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Bestsellerowa
seria gier
Każda z gier rozwija inną umiejętność:
• dodawanie i odejmowanie,
• skojarzenia i wyobraźnię,
• spostrzegawczość i szybkość reakcji,
• opowiadanie i pamięć.

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

Magic Truck Emergency
– Straż pożarna

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Czy masz ochotę odkryć zakamarki morskich 
głębin? Wiesz, jak połączyć elementy,
aby ułożyć układankę? Gra polega
na odgadywaniu kształtów za pomocą 
zmysłu dotyku i układaniu z nich wzorów 
przedstawionych na kartach. Uruchom 
wyobraźnię i zabaw się w podróżnika-
-detektywa! Gry sensoryczne z serii „Secret 
Pocket” odkrywają przed dziećmi bogaty
świat zmysłów. 

Wóz strażacki posiada wysuwaną 
drabinę z koszem dla strażaka, 
pompkę oraz wąż, z którego
(po napełnieniu zbiorniczka) tryska 
woda. Obrotowe elementy sprawiają, 
że strumień wody można skierować
w dowolną stronę. Skrętna naczepa łączy się z kabiną na dwa sposoby 
(wóz osiąga wówczas długość 80 cm). Dodatkowo została ona wyposażona 
w wysuwane nóżki podporowe. Wóz z przodu ma zamontowane 
fl uorescencyjne światła, które po naświetleniu świecą w ciemnościach. 

Jeździk z dźwiękiem 4 w 1
„Secret Pocket. Poszukiwacz
kształtów. Gra sensoryczna”

Pojazd idealny na każdą porę roku. Zabawka 
została tak skonstruowana, by „rosła” razem 
z dzieckiem. Podstawowe funkcje pojazdu to 
jeździk, pchacz oraz bujak. Produkt idealny 
dla najmłodszych (1+) dzieci – podnóżek 
zapewni stabilną podstawę dla stóp, a pasy 
oraz plastikowa obejma zabezpieczą przed 
upadkiem. Jeździk został wykonany z najwyższej 
jakości materiałów. 

Jak sobie poradzicie z odpowiedzialną 
funkcją kuriera? Czy pomimo przeszkód 
uda wam się dostarczyć przesyłki? 
Dziesiątki paczek czekają w magazynie
i tylko od was zależy, czy wszystkie zostaną 
dostarczone na czas, a klienci będą 
zadowoleni! Młodzi gracze (4+) docenią 
realizm gry, w której samochód jest 
samochodem, a nie pionkiem,
a w dodatku jeździ po „prawdziwej” ulicy. 

„Pospiesz się kurierze! Gra rodzinna”

Gracze otrzymują zestaw klocków
z wizerunkami małpek w trzech różnych 
pozycjach: stojących na stopach,
na rękach oraz poziomo przeskakujących
z drzewa na drzewo. Zadaniem graczy
jest zbudowanie wieży. W zależności
od wariantu gry wieżę należy wznieść
w jak najkrótszym czasie lub zgodnie
z rysunkami przedstawionymi na kartach. 

„Wieża małpek. Gra rodzinna”

Różnorodne kolory i kształty, odpowiedni
i bezpieczny dla najmłodszych rozmiar oraz 
łatwy system montażu sprawią, że początek 
przygody z budowaniem będzie prosty
i ciekawy. Dzięki klockom dzieci zadebiutują
w roli konstruktorów, tworząc rozmaite 
budowle, fi gury, zwierzęta i samochody. 
Dołączone naklejki urozmaicą zabawę. 
Praktyczne opakowanie służy do 
przechowywania zestawu, możne je
też wykorzystać do zabawy.

Klocki Baby Blocks 30 el.
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Gra logiczna oparta na układaniu 
szyfrów na planszy w taki sposób, 
aby powstały niepowtarzalne układy. 
Żadna z ośmiu cyfr i żaden z ośmiu 
kolorów nie może pojawić się więcej 
niż raz w rzędzie lub kolumnie 
na siatce planszy. Im sprawniej 
będziesz kodować, tym więcej 
punktów zdobędziesz i szybciej 
wykonasz zadanie. Liczba
graczy: 1-5. Wiek: 7+. 

Wciel się w rolę ptasiej mamy i złap robale 
w tym samym kolorze, aby nakarmić 
swoje małe głodomorki. Nie jest to proste, 
ponieważ aby móc dostarczyć robaczka 
do gniazda, musisz skompletować jego 
trzy części. Gra nie wymaga od dzieci 
umiejętności liczenia, uczy je za to 
segregowania i różnicowania. Ćwiczy 
wytrwałość i cierpliwość. Nie zniechęca, 
stwarzając dodatkowe szanse poprawienia 
nieudanego ruchu. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 4+. 

Mały Konstruktor Junior – Ciężarówka 

Gra „Kwaki rozrabiaki” 

Gra „Quartis” 

Gra „Dekoder” 

Producent: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER
www.alexander.com.pl

Gra „Folwark marzeń”

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 spróbować 
swoich sił w składaniu pojazdów. 
Produkt jest trwały i po złożeniu może 
służyć do dalszej zabawy. W zestawie 
narzędzia idealnie dopasowane do 
małych rączek. Wiek: 4+.

Idealne wprowadzenie do świata
gier planszowych. Przystępna gra
dla najmłodszych, w której odnajdą się 
także dzieci nieumiejące jeszcze czytać. 
Uczestnicy wcielają się w role kaczek 
szukających drogi do domu. Niebanalna 
mechanika pozostawia graczom wybór 
ścieżki, a konfi guracja planszy zmienia 
się w każdej rozgrywce. Liczba graczy: 
2-4. Wiek: 4+. 

