
zanim przestaną wirować, tak aby ruchoma 
konstrukcja nie runęła! Wiek: 7+. 

Zestaw umożliwia robienie chmury baniek z dużą prędkością i efektem 
rozświetlenia. Shooter posiada 
dokręcany pojemnik na płyn, 
który zapewnia dużą wygodę 
bez zbędnego bałaganu. 
Do zabawy w domu 
i na zewnątrz. Płyn jest 
bezpieczny dla dzieci, 
wyprodukowany w Polsce, 
posiada pozytywną opinię 
instytucji certyfikującej.

Wybierz się na wycieczkę 
do zoo z Peppą i jej przyjaciółmi! 
Tym razem Peppa jest 
w towarzystwie Żyrafy Geralda 
i Pana Lwa. W zestawie również 
żółw, wózek, klatka z motylami 
oraz scenografia do zabawy. 
Wiek: 3+.

Gra high-tech, która pozwala na stoczenie laserowej bitwy. Blastery mają 
zasięg do 90 m, a odbiorniki są ich integralną 
częścią. Nową funkcją jest możliwość 
wyboru jednego spośród 20 kolorów drużyn. 
Przeładowanie stało się łatwe dzięki spustowi 
umieszczonemu na szczycie każdego 
blastera (10 strzałów). Dynamikę zabawy 
podnoszą wgrane komendy trenera (w języku 
angielskim). Laser X stwarza możliwość 
zabawy w szerszym gronie. Wymagane 
baterie: 6 x AAA (brak w zestawie). Wiek: 6+.

Laser X Evolution – zestaw podwójny 

Nowa odsłona znanych i kochanych lalek Cry Babies Tutti Frutti, które 
płaczą prawdziwymi łzami (z tyłu głowy znajduje się pojemnik na wodę). 
Lalki z nowej serii mają piżamki nawiązujące do owoców: truskawki, arbuza 
i ananasa. Dodatkowo każda z nich ma dedykowany owocowy zapach. 
Wysokość lalki: 30 cm.
Wiek: 18 m+.

Cry Babies Tutti Frutti
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Składany rowerek/wózek 
Smart Trike 8 w 1 STR7 

Producent: SMART TRIKE  Dystrybutor: MARKO

Producent: LIL’ MONKEY  Dystrybutor: MARKO

www.marko-baby.pl

Łuk z zabawkami – Zabawa na łące 

Mały odkrywca Wonder Buddies 

Przytulanka interaktywna 
Wayne uczy mówić 

Producent: TINY LOVE Dystrybutor: MARKO

Producent: TINY LOVE Dystrybutor: MARKO

Producent: K’S KIDS Dystrybutor: MARKO

Producent: CLOUD B   Dystrybutor: MARKO

Mięciutka zabawka z funkcją nagrywania 
głosu. Lalka w zabawny sposób powtarza 
wypowiadane słowa, powodując uśmiech 
na twarzy dziecka i nie tylko. Gra cztery 
wesołe melodie i kiwa głową w ich rytm. 
Posiada funkcję nagrywania głosu 
i odtwarzania w późniejszym czasie.

Zabawka interaktywna wyposażona w inteligentne czujniki. Wykonuje 
siedem zabawnych czynności: zabawmy się w a kuku, połaskocz mnie, 
nakarm mnie, potrząśnij mną, spraw, abym kichnął, skacz ze mną, połóż 
mnie do snu. Wonder Buddies 
wchodzi w interakcję z maluchem, 
uczy go codziennych czynności, 
rozwija jego kreatywność oraz 
wiele umiejętności językowych 
i społecznych. Dostępne wzory: królik 
Thomas, lew Leonardo, myszka Coco. 
Wiek: 1+.

Zamocowany do fotelika, leżaczka lub wózka – urozmaici czas maluchowi. 
Posiada uniwersalny uchwyt mocujący, a ruchomy pałąk umożliwia 
dostosowanie kąta nachylenia. 
Łuk zawiera grzechotkę zajączka 
z szeleszczącą główką, zawieszkę 
truskawkę z lusterkiem, przezroczystego 
graniastego liska z szeleszczącą główką 
i łapką, grzechotkę pszczółkę oraz 
uruchamiany przez dziecko wiatraczek 
z uchwytem-gryzaczkiem marchewką.

Kompaktowy składany rowerek dziecięcy 
z certyfikatem spacerówki, jedyny taki na świecie! 
Rośnie razem z dzieckiem, a wykorzystanie 
technologii Touch Steering® zapewnia niezwykle 
łatwe kierowanie nim. Wyposażony w obracane 
o 180° siedzisko z rozkładanym oparciem na 
czas drzemek podczas spaceru. Posiada przycisk 
sterowania umożliwiający zmianę kontroli nad 
rowerkiem (rodzic lub dziecko) oraz dwuetapowe 
pedały (antypoślizgowe oraz możliwość demontażu). Wiek: 6 m+.

W przyjemny sposób pomoże dziecku pokonać strach przed ciemnością. 
Magiczne, uspokajające światło i kojące dźwięki ułatwią maluchowi 
zapadnięcie w błogi sen. Działa kojąco 
na zmysł wzroku i słuchu. Lampka 
zapewnia magiczny podwodny 
efekt świetlny z delikatnym ruchem 
fal. Odtwarza kojące dźwięki (dwie 
melodie). Funkcja automatycznego 
wyłączania po 23 minutach.