Najlepszy przykład na to,
jak prostotę przekuć w rozrywkę 
intelektualną. Pozornie prosta
gra z serii „IQ Games” łączy
w sobie logiczne myślenie oraz 
rywalizację. Gracze mają do 
dyspozycji karty ze wzorami oraz 
zestaw czterech drewnianych 
dwustronnych kafelków. Ich zadanie polega na układaniu wzorów 
zaprezentowanych na kartach. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Barwne ilustracje i humorystyczne opisy 
idealnie wprowadzają w sielski klimat 
polskiej wsi, a rozbudowana rozgrywka 
pozwala na wiele różnorodnych
aktywności. Gracze muszą zmagać się
z przeciwnościami losu i niecnymi zamiarami 
rywali, by rozwinąć swój folwark i osiągnąć 
sukces fi nansowy. Sami decydują,
czy będą specjalizować się w roślinach,
czy w zwierzętach, a może wyruszą traktorem na swoje pola…
Liczba graczy: 3-6. Wiek: 8+. 

Gra „Złap robala” 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wykonanie warkoczyków z wykorzystaniem 
zaplatacza jest szybkie i bardzo proste. 
Wystarczy umieścić kosmyki włosów w trzech 
rurkach, nacisnąć przycisk i obserwować, 
jak zaplata warkoczyk z trzech kosmyków. 
Wiek: 5+. Reklama TV i online.

Tor samochodowy Hot Wheels

Zaplatacz warkoczyków Lovely Braids

Dystrybutor: COBI

Producent: COBI

www.cobi.pl

Niesamowity zestaw z unikatową zawartością. Zawiera ekskluzywny
podwójny Miecz Mocy i aż trzy pojemniki z zawartością pełną niespodzianek! 
Odkryj świecący w ciemności magiczny 
piasek i uratuj Łowcę Światła. Odszukaj 
magiczny piasek, a w nim ukrytą 
ekskluzywną fi gurkę Exisa. Użyj Miecza 
Mocy, aby ze Złotego Wosku wydobyć
aż sześć Złotych Broni oraz skarb.
Czy znajdziesz skarb pokryty złotem? 
Kolekcja znana z reklamy TV i online.

Squeakee Minis

Treasure X Ninja Gold – Bitwa  

Little Live Pets Gotta Go Flamingo

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Producent: COBI

Seria obejmuje trzy urocze zwierzątka, które wyglądają jak balonikowe
i są interaktywne! Powiedz coś do Squeakee Minis, a on powtórzy to 
helowym głosem! Dmuchnij go w nosek, a wyda dźwięki, jakby był 
nadmuchiwany. Dmuchnij drugi raz – „nadmucha się” jeszcze bardziej!
Za trzecim razem usłyszysz, 
jakby pękał! Dostępne wzory: 
różowy królik, niebieski piesek
i fi oletowa małpka. Reklama TV 
i online.

Najśmieszniejszy fl aming, jakiego kiedykolwiek 
karmiliście! Po wsypaniu pokarmu do jego dzioba
(za pomocą specjalnej szufelki) przesuwa go
w dół tułowia, falując przy tym szyją. Kiedy śpiewa 
piosenkę, to znak, że musi zostać posadzony
na toalecie, dlatego bądźcie w pogotowiu!
Flaming robi neonową kupkę, wydając przy tym 
śmieszne dźwięki. Powtarza wszystko, co się do niego 
mówi. Wiek: 4+. Reklama TV i online.

Pierwszy seryjnie produkowany myśliwiec
o napędzie odrzutowym z okresu 
II wojny światowej. Legendarna 
cudowna broń, która miała odwrócić 
losy wojny. W zestawie ruchome 
elementy, wysokiej jakości nadruki, 
klockowa podstawka ekspozycyjna, 
tabliczka z nazwą samolotu oraz 
fi gurka najszybszego pilota z okresu 
wojny. Skala 1:32. Buduj historię 
klocek po klocku!

Messerschmitt ME 262A-1A 

Polish Army 1939 
Długo oczekiwany przez fanów 
klocków Cobi zestaw trzech 
fi gurek polskich żołnierzy
z września 1939 roku.
W pudełku ułan z koniem i fl agą 
oraz dwóch żołnierzy piechoty 
wraz z akcesoriami. Nowe 
nadruki i jeszcze lepsza jakość 
w patriotycznym wydaniu. 
Zbuduj swoją armię klocek
po klocku!
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Zabawka elektroniczna dla 
dzieci, które uwielbiają pomagać 
innym. Ten duży, imponujący 
zestaw zapozna malucha
z najważniejszymi zwrotami 
oraz pozwoli rozwinąć jego 
umiejętności motoryczne.
Remiza posiada wiele 
interaktywnych i ruchomych 
elementów, które zachęcają
do zabawy.

„Mistakos” to klasyczna gra 
zręcznościowa dla dzieci i nie tylko. 
Walka o stołki z pewnością pochłonie 
również starszych graczy! Zdobądź jak 
najmniejszą liczbę punktów karnych
lub jak najszybciej pozbądź się krzeseł
w danym kolorze w trakcie ustawiania
z nich wspólnej, imponującej konstrukcji. 
Zapewnij swojej rodzinie wciągającą 
rozrywkę z nutką zdrowej rywalizacji!

Gra „Przeprowadzka z Rodziną
Trefl ików”

Brick Trick Podróże – Zamek
w Malborku

Koszyczek sortowniczek

Pastelove wagoniki

Gra „Mistakos”

Wydawca: TREFL

Producent: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Producent: TREFL

Wydawca: TREFL
www.trefl .com

VTech – Remiza strażacka

Kooperacyjna rodzinna gra zręcznościowa 
z trzema poziomami trudności. Złóżcie 
samochód, meble i postarajcie się 
zmieścić je wszystkie na pojeździe. 
Drewniana kostka wskaże, który kolor 
mebla musicie dołożyć jako kolejny.
Uważajcie, by nie strącić Małego Wujcia, 
który pomoże wam zapakować wszystko, 
jak należy. Wiek: 3+. 

Zamek krzyżacki nie jest już 
niedostępną twierdzą! Seria 
Brick Trick Podróże umożliwia 
przeniesienie się w zamierzchłe 
czasy i zbudowanie od podstaw 
Zamku Wysokiego. Budowanie
z prawdziwych cegieł to świetna 
zabawa! Przekonaj się sam, że efekt 
końcowy zapiera dech w piersiach!

Zabawka sensoryczna, która dostarcza najmłodszym zróżnicowanych 
wrażeń dotykowych. Zabawka stwarza okazję do ćwiczenia ruchów 
obrotowych nadgarstka. Umożliwia zabawę w dopasowywanie kształtów 
oraz rozwija umiejętności manualne
i zręczność (ćwiczenie równowagi).
Białe ścianki sortowniczka mogą stanowić 
odrębną zabawkę, górny element
z łatwością pełni funkcję uchwytu,
a sam koszyczek można wykorzystać
jako pojemnik na kulko-klocki. 

Zabawka wykonana z wysokiej jakości naturalnego drewna pomalowanego 
w kolorach pastelowych. Składa się z trzech wagoników z kołeczkami
do nakładania kolorowych klocków, co wspomaga ćwiczenie precyzji
oraz naukę kształtów. Zabawka rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, 
ćwiczy motorykę małych paluszków oraz wzmacnia odruch chwytania.
Wiek: 18 m+.
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Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

www.simba.com.pl

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Lalka Steffi   z rozkładanym kamperem, 
kuchnią, salonem, 
łóżkiem, stołem, 
wieloma akcesoriami 
i naklejkami. Wymiary 
kampera: 51 cm (dł.)
x 29 cm (wys.).
Wiek: 3+.

Flextreme – zestaw startowy 
W zestawie samochodzik oraz 184 fragmenty 
torów, z których można ułożyć trasę
o długości 4,4 m. Samochodzik z efektem 
światła (przednie i tylne refl ektory) działa 
na baterie (w zestawie). Dzięki specjalnemu 
mechanizmowi nie przewraca się.
Zestaw można rozbudować o dodatkowe
tory, samochodziki, superpętle, skrzyżowania 
oraz klipsy mocujące tory do różnych 
powierzchni. Wiek: 4+.

Wywrotka Volvo ze światłem
i dźwiękiem 
Pojazd bez napędu z ruchomą wywrotką. 
Reaguje na trzy różne obciążenia poprzez 
włączenie światła (zielone – lekki ładunek, 
pomarańczowe – średni,
czerwone – zbyt ciężki)
i sygnał ostrzegawczy.
Długość pojazdu: 30 cm.

Steffi   Love – Steffi   z kamperem 

Zestaw składa się z trzech różnych obszarów: kuchni, łazienki i sypialni. 
W kuchni można znaleźć krzesełko, mikrofalówkę, 
zlewozmywak z kranem, garnek, talerzyk i buteleczkę 
do karmienia. W strefi e łazienkowej znajdują 
się wyjmowana wanienka, prysznic, przewijak, 
pojemniczki oraz ramka na zdjęcia. W sypialni
można znaleźć kołyskę z karuzelą oraz lampkę
z kloszem świecącym w ciemności (łączna liczba 
akcesoriów: 23). Domek można łatwo złożyć
i przenieść w inne miejsce. Maksymalna wysokość
lalki: 42 cm (brak w zestawie). Wiek: 3+.

Baby Nurse – Kącik opiekunki 

Masza i Niedźwiedź – Dwupoziomowy 
dom Niedźwiedzia 

Majorette Tune Up’s
Wyjątkowa linia kolekcjonerska łącząca
w sobie pasję do motoryzacji i moc 
tuningu. Majorette Tune Up’s pobudzi
w każdym dziecku kreatywność i smak 
rywalizacji. W kolekcji aż 18 wyjątkowych 
aut, w tym ultraodjazdowy model
Toyota GT83. Zbierz je wszystkie!

Wyposażony w otwierane drzwi, lodówkę z obrotowymi 
elementami, zasuwaną kotarę prysznicową, łóżeczko
z przyciskiem (aby fi gurka Maszy podskakiwała)
oraz wydający dźwięki dzwonek do drzwi. Wiele
frajdy sprawi linka z mocowaniem do półki,
na której wiesza się kosz, a w nim przewozi
po linie dołączone fi gurki. Zasilanie:
2 baterie 1,5 V LR44 (dołączone).
Wymiary: 11 cm (głęb.) x 35 cm (szer.)
x 22 cm (wys.). Wiek: 3+.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dobrze znane lalki Kindi Kids teraz w wersji 
mini. Idealne w podróży, na spacerze,
w przedszkolu, zmieszczą się nawet
w niewielkiej torebce małej damy.
Laleczki mają duże brokatowe oczka,
włosy w modnych odcieniach pasteli, 
ruchome kończyny i potrafi ą kiwać 
główkami. W kolekcji dostępnych jest sześć 
laleczek oraz trzy pojazdy.
Wysokość laleczki: 8,5 cm. Wiek: 3+.

W zestawie jeden z 12 nowych piesków (może się 
też trafi ć unikatowy!). Pieski należą do fanklubu VIP 
Pets. Zabawę uzupełnią nowe, spersonalizowane 
akcesoria, które pozwolą stworzyć najbardziej 
wymyślne fryzury. Dodatkowo dzięki załączonym 
naklejkom można przystroić swój salon/pudełko.
Aby otworzyć opakowanie w kształcie serduszka, wystarczy zanurzyć 
końcówkę pudełeczka w wodzie – blokada zwolni się, a dodatkowo
na powierzchni pojawi się tęczowy ślad. Wysokość pieska: 7 cm.
Długość włosów pieska: 20 cm. Wiek: 3+.