Cloud b®Tranquil Turtle™ Aqua 
– Żółw podwodny – Lampka 

Pomysł na domowy plac zabaw. Konstrukcja drabinki Lil’ Monkey pozwala 
dzieciom na wspinaczkę, zawisanie lub huśtanie. 
Po przykryciu może służyć jako namiot. Posiada 
wytrzymałą konstrukcję oraz unikatowy system 
składania. Wzmacnia mięśnie dziecka 
i poprawia jego motorykę. Łatwa 
w montażu (bez użycia narzędzi). 
Produkt całoroczny, odporny na 
promieniowanie UV. Maksymalna waga 
dziecka: 80 kg. Wiek: 3-6 lat.

Drabinka dla dzieci Dome Climber 
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Słodki zestaw do makijażu

Drewniana kuchnia z oświetleniem LED

Wózek spacerowy Tesoro S600 Minnie

Rowerek trójkołowy Tesoro BT-10

Producent: STARMODEL Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

Producent: MALOWANY LAS Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

Producent: IWOOD Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

Producent: TESORO Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

Producent: TESORO Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

Producent: HOT HIT  Dystrybutor: REKMAN SP. Z O.O.

www.rekman.com.pl

Drewniana kostka przeplatanka 
Pszczółka

Duży zestaw do makijażu i pielęgnacji paznokci 
zamknięty w różowym pudełeczku z lusterkiem, 
które ułatwia przechowywanie i pozwala zabrać 
zawartość na spotkanie z koleżankami. 
W zestawie różnorodne cienie, błyszczyki, róże 
do policzków i lakiery do paznokci. Kosmetyki są 
inspirowane najnowszymi trendami, bezpieczne, 
wolne od parabenów i nietestowane 
na zwierzętach. Wiek: 5+.

Stylowa kuchnia z bogatym wyposażeniem 
(m.in. palniki, zlew, otwierana pralka 
i mikrofalówka). W zestawie wiele akcesoriów, 
które sprawią, że dziecko poczuje się jak 
prawdziwy szef kuchni. Dzięki stonowanej, 
nowoczesnej kolorystyce świetnie wpasuje 
się w każde wnętrze. Kompaktowa, zwarta 
konstrukcja sprawia, że jest łatwa w transporcie. 
Kuchnia została wykonana z ekologicznego 
drewna pokrytego nietoksycznymi farbami 
wodnymi. Wiek: 3+.

Stworzony z myślą o rodzicach i dzieciach lubiących 
komfort. Jest lekki i zwrotny – idealnie mieści się 
w bagażniku samochodowym. Teleskopowa rączka 
do transportu ułatwia prowadzenie wózka po 
złożeniu. Dodatkowymi atutami są długa budka 
oraz lekki kompaktowy stelaż. Gumowane koła 
zapewniają komfort jazdy. Wiek: 0+.

Zawiera ruchome elementy, pokrętła, klocki 
i labirynty, które pomogą dziecku poznać świat 
oraz poćwiczyć koordynację i ruchy precyzyjne. 
To prawdziwe centrum zabawy i aktywności, 
które na długo przykuje uwagę każdego 
malucha. Zabawka ma stabilną konstrukcję 
– została wykonana z mocnego drewna 
pokrytego bezpiecznymi farbami wodnymi, 
dzięki czemu będzie dostarczać frajdy przez 
długie lata. Wiek: 1+.

Nowoczesna konstrukcja umożliwia łatwą 
zmianę wózka z gondolą w wygodny wózek 
spacerowy. Wózek posiada kosz, a także 
system składania z zabezpieczeniami przed 
samoczynnym złożeniem się, dzięki czemu 
zabawa nim jest bezpieczna. Siedzisko 
zostało zaprojektowane tak, aby można je 
było regulować w kilku pozycjach. Pojazd 
jest stabilny, a skrętne przednie kółka 
zapewniają komfort prowadzenia i wygodę 
podczas zabawy. Wiek: 3+.

Wielofunkcyjny wózek dla lalek

Alternatywa dla wózka spacerowego. 
Posiada wygodne siedzenie obracane 
o 3600, pasy bezpieczeństwa, składany daszek 
chroniący przed słońcem oraz koszyk 
na drobiazgi. Wszystkie elementy można 
dowolnie zdejmować i konfigurować. 
Pompowane koła z funkcją wolnego koła 
zapewniają amortyzację oraz łatwość 
pedałowania. Dołączona rączka dla rodzica 
(z organizerem) umożliwia kierowanie 
rowerkiem. Wiek: 6 m+.
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Śrubkowy trening małej rączki 

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

www.askato.pl

Śrubkowe konstrukcje

Klocki małych geniuszy – Patyki 

Guzikowy trening małej rączki 

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Pisanie, zapinanie guzików, lepienie to umiejętności, których zdobycie 
muszą poprzedzić wytrwałe ćwiczenia. Sprawność rączek ma wpływ 
na poziom prac graficznych dziecka, 
dlatego należy ją jak najczęściej 
ćwiczyć. W zestawie 45 kolorowych 
guzików i 12 różnych wymiennych 
plansz do umieszczenia na specjalnej 
podstawce z dziurkami oraz wygodny 
pojemnik do przechowywania. 
Wiek: 2+.

W zestawie patyczki, kółka, kwadraty i trójkąty. 
Różnorodność różnokolorowych 
elementów pozwala tworzyć 
przeróżne figury, takie jak rower, 
samochód, leżak, parasol. Zabawa 
klockami pomoże dziecku poznać 
figury geometryczne, rozwinąć 
wyobraźnię i kreatywność, 
poćwiczyć logiczne myślenie oraz 
poprawić sprawność manualną. 
Liczba elementów: 360.

Kreatywna zabawka dla małych 
konstruktorów, mechaników i wszystkich 
miłośników tworzenia. Elementy zestawu 
można dowolnie łączyć, przykręcać, 
rozkręcać i wielokrotnie zmieniać schematy 
za pomocą wiertarki. Możliwość zabawy 
w płaszczyźnie i w przestrzeni. Zabawka 
kształtuje wyobraźnię, uczy wytrwałości, 
ćwiczy koncentrację oraz rozwija 
umiejętności manualne. Mały konstruktor, przykręcając śrubki, ćwiczy 
również grafomotorykę. 

Propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzięki której nauka 
pisania, wymagająca prawidłowej koordynacji 
wzrokowo-ruchowej oraz precyzji ruchów, 
będzie łatwiejsza. Funkcje te dzieci mogą 
rozwijać poprzez odpowiednie 
ćwiczenia grafomotoryczne. 
W zestawie 8 plansz, 116 śrubek, 
różnokolorowe podkładki  
w kształcie trójkątów, kółek, 
kwadratów i prostokątów 
oraz książeczka z pomysłami.

Wyścig kulek 

Miękkie puzzle do delikatnej stymulacji 
i masażu stóp. Twarde powierzchnie pomagają 
rozgrzać stopy, wzmacniają mięśnie i zwiotczałe 
kostki. Moduł z pniem drzewa jest idealny 
do wzmocnienia środka ciała. Moduły 
o twardych powierzchniach, takie jak stożki 
i muszle, stymulują i wzmacniają łuk stopy. Miękka trawa i delikatne fale 
oceaniczne służą jako przygotowanie lub odciążenie twardych powierzchni. 
Duże kamyki obciążają mięśnie łuku stopy, umożliwiając trening percepcji 
gładkich i szorstkich powierzchni. W sprzedaży różnorodne zestawy.

Mata ortopedyczno-sensoryczna 
Muffik 

Zabawka, która wspomaga 
rozwój koordynacji ruchowej 
małych mięśni, co pozwala 
na opanowanie umiejętności 
chwytania. Idealna dla dzieci, 
które zaczynają rozwijać 
koordynację ręka-oko 
(pomaga ćwiczyć zdolności 
motoryczne i manualne).
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Różdżki w dłoń, jesteście w Hogwarcie! 
Stańcie w szranki, odpowiadajcie na 
pytania dotyczące świata Harry’ego Pottera 
i przynieście swoim barwom chwałę oraz 
Puchar Domów. W pudełku znajdziecie 
mechanizm, który głosem dyrektora 
Hogwartu poprowadzi was przez całą 
rozgrywkę: przedstawi zasady, odczyta 
pytania oraz przypilnuje przestrzegania reguł. Musicie jednak być ostrożni, 
bo każda pomyłka będzie was sporo kosztować!

Zaproś do stołu najmłodszych członków rodziny 
i wyruszcie w szybką podróż po Europie! „Pierwsza 
podróż” to uproszczona wersja bezkonkurencyjnej 
gry przystosowana do potrzeb młodszych 
uczestników – zarówno pod względem mechaniki, 
jak i rozmiaru komponentów oraz czasu rozgrywki. 
Zadaniem graczy jest łączenie miast na mapie 
Europy poprzez zajmowanie kolejnych odcinków 
za pomocą plastikowych wagoników. 

Gra „Dobble – Psi Patrol”

Gra „Dobble XXL”

Gra „Story Cubes”

Gra „Harry Potter 
i magiczny quiz”

Gra „Wsiąść do pociągu: 
Pierwsza podróż”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL
www.hurt.rebel.pl  

Gra „Dixit”

Bohaterskie psiaki zawitały na karty „Dobble”, 
by wspierać najmłodszych w ćwiczeniu 
refleksu i spostrzegawczości. Czy uda ci się 
wypatrzeć parę identycznych bohaterów 
lub charakterystycznych przedmiotów, 
zanim zrobią to przeciwnicy? Zadanie 
jest proste: spójrz na pierwszą kartę, którą 
trzymasz w ręku, oraz na tę, która leży 
na środku stołu. Znajdź na nich wspólny 
symbol, nazwij go i szybko pozbądź się 
swojej karty. 

Gracze muszą jak najszybciej wskazywać pary identycznych 
symboli. Jednak w tej wersji znajdą zupełnie nowe warianty 
rozgrywek indywidualnych i drużynowych oparte na ruchu. 
Pokaźne opakowanie skrywa 20 „kart” wykonanych 
z wytrzymałego materiału PCW, a każda z nich ma 45 cm 
średnicy. Dzięki temu „Dobble XXL” doskonale nadaje się 
do aktywnych zabaw na świeżym powietrzu.