Posiada trwałą kartę SD, którą można przechowywać w specjalnym schowku. 
Nowe funkcje: rysunki z dźwiękami (projektor imituje dźwięk wybranego 
rysunku, np. szczekanie psa przy wyborze 
obrazka z psem), nauka angielskiego 
(naucz się literować podstawowe angielskie 
słowa, a następnie zamień je w niesamowite 
obrazki) oraz ponad 60 rysunków. smART 
Sketcher i dedykowana bezpłatna aplikacja 
wspomagają dziecko w odkrywaniu talentu 
plastycznego oraz przez zabawę uczą 
języka angielskiego. Wiek: 5+.

Układanka, która polega na połączeniu 
wagoników pociągu. Każdy wagonik 
oznaczony jest literą alfabetu,
a w środku znajduje się zwierzak
lub rzecz, która odpowiada tej literze. 
Edukacyjna układanka pomoże 
najmłodszym zapamiętać litery alfabetu 
w odpowiedniej kolejności.
Liczba elementów: 21 (ułożone
w ciągu mają długość 2,3 m!). Wiek: 5+. 

Połączenie kreatywnej zabawy z aplikacją edukacyjną. Dzięki masie
w jaskrawych kolorach można 
własnoręcznie wykonać piękne
fi gurki/potworki/postaci. W zestawie
18 pojemników z miękką masą oraz kod 
dostępu do aplikacji dla zakupionej serii 
postaci. Do stworzenia sześć dinozaurów: 
Dimetrodon, Allosaurus, Therizinosaurus, 
Lagosuchus, Parasaurolophus
i Ankylosaurus. Masa wysycha na powietrzu 
w ciągu 24 godzin.

Gra polega na pozbyciu się wszystkich 
wylosowanych płytek z liczbami poprzez 
wykładanie na stół sekwencji lub ciągów 
minimum trzyliczbowych. Najciekawsza 
możliwość to ingerencja w już ułożone 
płytki – w swojej kolejce można je dowolnie 
przesuwać i modyfi kować, pamiętając
o zasadzie: minimum trzy kostki w sekwencji lub ciągu. Nową wersję cechują 
wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, zakrzywione płytki,
które są łatwiejsze do układania jedna na drugiej, oraz zakrzywione podstawki 
na płytki. Wiek: 7+.

Tor samochodowy Hot Wheels

niu 

. 

betu 

5+.

Laleczki Kindi Kids Mini

I Love Vip Pets Mini – fi gurka z długimi 
włosami

Puzzle Dodo – Pociąg – Abecadło

Hey Clay – zestaw Mega Dinozaury

Gra „Rummikub Novo”

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS
www.tmtoys.pl

Projektor smART Sketcher 2.0
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Wydawca: EGMONT POLSKA

www.egmont.pl

Gra „Ratuj króliczki”
Gracze rzucają kolorową kostką
i starają się uratować jak najwięcej 
króliczków. To gra-zabawka,
która uczy rozpoznawania kolorów 
i liczenia. Świetnie sprawdzi się 
jako pierwsza planszówka w życiu 
dziecka. Wiek: 3+.

Gra „Pierwsza gra. Zwierzątka”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Seria gier „Akademia Mądrego Dziecka” 
jest skierowana dla najmłodszych dzieci 
i ich rodziców. Gracze losują z woreczka 
fi gury i dopasowują je do zwierzątek 
na stole. Każdy stara się znaleźć fi gury 
pasujące do swojego zwierzątka,
ale łatwo się pomylić i pomóc 
przeciwnikowi! Kto pierwszy zdobędzie 
wszystkie fi gury, wygrywa. Dzieci poznają 
kształty za pomocą wzroku i dotyku, 
ćwicząc przy tym małą motorykę. Wiek: 2+.

Gra „Kotek Psotek”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Celem gry jest doprowadzenie zwierzątek 
do kryjówki, zanim dogoni je bardzo szybki 
kotek. Gracze będą musieli go przechytrzyć, 
wykorzystując skróty na planszy oraz kocie 
przysmaki. W grze wszyscy uczestnicy mają 
wspólny cel. Rodzice będą mieli frajdę
z pomagania swoim podopiecznym, zaś dzieci 
nauczą się logicznego myślenia, współpracy 
i radzenia sobie z emocjami. „Kotek Psotek” 
oferuje proste zasady, efektowne elementy
i niebanalną rozgrywkę. Wiek: 3+.

Gra „Ubongo 3D”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Najnowsza wersja światowego bestsellera! W grze są przestrzenne klocki, 
które wprowadzają zabawę w zupełnie nowy, 
trzeci wymiar, dzięki czemu rozgrywka staje się 
jeszcze bardziej wymagająca i fascynująca. 
Gracze starają się jak najszybciej zapełnić 
puste pola na swoich planszach, tylko tym 
razem muszą to zrobić dwuwarstwowo. Ci, 
którym uda się rozwiązać łamigłówkę na czas, 
zdobywają klejnoty. Cztery poziomy trudności 
pozwolą na dostosowanie gry do wieku
i doświadczenia graczy. Wiek: 8+.

Wydawca: EGMONT POLSKA

Gracze, rzucając kostkami, starają się 
zdobyć jak najwięcej butów dla swoich 
stonóg. Muszą sami decydować,
ile butów i w jakich kolorach chcą 
zdobyć. Wygra gracz, którego stonoga 
będzie posiadać najwięcej butów. 
Dostępne dwa warianty: dla dzieci 
młodszych i starszych. Gra uczy
prostego liczenia oraz nazw kolorów. 
Wiek: 4+.

Gra „Nogi stonogi”

Gra „Ubongo”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Światowy hit, gra wydana w 20 językach! Każdy 
z graczy dostaje planszę z unikatowym wzorem 
i 12 elementów układanki. Jeden z graczy 
przekręca klepsydrę i rzuca kostką, wskazując, 
z których elementów gracze będą korzystać 
w rundzie. Wszyscy uczestnicy jednocześnie 
starają jak najszybciej zasłonić puste pola 
na swoich planszach. Każdy, kto zdąży to 
zrobić przed upływem czasu, zdobywa klejnot. 
Wygrywa gracz, który w ciągu dziewięciu rund 
zbierze najcenniejsze klejnoty. Wiek: 8+.
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Tor samochodowy Hot WheelsTor samochodowy Hot Wheels

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

www.mgae.com

My Real Jam
Zestaw instrumentów 
muzycznych Little Tikes, na 
który składają się gitara 
akustyczna, gitara elektryczna, 
keyboard, mikser oraz 
perkusja. Opakowanie służy 
za futerał, w którym można je 
przechowywać. Cztery tryby 
zabawy: gra z zespołem, tworzenie własnych utworów, gra solo jam
lub gra do dowolnego utworu z wykorzystaniem łącza Bluetooth. 
Wszystkie instrumenty posiadają regulację głośności.

Muzyczny chodzik 3 w 1 oferuje trzy sposoby 
zabawy: można go użyć jako chodzika, stołu
do zabawy lub do siedzenia i zabawy! Oferuje 
ponad 70 ćwiczeń, piosenek i dźwięków, a świecąca 
centralna kopuła wyświetla gwiazdki dookoła 
pokoju. Pchacz Buster ma interaktywny panel
z czterema piosenkami, dźwiękami i frazami
z popularnego serialu, działający klakson,
efekty dźwiękowe zapłonu i wycieraczki. Muzyczny 
autobus to innowacyjna zabawka łącząca w sobie 
pozytywkę typu press and play, ksylofon i autobus.

Seria Little Tikes x Little Baby Bum

Lalki L.O.L. Surprise! w nowym rozmiarze kryją 15 niespodzianek. 
Opakowanie wielokrotnego użytku zamienia się w sypialnię. Seria obejmuje 
cztery lalki modowe: L.O.L. Surprise! Tweens Hoops Cutie (kocha sportowy 
styl), L.O.L. Surprise Tweens Cherry B.B. (jest prawdziwą artystką), L.O.L. 
Surprise! Tweens Fancy Girl (uwielbia metamorfozy) oraz L.O.L. Surprise! 
Tweens to Freshest (zwolenniczka miejskiego stylu). Każdy zestaw zawiera 
lalkę, ubrania, buty, akcesoria, pudełko
na kapelusze, szczotkę do włosów, torbę
na ubrania, naklejkę, wieszak, stojak na lalkę 
oraz „pamiętnik”, który mówi trochę więcej
o lalce i jej osobowości.  

L.O.L. Surprise! Tweens
Seria „Opowiadania do nauki czytania”

Wydawca: AKSJOMAT

Wydawca: AKSJOMAT

Wydawca: AKSJOMAT

Seria „Top modelki”
W „Top modelkach i ich kotkach” małe 
stylistki znajdą 20 sylwetek modelek
oraz koty różnych ras, które czekają
na fantazyjne stroje. Zabawa polega 
na rysowaniu, kolorowaniu, ozdabianiu 
i naklejaniu ubrań. Książeczka zawiera 
konturowe szkice modelek i kotków, 
instrukcję rysowania wybranych 
elementów garderoby, dwa arkusze
z naklejkami, propozycje stylizacji na różne okazje
oraz modelki w pokazowych strojach.

Serię wyróżniają starannie dobrane 
fotografi e najważniejszych
i inspirujących modeli pojazdów, duże, 
wygodne do przyklejania naklejki
ze zdjęciami aut, pociągów i samolotów 
oraz krótkie informacje wzbogacające 
wiedzę i rozwijające zainteresowania 
dzieci. Książeczki z serii polecane są 
wszystkim miłośnikom pojazdów
i maszyn.

Seria „Albumy z naklejkami.
Ciekawostki i wyklejanie” 

Znacie to uczucie, kiedy przeziębienie 
pokrzyżuje plany? Zamiast zabawy
z kolegą czy koleżanką trzeba zostać
w łóżku! Niestety, ktoś nie posłuchał mamy 
i nieźle narozrabiał… Co z tego wynikło? 
Przeczytajcie sami! Ciekawa historia, 
piękne ilustracje i duże litery to propozycja 
dla tych, którzy ćwiczą umiejętność czytania. 
W serii ukazały się książeczki „Aniela na 
tropie”, „Błękitna rybka”, „Magiczne piórko” 
oraz „Złoty miś”.

www.aksjomat.com
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Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

www.multigra.com.pl

Gra „Tropimy dźwięki”

Przybijanka

Wydawca: MULTIGRA

Producent: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: MULTIGRA

Kreatywna zabawka edukacyjna 
pozwalająca tworzyć niemal 
nieskończoną ilość fantazyjnych 
obrazków to idealny sposób
na ćwiczenie wyobraźni!
Przybijanie młotkiem kolejnych 
elementów do tablicy korkowej 
sprawia dzieciom ogromną frajdę, 
wyróżniając produkt na tle innych 
tego typu. Wiek: 7+. 

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 „Oko nie”
Na pierwszy rzut oka okonie są takie 
same, ale to tylko złudzenie… Ten ma 
inną płetwę, a ten inaczej się uśmiecha! 
Zmierz się z przyjaciółmi o tytuł sokolego 
oka! Gra pozytywnie wpływa na zmysł 
obserwacji, a nieco podwyższony 
poziom trudności zmusza dzieci
do koncentracji i podjęcia dodatkowego 
wysiłku. Jednak dzięki temu smak 
wygranej jest jeszcze lepszy!
Liczba graczy: 1-5. Wiek: 6+. 