9 kości, 54 obrazy, nieskończona ilość opowieści... 
Spójrz na symbole, które wypadły na kostkach, 
i zacznij snuć historię, jakiej świat nie słyszał! 
Oto prosta w założeniach i jednocześnie genialna 
gra, która dostarcza wiele radości, stanowiąc 
przy tym doskonały trening pomysłowości i wyobraźni. 
„Story Cubes” to zestaw estetycznie wykonanych 
sześciennych kostek, z których każda zawiera 
na ściankach odmienny zestaw ilustracji inspirujących 
do snucia własnych opowieści.

Wesoła gra skojarzeń, która pobudza 
kreatywność i zapewnia świetną zabawę. 
W każdej rundzie jeden z graczy zostaje 
bajarzem. Spośród swoich kart wybiera 
jedną, po czym wymyśla i głośno podaje 
do niej skojarzenie, np. słowo, zdanie, 
tytuł filmu/piosenki. Następnie pozostali 
gracze spośród kart z ręki wybierają po 
jednej, która ich zdaniem pasuje do hasła. 
Wszystkie karty są tasowane, a uczestnicy głosują, która karta była 
tą wybraną na początku przez bajarza. 
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70642 Sterowiec Dario Novelmore

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

www.playmobil.pl 

70268 Młyn wodny z karuzelą 

70624 T-Rex:
Walka gigantów

70625 Spinozaur: Podwójna obrona

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Zestaw z serii Dino Rise. 
W pełnym akcji świecie 
z waleczną drużyną doskonale 
przygotowanych do walki 
dinozaurów i podstępnych 
robotów dzieci mogą stać 
się bohaterami wielkiej 
dinoprzygody. Wiek: 5+.

Każde dziecko marzy o tym, by zostać 
bohaterem niesamowitej przygody! 
Najnowsza seria Dino Rise oferuje pełne 
wrażeń spotkanie z dinozaurami 
w Teksasie. Każdy z potężnych 
dinozaurów: T-Rex, Spinozaur, Sajchania 
oraz Triceratops, został wyposażony 
w odpowiednie uzbrojenie i jest 
doskonale przygotowany do walki. 
Wiek: 5+.

Zestaw z nagrodzonej 
w XIV edycji konkursu „Zabawka 
Roku” serii Aqua 1.2.3. Wszystkie 
elementy w kolorze czerwonym 
są ruchome. Obrót korbą tworzy 
nurt, który wprawia w ruch 
przedmioty znajdujące się 
w wodzie. Zabawa z wodą 
wspiera rozwój umiejętności 
motorycznych dziecka. 
Wiek: 18 m+.

Dla fanów przygód rycerzy 
Novelmore. Sterowiec, genialny 
wynalazek z warsztatu Dario 
da Vinci. Jako statek powietrzny 
może nie tylko szybko 
transportować ludzi oraz cenne 
przedmioty, ale też (dzięki 
zintegrowanym armatom) 
atakować z dużej wysokości. 
Wiek: 4+.

Nowość z popularnej serii Przygoda 
w zoo. Teraz dzieci mogą powiększyć 
swój ogród zoologiczny o rodzinę 
orangutanów. Wesołe zwierzęta 
chwytają się różnych gałęzi lub 
kołyszą na linach i przeskakują 
z jednej gałęzi na drugą. Zestaw 
zawiera wypełniony jedzeniem 
schowek, obręcz do huśtania oraz 
opiekunkę zwierząt. Wiek: 4+. 
W sprzedaży od lipca 2021 r. 

70345 Orangutany na drzewie

Nowość z popularnej serii Przygoda 
w zoo. W zestawie słoń z małym 
słoniątkiem na wybiegu oraz 
opiekun. Wiek: 4+.

70324 Słonie na wybiegu
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Gra „Tropimy dźwięki”

Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

www.multigra.com.pl

Gra „Kukułcze jajo”

Gra „Ktoś ty?”

Gra „Piraci”

Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

Dynamiczna gra, której uczestnicy 
mogą wykazać się zmysłem 
taktycznym. Ich zadaniem jest jak 
najszybsze dotarcie do wyspy, gdzie 
czeka ukryty skarb. Jednak podczas 
wyprawy muszą zmierzyć się nie tylko 
z naturalnymi utrudnieniami, takimi 
jak huragany, ale także z rywalami, 
którzy będą ich taranować, ostrzeliwać 
i podkładać im kłody pod nogi. Liczba 
graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Do opasek na czole przyczepcie karty, 
po czym spróbujcie jak najszybciej 
odgadnąć, kim jesteście. Jak się tego 
dowiedzieć? Zadawajcie pytania. 
Ale tylko takie, na które odpowiedź 
brzmi „Tak” lub „Nie”! Dwa warianty 
rozgrywki sprawiają, że odnajdą się 
w niej także dzieci, które nie potrafią 
jeszcze czytać. Liczba graczy: 2-4. 
Wiek: 4+. 

Uczy taktycznego myślenia, 
planowania swoich posunięć 
i cierpliwości. Po „Kukułcze jajo” 
można sięgnąć w każdej chwili 
– zasady są proste, a rozgrywka 
dynamiczna. Zabawa polega 
na odnalezieniu drogi do gniazd 
rywala i podrzuceniu mu jaj. 
Liczba graczy: 2+. Wiek: 6+. 

Gracze wcielają się w role badacza 
i wieloryba. W zależności od 
wariantu gry muszą w różnoraki 
sposób zapamiętywać dźwięki 
poruszanych klocków dźwiękowych. 
Ćwicząc pamięć słuchową, 
realizują zadanie polegające 
na ułożeniu 16 elementów w pary. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 5+. 

Gra dla bystrzaków, która rozwija 
pamięć, refleks i spostrzegawczość. 
20 kłódek i 20 kluczy – czy uda 
ci się odnaleźć wszystkie pary, 
zanim zrobią to inni gracze? 
Kilka wariantów rozgrywki sprawia, 
że gra nigdy się nie nudzi. 
Sprawdzi się zarówno w gronie 
rówieśników, jak i rodziny. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+. 

Gra „Klik klak”

Kreatywna zabawka edukacyjna 
pozwalająca tworzyć niemal 
nieskończoną ilość fantazyjnych 
obrazków, oferująca wspaniałą zabawę 
oraz idealny sposób na rozwijanie 
wyobraźni. Przybijanie młotkiem 
kolejnych elementów do tablicy 
korkowej sprawi dzieciom ogromną 
frajdę. Zabawka wyróżnia się na tle 
innych produktów tego typu. Wiek: 7+. 

Przybijanka
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Zestaw nr 484

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE 

www.wader-polesie.pl

Jeździk Miś

Samochód-jeździk SuperCar nr 6
z dźwiękami

Zestaw Wodny świat nr 4

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Korytko na dwóch szerokich nogach, 
do którego można wlać wodę. Wewnątrz 
znajdują się korytarze wodne oraz ruchome 
elementy. Zabawka jest wyposażona 
w dwa młynki (jeden napędza wodę, 
drugi posiada lejek, przez który można 
wlać ciecz na koło wodne), trzy zapory 
oraz kran z pompką, z którego woda leci 
wprost do kontenera. Dwa pokrętła umożliwiają 
przechylenie pojemnika. Na podnośniku 
z hakiem można zamocować łódź. 

Posiada realistyczny design 
(imitacja chromowanych felg, 
reflektorów i grilla) oraz muzyczną 
kierownicę z efektem dźwiękowym, 
na której umieszczone zostały 
cztery przyciski (klakson, dźwięk 
pracującego silnika, resetowanie 
efektów dźwiękowych, trzy różne 
syreny). Pod siedziskiem znajduje się 
schowek do przechowywania drobnych przedmiotów. 

Przypomina znanego bohatera 
bajek – Kubusia. Ma sympatyczną 
buzię niedźwiedzia i jest 
wyposażony w klakson, skrętną 
kierownicę oraz schowek 
pod siedzeniem. Wiek: 1+. 

W zestawie wózek z rączką nr 2 + łopata nr 6, 
grabki nr 6, foremki (lody + ciastka 
+ rogalik + precel) oraz 
konewka nr 8.

W zestawie młyn do piasku nr 2 
z podstawą sito twierdza duże nr 2, 
wiaderko twierdza duże, łopatka nr 5, 
grabki nr 5 oraz foremki (krab nr 2 
+ konik morski + muszla nr 2).

Zestaw nr 283 

W zestawie wiaderko duże z nalepką, 
sito duże nr 3, łopata nr 6, 
grabki nr 6, foremki (krab nr 2 
+ rozgwiazda nr 2 + muszla nr 2) 
oraz konewka nr 10.

Zestaw nr 596
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Lalka z miękkim korpusem ubrana jest 
w dziewczęcą sukienkę, a na nogach 
ma buciki. Jej długie włosy spięte w dwie 
urocze kitki lub warkoczyki można rozpuścić 
i dowolnie stylizować. Po naciśnięciu na 
brzuszek wypowiada takie frazy, 
jak „Cześć, jestem Natalia!” oraz 
„Chodźmy razem na spacer!”. Lalka 
na wiele lat zostanie najlepszą przyjaciółką 
dziecka. Do wyboru trzy modele.

Lalka mówiąca po polsku 
– Natalia Collection

Dystrybutor: ARTYK

Dystrybutor: ARTYK

Dystrybutor: ARTYK

Zabawka, która zachwyca liczbą 
funkcji. Sterowana za pomocą 
dołączonego pilota, porusza 
się we wszystkich kierunkach, 
rusza głową oraz rękami.  
Robot wypowiada frazy w języku 
polskim, odtwarza także piosenki, 
do których tańczy. Dodatkowo 
przyciąga uwagę podświetlanymi na różne kolory elementami. 
Zabawka zapewni świetną zabawę na wiele godzin.

Robot sterowany radiowo – Funny 
Toys for Boys

Klasyczna zabawka dla najmłodszych. 
Ma wgrane trzy piosenki, a także 
krótkie frazy pomagające w nauce 
cyferek, literek, kształtów i kolorów. 
Poręczny kształt pada edukacyjnego 
ułatwi maluchowi utrzymanie zabawki 
w rączkach, a tym samym pozwoli 
trenować małą motorykę. Produkt jest 
starannie wykonany, posiada regulację 
głośności i światełko, które umili zabawę 
połączoną z nauką. Wiek: 1+.