Rozłóż planszę w formie mapy Polski i wylosuj miejsca, które musisz 
odwiedzić. Zastanawiasz się, czy jechać pociągiem,
czy samochodem? A może polecisz
balonem?! Planuj, działaj i zbierz
atrakcje turystyczne szybciej
niż rywale. Z tej gry dowiesz się,
gdzie leżą różne polskie miasta,
poznasz ich wizytówki i ciekawostki
o nich. Podróżowanie jeszcze nigdy
nie było tak proste! Liczba graczy: 2-8.
Wiek: 8+. 

Gra „Mali podróżnicy – Polska”

Gracze mają do dyspozycji 20 kłódek 
i 20 kluczy. Czy uda im się odnaleźć 
wszystkie pary, zanim zrobią to 
rywale? Kilka wariantów rozgrywki 
sprawia, że gra nigdy się nie nudzi. 
Tytuł sprawdzi się zarówno wśród 
rówieśników, jak i w potyczkach 
rodzinnych. Gra rozwija pamięć, 
refl eks i spostrzegawczość. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+. 

Gra „Klik klak”

Gra „Zakręcona kolejka”
O zwycięstwie w tej grze nie decyduje 
kolejność na mecie, przeciwnie – im dłużej 
grasz, tym masz większe szanse na wygraną. 
Po drodze musisz zebrać jak najwięcej 
wagonów, pasażerów i towarów. Brak 
typowej punktacji sprawia, że w „Zakręconą 
kolejkę” mogą grać nawet przedszkolaki. 
Ruchoma dwustronna obrotnica montowana 
pośrodku planszy wprowadza do rozgrywki 
jeszcze więcej emocji. Liczba graczy: 2-4. 
Wiek: 5+. 
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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 
wyciągają one 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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Zabawka składa się z 20 elementów, czyli
10 par obrazków, wśród których należy znaleźć 
przeciwieństwa: mały i duży, stare i nowe, 
mokra i sucha, zdrowy i chory, smutny i wesoły, 
głodny i najedzony, lekkie i ciężkie, zimno
i ciepło, cicho i głośno, brudny i czysty. To na 
pozór proste zadanie wymaga skupienia uwagi 
na ilustracji, ale przede wszystkim pobudza 
do myślenia. Mimo niedużej liczby elementów puzzle stwarzają okazję 
do wielu zabaw o różnym stopniu trudności, w zależności od możliwości 
intelektualnych i potrzeb dziecka. Wiek: 2+.

„Pucio. Przeciwieństwa”

„Rok w lesie. Memo”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

www.nk.com.pl

„Feluś i Gucio poznają zawody”

Gra „Feluś i Gucio grają w sylaby”

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

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 całej książce jest ich ponad 50), co pozwala 
odkrywać kolejne szczegóły i słowa.

Feluś i Gucio zapraszają do wspólnej zabawy 
w układanie sylab! Ta gra edukacyjna, 
przepięknie zilustrowana przez Mariannę 
Schoett, daje możliwość układania dwu- oraz 
trzysylabowych słów. Opisane w instrukcji 
warianty różnicują rozgrywkę, czyniąc każdą 
niepowtarzalnym przeżyciem.
W pudełku znajdują się 4 unikatowe plansze 
(na rewersie każdej są nowe trzysylabowe 
hasła), 60 płytek z ilustracjami
i 48 dwustronnych płytek z sylabami. 

Feluś jest ciekawym świata przedszkolakiem. Fascynują 
go ludzie wykonujący różne zawody i chętnie ich 
naśladuje podczas zabaw. A do tego wspaniale opiekuje 
się swoim kotem! Feluś ma wiele pasji i próbuje swoich sił 
w rozmaitych dziedzinach, aby odkryć, co tak naprawdę 
lubi robić. Jego towarzysz – miś Gucio – chce być 
fryzjerem albo kierowcą. A może jednak weterynarzem 
lub aktorem? Wspólna lektura zachęci małego czytelnika 
do odkrywania swoich mocnych stron, do zadawania pytań o zawody osób 
z najbliższego otoczenia, a także do rozmów o tym, czym są wytrwałość
i wykorzystywanie swoich atutów.

Bohaterowie książki „Rok w przedszkolu” 
zapraszają do wspólnych poszukiwań kształtów 
i kolorów! „Wytęż wzrok” to gra wymagająca 
niesamowitej spostrzegawczości. Gdzie ukrył się 
żółty przedmiot? A czerwony? Gdzie znajdziemy 
coś kwadratowego? Każda z 48 kart to nowe 
wyzwanie nie tylko dla fanów książki „Rok
w przedszkolu”. Ilustracje Przemka Liputa 
ponownie przenoszą nas do Słonecznego 
Przedszkola, które nieustająco tętni energią.
Tylko jak w takich warunkach zachować spokój i wytężyć wzrok?

Niespodzianka dla najmłodszych 
fanów bestsellerowego „Roku w lesie”! 
Po rozłożeniu kafelków obrazkami do 
dołu dzieci odszukują i łączą w pary 
mieszkańców lasu: dziki, niedźwiadki, 
łosie, krety i gąsienice. Każdą odnalezioną 
parę odkładają na bok. Wygrywa ten, 
kto znajdzie więcej par. „Rok w lesie. 
Memo” pozwala trenować pamięć, ćwiczy 
koncentrację i cierpliwość. Zjawiskowe grafi ki Emilii Dziubak sprawiają,
że gra będzie prawdziwą przyjemnością dla całej rodziny.