Muzyczny pad edukacyjny – E-Edu

www.artyk.pl

Dron/łódź podwodna z kamerą Fleg 

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

www.cqe.pl 

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

Zdalnie sterowany dron 
z kamerą, który nie tylko lata, 
ale też nurkuje pod wodą 
(do głębokości 2 m). Posiada 
przykrywki na śmigła dla 
bezpieczniejszego lotu i światła 
LED dla łatwiejszej orientacji 
w powietrzu. Zasięg: 30 m. 
Rozmiar: 16 cm. Czas lotu: 
5-10 min. Czas ładowania: 
60-90 min. Wiek: 14+. 

Gotowy do lotu samolot F16 
do zdalnego sterowania 
o 100-metrowym zasięgu. 
Przy rozmiarze 38 cm i lekkiej 
wadze świetnie sprawdzi się 
w powietrzu. Czas lotu: 20 min. 
Czas ładowania: 60 min. 

F16 Samolot na zdalne sterowanie 
Fleg

Łódź waży zaledwie 322 g i osiąga 
prędkość 25 km/godz. Posiada 
podwójny pokład chroniący 
przed wnikaniem wody. 
Można ją wrzucić do wody. 
Zasięg nadajnika: 80-120 m. 
Nadajnik ostrzega o niskim poziomie naładowania akumulatora 
za pomocą efektów dźwiękowych. Wymiary łodzi: 34 x 9 x 7 cm. 
Czas zabawy: 10 min. Czas ładowania: 80 min. 

Łódź zdalnie sterowana Fleg 008
2,4 GHz 
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Pojazd na licencji Nintendo Mario 
Kart w technologii 2,4 GHz do zabawy 
wewnątrz i na zewnątrz. Charakterystyka: 
pneumatyczne opony, full-function (pełne 
sterowanie), elastyczna i lekka karoseria 
z tworzywa sztucznego, ładowanie USB, 
superwydajny akumulator LiFePO4 3,2 V 
700 mAh. Skala 1:20. Długość: 19 cm. 
Czas ładowania: 50 min. Czas zabawy: 30 min. Prędkość maksymalna: 9 km/h. 
W zestawie baterie do kontrolera 2 x AAA. Wiek: 6+.

Carrera RC Mini Turnator 2.0

Carrera RC 2,4 GHz Mario 
KartTM Mario-Quad 

Producent: CARRERA

Producent: CARRERA

Producent: CARRERA

Pojazd off-road na licencji Forda 
w technologii 2,4 GHz 
do zabawy wewnątrz 
i na zewnątrz. Charakterystyka: 
pełne sterowanie, napęd 
z metalową przekładnią, opony 
pneumatyczne, elastyczne i trwałe tworzywo, funkcja auto-off, ładowanie 
USB, wydajny akumulator 6,4 V 700 mAh. Skala 1:20. Długość: 26,5 cm. 
Czas ładowania: 50 min. Czas zabawy: 20 min. Prędkość maksymalna: 
25 km/h. W zestawie baterie do kontrolera 2 x AAA. Wiek: 8+. 

www.carrera-toys.com/pl

Pojazd zdalnie sterowany w technologii 2,4 GHz do zabawy wewnątrz 
i na zewnątrz. Charakterystyka: pneumatyczne opony, jazda 360°, 
precyzyjne sterowanie, światło LED, elastyczne 
nadwozie z wysokiej jakości tworzywa, 
funkcja auto-off, ładowanie USB, 
akumulator 3,7 V 500 mAh. Skala 1:24. 
Długość: 16 cm. Czas ładowania: 
60 min. Czas zabawy: 15 min. Prędkość 
maksymalna: 6 km/h. W zestawie baterie 
do kontrolera 2 x AAA. Wiek: 6+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Zadaniem uczestników jest wyjaśnienie 
pozostałym graczom znaczenia słów za 
pomocą innych wyrazów, w tym synonimów 
i słownych podpowiedzi. Na polach 
premiowych czekają na nich dodatkowe 
zadania, takie jak pantomima 
ze zwierzętami lub zawodami, rymowanie, 
opisanie znanych osobistości, wymienienie 
jak największej liczby wyrazów na tę samą 
literę. „Party Time” to gra, która uświetni 
każde spotkanie towarzyskie, niezależnie od wieku jego uczestników.

Gra „Karak” 

Gra „Party Time”

Seria gier „W kostce! Plus” 

Wydawca: ALBI POLSKA

Wydawca: ALBI POLSKA

www.albipolska.pl

Wydawca: ALBI POLSKA

Rodzinna gra planszowa z elementami RPG, 
w której gracze przemierzają labirynt znajdujący 
się w podziemiach tytułowego zamku, wcielając 
się role sześciu śmiałków. Kafelek po kafelku 
odkrywają labirynt, spotykają w nim potwory, 
z którymi muszą walczyć, zdobywają wyposażenie 
i zaklęcia, które czynią ich silniejszymi, ale przede 
wszystkim zbierają skarby, których znalezienie 
zapewnia bogactwo. Zwycięzcą zostaje gracz 
posiadający najwięcej skarbów. Wiek: 6+.