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

Gra „Wytęż wzrok”
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„Baby Shark. Moja pierwsza
kolorowanka”

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

www.slowne.pl

„Baby Shark. Świętowanie
z naklejkami”

„Baby Shark. Przygoda z wróżką 
zębuszką”

„Baby Shark. Ryba z nieba”

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

Wydawca: SŁOWNE MŁODE 

Pewnego dnia Rekinek spotyka w oceanie 
małą rybkę, która spadła z nieba i bardzo 
chciałaby wrócić do domu. Aby jej pomóc, 
musi poprosić o wsparcie przyjaciół. Ciepła, 
dowcipna historia o empatii, sile przyjaźni
i pokonywaniu strachu dodatkowo wprowadzi 
maluchy w temat gwiazdozbiorów. 
Wpadające w ucho rymowanki, kolorowe 
ilustracje z ulubionymi bohaterami i ciekawe 
zadanie to wspaniały pomysł na spędzenie 
czasu z dzieckiem. 

Rekinek zgubił ząbek. Szukał go już 
wszędzie. Zupełnie nie wie, co powiedzieć 
mamie… A co, jeśli zgubi kolejny? Chyba 
musi udać się po pomoc do wróżki zębuszki.
Dzięki tej uroczej książeczce dzieci oswoją 
się z tematem wypadania zębów.
Pełen ciepła, dostosowany do wieku tekst 
z wpadającymi w ucho rymowankami, 
dowcipne ilustracje i dobrze znani 
bohaterowie to recepta na sukces. 

Baby Shark to jeden z ulubionych bohaterów bajek. 
Z książeczki dzieci dowiedzą się, jak rekinia rodzina 
świętuje urodziny i śluby. Dostosowane do wieku 
zadania oparte na naklejkach oraz kolorowaniu
to doskonałe ćwiczenie motoryki małej, koordynacji 
ręka-oko i rozpoznawania kolorów, a dodatkowo 
świetna zabawa! Zapraszamy w kolorową 
podróż przez ocean w towarzystwie Rekina i jego 
przyjaciół. Du, du, du!

Sympatyczny mały Rekinek i jego rodzina: Babcia, 
Mama i Tata, wspólnie z innymi niezwykłymi 
morskimi stworzeniami zabierają dzieci w świat 
koloru i zabawy. Duże, bezpieczne naklejki mogą 
służyć jako ściągawka kolorystyczna lub zostać 
wykorzystane w dowolny sposób. Praca z tą 
książeczką to świetne ćwiczenie koordynacji
ręka-oko i rozpoznawania kolorów.
Wystarczy tylko przygotować kredki.

Rekinek bardzo się dziś nudzi… Na szczęście 
znajduje skrzynię z balonami. Wkrótce okazuje 
się, że dzięki temu znalezisku będzie mógł 
pomóc swoim przyjaciołom. Zainspirowana 
piosenką „Baby Shark Dance” urocza 
opowieść o sile przyjaźni zaciekawi każdego 
malucha. W każdej książeczce z serii „Baby 
Shark” znajduje się również proste zadanie 
nawiązujące do poznanej historii.

„Baby Shark. Balony przynoszą
radość”

Żadne stworzenie morskie nie gotuje tak 
dobrze, jak Babcia Rekin. No, chyba że 
chodzi o bułeczki… tutaj prym wiedzie 
zdecydowanie Dziadek Rekin! Dzięki tej 
uroczej książeczce dzieci będą mogły 
poćwiczyć liczenie w towarzystwie 
ulubionych bohaterów. Na końcu książki 
znajdą też zadanie do wykonania. 

„Baby Shark. Świeże bułeczki”
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Kuferek mały z klockami K3 

Producent: HEMAR FAMILY

Producent: HEMAR FAMILY

www.hemar.com.pl

Koparka z przyczepą 

Zestaw ogrodowy

Komplet Mini z dwoma wiaderkami 

Producent: HEMAR FAMILY

Producent: HEMAR FAMILY

Producent: HEMAR FAMILY

Producent: HEMAR FAMILY

W zestawie 10 elementów: 2 wiaderka (Kogucik i Koniczynka), łopatka, 
grabki, 4 foremki w kształcie zwierzątek oraz konewka Stokrotka. 
Poszczególne elementy są małe i lekkie, idealne do zabrania w wakacyjną 
podróż. 

Taczka z łopatą i grabiami to podstawowy ekwipunek małego ogrodnika, 
który będzie świetnym pretekstem do aktywności na świeżym powietrzu,
w ogrodzie, piaskownicy 
oraz podczas spacerów. 
W zestawie konewka 
Słoneczko z odpowiednio 
wyprofi lowaną rączką, 
która pozwala wygodnie 
podlać kwiatki
na rabatce.

Posiada gumowe koła i jest wyposażona w dwie ruchome łyżki. Kierownica 
pozwala na skręcanie przedniej osi. W kabinie umieszczona jest fi gurka 
kierowcy. Produkt wyróżnia 
się dużą wytrzymałością
i bajkowym kształtem. 

Klocki K3 o szerokości 57 mm przeznaczone są dla dzieci już od 2. roku 
życia. Dzięki dodatkowym elementom, takim jak okienka, drzwi, drzewka, 
ludziki, pociągi i samochodziki, pozwalają na projektowanie różnorodnych 
konstrukcji.

Klocki K2 o szerokości 30 mm pozwalają na tworzenie bardziej 
skomplikowanych budowli i całych miasteczek. Elementy dodatkowe: 
okienka, drzwi, daszki, drzewka, ludziki, pociągi i samochodziki. Na zdjęciu 
przykładowa scenka z wykorzystaniem wszystkich klocków z kuferka. 

Kuferek mały z klockami K2 

Klocki K1 o szerokości 16 mm przeznaczone są dla dzieci powyżej
3. roku życia. Dodatkowymi elementami w zestawie są okienka, drzwi,
pojazdy i maszyny budowlane. Na zdjęciu przykładowa scenka
z wykorzystaniem 
wszystkich klocków
z kuferka.

Kuferek duży z klockami K1 
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I’m a Genius – Quiz – Język polski

NanoBytes – blister 10 szt.