Seria szybkich gier edukacyjnych ćwiczących pamięć i spostrzegawczość. 
Dziecko dowie się z nich ciekawych faktów o świecie, pozna litery, 
a także poćwiczy umiejętności matematyczne i percepcyjne. Jego celem 
jest zapamiętanie w ciągu 10 sekund jak najwięcej faktów na wybranej 
karcie tematycznej. Gry proponują również dodatkowe wyzwanie w postaci 
wielorazowych kart do malowania pozwalających sprawdzić pamięć 
wzrokową. 
Wiek: 4+.

Carrera RC 2,4 GHz Ford F-150 
Raptor
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„Minecraft. Kompaktowe 
konstrukcje”

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

www.harpercollins.pl

Seria „Akademia Mądrego 
Dziecka. Pierwsze słowa”

„Bing. Zabawa w parku. 
Książka z magnesami”

Seria „Czapu Czipu.
Zabawy z ruchem”

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Kolejna odsłona cyklu kartonowych 
książeczek wspomagających rozwój 
młodszych dzieci. Doskonała pomoc 
dla terapeutów, pedagogów, logopedów. 
Proste historie w towarzystwie bohatera Czapu Czipu 
wypełnione są zagadkami dźwiękowymi, wizualnymi 
i ruchowymi.  Dzieci wykonują ćwiczenia stymulujące 
motorykę dużą, co świetnie rozwija ich układ nerwowy 
i sprawność fizyczną.

Dołącz do bohaterów serialu, którzy wybrali 
się do parku, na piknik i na zjeżdżalnię. 
Baw się dobrze, przenosząc magnesy 
z postaciami na kolejne strony! Komponując 
własne wersje ilustracji, maluchy mogą również 
na nowo wymyślać i opowiadać przygody 
postaci znanych z serialu. To znakomite 
ćwiczenie dla wyobraźni i frajda dla całej 
rodziny! 

Seria książeczek dla dzieci i rodziców 
do wspólnego oglądania i czytania. 
Ruchome elementy wspierają rozwój 
maluchów i pomagają im rozwijać 
sprawność manualną. Piękne 
kolorowe ilustracje sprawiają, 
że dzieci z przyjemnością odkrywają 
świat wokół siebie i chętnie uczą się 
nowych słów.

Z podręcznika można się dowiedzieć, jak 
opracować, zbudować i modyfikować ponad 
20 miniprojektów – od samolotu strażackiego 
przez łódź podwodną aż po ukryty bunkier i gry 
zręcznościowe. Dzięki szczegółowym instrukcjom, 
sprytnym trikom i praktycznym radom dotyczącym 
konstruowania poszczególnych obiektów czytelnik 
szybko przyswoi sobie nowe metody budowania 
i przećwiczy techniki poznane wcześniej. 

Zaproszenie do wspólnej lektury dla całej 
rodziny i punkt wyjścia do wartościowych 
rozmów z najmłodszymi. Przepiękne, 
nawiązujące do oryginalnych grafik Tove 
Jansson ilustracje tworzą niepowtarzalny 
klimat, w którym rozsmakują się także 
dorośli czytelnicy. W serii dostępnych jest 
kilka opowieści ze świata Muminków 
– warto zebrać całą kolekcję! 

Seria „Opowiadania
z Doliny Muminków”

Czy nie byłoby super zorganizować imprezę 
urodzinową na Księżycu? Każdy chciałby na niej 
być! Ale czy wiemy, jak wyglądałoby takie przyjęcie? 
Wskakujcie z nami do rakiety, aby się przekonać! 
To będzie wspaniała przygoda, pełna ciekawostek 
o Księżycu i całym Kosmosie! Nowoczesna seria 
edukacyjna łączy naukę z zabawą. Rozwija i uzupełnia 
wiedzę z dziedzin lubianych przez dzieci, zaspokaja 
ciekawość, pomaga zrozumieć świat.

Cykl Akademia Mądrego Dziecka. 
Chcę wiedzieć „Kosmiczne urodziny! 
Lecimy na Księżyc”
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Gra „Kto pozmywa?”

Wydawca: GRANNA

Wydawca: GRANNA

www.muduko.com

Gra „Roszada wśród zwierząt”

Gra „Znajdź pluszaka”

Gra „Królewski wyścig”

Wydawca: MUDUKO

Wydawca: MUDUKO

Wydawca: MUDUKO

Wydawca: GRANNA

Wyścigowa gra planszowa, którą 
pokochają wszyscy, ale przede 
wszystkim rodziny z dziećmi. Idealna 
propozycja, by rozpocząć przygodę 
z planszówkami. Szybka, z prostymi 
zasadami, pełna interakcji między 
graczami. Atrakcyjność gry dopełniają 
królewski temat i ilustracje. Produkt 
wyprodukowany w Polsce. Czas gry: 
15 min. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+.

Polecana przez psychologów gra dedukcyjna, 
w której gracze nie rywalizują ze sobą, 
ale wspólnie zbierają wskazówki pozwalające 
rozwiązać zagadkę: gdzie w pokoiku ukrył się jaki 
pluszak? Czy małym detektywom uda się odnaleźć 
pluszaka przed nadejściem nocy? Dodatkowo 
z (dwustronnych) puzzli, na których znajdują się 
wskazówki, można ułożyć mapę nieba. Produkt 
o walorach biobójczych wykonany z materiałów 
ekologicznych, wyprodukowany w Polsce. 
Czas gry: 5 min. Liczba graczy: 1-4. Wiek: 3+.

Gra, która czerpie wiele dobrego z tradycji 
szachowej. Każdy z graczy kontroluje 
troje zwierząt: kota, mysz i słonia, którymi 
zbiera odpowiednie pożywienie z planszy. 
Uczestnicy muszą jednak mieć na uwadze, 
że kot boi się słonia, ten boi się myszy, 
a ta boi się kota. Zaszachuj przeciwnika 
i zdobądź najwięcej pożywienia! Produkt 
wykonany z materiałów ekologicznych, 
wyprodukowany w Polsce. Czas gry: 
30 min. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+.

Prosta, szybka gra rodzinna, zabawny 
przerywnik między innymi tytułami. 
Miska po sałatce świeci pustkami? 
Zniknął już ostatni kawałek ziemniaka? 
Ciszę przy stole przerywa pytanie: 
„Kto pozmywa?”. Ile razy w waszych 
domach pada to pytanie? Gra pomoże 
rozwiązać wiele dylematów i kłótni 
domowych. O tym, kto pozmywa, 
zadecyduje wynik rozgrywki. Wiek: 6+. 

Wygrzewanie się na słońcu w tropikalnym 
lesie… Żabki to uwielbiają! Niestety, 
liczba miejsc na słoneczne kąpiele 
jest ograniczona. Pomóż małym 
kolorowym żabkom hopnąć na skąpane 
w promieniach słonecznych miejsca! 
Dołóż żabkę na planszę, obróć inne 
żabki, po czym dobierz nową żabkę 
do ręki! Szybka logiczna gra rodzinna 
oferuje minimum zasad i maksimum 
„KUMbinowania”! Wiek: 6+.

Gra „Przewrotne żabki”

Szybka gra na spostrzegawczość. 
Pudełko jest wypełnione rozbrykanymi 
cudakami, które uwielbiają zabawę 
w chowanego. Pierwszy gracz, który 
złapie pięć z nich, wygrywa! Celem gry 
jest układanie pasujących do siebie kart 
w taki sposób, aby powstały sekwencje 
kolorów lub wzorów. Wiek: 6+.

Gra „Trzy po trzy”

www.granna.pl
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5-litrowy płyn do dużych 
baniek mydlanych

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

www.tuban.pl

Zestaw Slime DIY 
- Kameleon

Pianko-żel Shock!

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

Kosmetyk, który idealnie nadaje 
się zarówno do nawilżania skóry, 
jak i stymulacji sensorycznej.
Nałożony na dłonie – pobudza 
zmysły (po zabawie pozostają one 
nawilżone i pachnące). Pianko-żel 
chłodzi skórę i sprawia wrażenie delikatnego „strzelania” drobinek na dłoni. 
Intensywność doznań można zmieniać poprzez zastosowanie produktu 
na różne sposoby. Produkt w 100% polski, przebadany dermatologicznie.

Zestaw zawiera 1 l koncentratu, 
z którego można przygotować 
4 l gotowego płynu, płyn 250 ml, 
obręcz do baniek, sznurek 50 cm, 
2 plastikowe obręcze oraz miskę. 
Idealnie sprawdzi się jako prezent. 
Produkt został wyprodukowany 
w Polsce według oryginalnej 
receptury. Wiek: 3+.

Zestaw umożliwia stworzenie slime’a 
błyszczącego milionem brokatowych drobinek. 
Jego barwa będzie się zmieniać w zależności 
od tego, z której strony pada światło. Produkt 
wyprodukowany w Polsce według oryginalnej 
receptury, wolny od boraksu i bezpieczny 
dla dzieci. Wiek: 6+. 

W całej sztuce puszczania baniek najważniejszym 
składnikiem jest płyn. Od niego zależy zarówno 
jakość, trwałość, jak i wielkość wykonanych baniek. 
Bańkowe tunele, kolorowe olbrzymy czy zamykanie 
w bańce? Z płynem marki Tuban to żaden 
problem! Magiczny płyn o dużej pojemności jest 
idealny do zabaw w ogrodzie, na tarasie, a także 
podczas profesjonalnych bańkowych pokazów. 
Wyprodukowany w Polsce według oryginalnej 
receptury.

Zestaw, z którym możesz stanąć 
w szranki z innymi amatorami 
bańkowego szaleństwa! Rakietki 
pozwolą ci opanować do perfekcji 
grę w „bańkoponga”, zaś obręcze 
będą doskonałym pomocnikiem 
w tworzeniu baniek. W zestawie słomka 
do dmuchania baniek, płyn 250 ml, 
talerzyk, 2 materiałowe nakładki na obręcz 
i 2 obręcze. Produkt wyprodukowany 
w Polsce według oryginalnej receptury.

Rakietki bańkowe 

Zestaw, bez którego nie może odbyć się 
żadna impreza! Jest na tyle poręczny, 
że poradzi sobie z nim przedszkolak, 
i na tyle profesjonalny, by bez problemu 
stworzyć z jego pomocą bańkowe tunele 
lub mydlane olbrzymy. Sprawdzi się 
podczas eventu, ogrodowego party 
oraz festynu. W zestawie płyn 
do baniek 400 ml oraz sznurek. 
Produkt wyprodukowany w Polsce 
według oryginalnej receptury.

Zestaw do robienia dużych baniek

Zestaw do baniek XXL
- Mega
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