I’m a Genius – Manufaktura szminek

„Carotina – Laboratorium 50 gier”

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE
www.dante.com.pl

„Peppa Pig - 10 gier”

Uczestnicy zabawy odpowiadają
na pytania i przesuwają swój pionek
po planszy, zdobywając przy tym specjalne 
odznaki. Quiz został przygotowany na 
podstawie programu nauczania w szkole 
podstawowej i podzielony na dwa poziomy 
trudności, dzięki czemu młodsze i starsze 
dzieci mogą razem spędzać czas przy 
planszy. Gra rozwija słownictwo, wiedzę 
oraz zagadnienia gramatyczne z języka 
polskiego.

Edukacja połączona z kolekcjonowaniem w nowym 
wydaniu. Rozgrywka przebiega w darmowej aplikacji 
na telefon. Dzieci mogą rozbudowywać swoje 
wirtualne miasto, budynki i rezydencje. Dodatkowym 
wsparciem w grze są pikselowe fi gurki. Podczas 
korzystania z aplikacji oraz skanowania dzieci 
poznają różnego rodzaju ciekawostki, które następnie 
wykorzystują w quizach. W zestawie: 8 widocznych 
NanoBytes, ukryty NanoBytes, postać ze świata 
ByteWorld (do wykorzystania w aplikacji), szkatułka, naklejka z kodem
do użycia w aplikacji oraz przewodnik kolekcjonera.

Produkcja szminek jeszcze nigdy nie była tak prosta! Ilustrowany podręcznik 
przeprowadza dzieci krok po kroku przez wszystkie eksperymenty 
(uszeregowane wraz z rosnącym stopniem 
trudności) oraz zapewnia podstawy 
teoretyczne. Dzięki temu dowiedzą się,
co służyło za pierwsze szminki, jaka jest
ich geneza i w jaki sposób wykorzystywane
są obecnie. W zestawie aromaty:
czereśniowy, malinowy i waniliowy,
barwniki: biały, pomarańczowy i czerwony, 
sztyfty na szminki, miarka i szpatułka.

Zestaw gier i zabaw edukacyjnych 
dedykowanym dzieciom na 
wczesnym etapie przedszkolnym. 
Wewnątrz pudełka znajduje się 
wiele gier, które rozwijają logiczne 
myślenie, pamięć, uwagę oraz 
wyobraźnię w towarzystwie Peppy
i jej przyjaciół.

Największy zestaw gier w jednym 
pudełku świetnie sprawdzi się jako
prezent. W zestawie takie gry, jak:
„Gra z gęsią”, „Schody i węże”, 
„Backgammon”, „Szachy”, 
„Gwardziści i złodzieje”
oraz „Briscola”.

„Kolekcja 100 gier”

Bogaty zestaw stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym.
Mają one do dyspozycji grającą podświetlaną Carotinę oraz wiele 
wykonanych z grubego kartonu elementów przedstawiających 
sympatyczne zwierzęta i przedmioty z farmy. 
Dzieci starają się odgadnąć prawidłową 
odpowiedź na pytanie, naciskając Carotiną
na czarne kółeczko znajdujące się obok 
wybranej odpowiedzi. Jeśli wybór jest prawidłowy, 
Carotina świeci się i wydaje różne okrzyki, 
natomiast w przypadku błędnej odpowiedzi 
zachęca dziecko do ponownej odpowiedzi.
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Guzikowy trening małej rączki 

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

www.askato.pl

Garderoba z wyposażeniem

Genialny dzieciak – Śrubkowe
konstrukcje

Wyklejanka – Zwierzątka

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: ASKATO

Sprawność rączek ma wpływ na poziom grafi czny prac dziecka, dlatego 
należy jak najczęściej ćwiczyć u malucha 
ruchy łokcia, chwytanie, ruchy nadgarstka 
oraz precyzyjne ruchy palców. Ćwiczenia 
te można wykonywać za pomocą 
kreatywnej wyklejanki. To pomysł na 
superzabawę, podczas której dziecko 
ćwiczy motorykę ręki i paluszki, a także 
cierpliwość, precyzję oraz koordynację 
oko-ręka. Wiek: 3+.

Kreatywna zabawa dla małych 
konstruktorów, mechaników i wszystkich 
miłośników tworzenia. Elementy zestawu 
można dowolnie łączyć, przykręcać
i rozkręcać za pomocą wiertarki.
Można bawić się w płaszczyźnie lub
w przestrzeni, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia 
małego konstruktora. Dziecko poprzez zabawę w przyjemny sposób 
przygotowuje swoje rączki do sztuki pisania. Produkt jest idealny jako 
prezent dla przyszłego architekta, projektanta lub konstruktora. 

Garderoba z ubrankami wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa.
W szafi e znajdują się trzy sukienki, 
trzy pary butów i dwie torebki. 
Zabawa rozwija kreatywność oraz 
wyobraźnię dziecka. Garderoba 
jest dostępna w dwóch kolorach: 
różowym oraz miętowym. Wiek: 3+.

Klocki małych geniuszy
konstrukcyjne 

Zakręcona wieża z piłeczkami to zabawka, 
która kształtuje i wspomaga rozwój 
koordynacji ruchowej małych mięśni,
co pozwala na opanowanie umiejętności 
chwytania. Zabawa polega na tym, 
że dziecko umieszcza na najwyższym 
poziomie wieży kolorową piłeczkę i patrzy, 
jak toczy się ona po niższych poziomach. 
Zabawka pobudza u malucha ciekawość 
świata, a także sprawia mnóstwo radości podczas prób złapania toczących 
się w dół piłeczek. Wiek: 1+.

Wyścig kulek 

Podczas zabawy dzieci nie tylko 
odtwarzają obrazy i przedmioty, ale też 
coraz lepiej kojarzą fakty i samodzielnie 
dochodzą do wniosków, szukają 
podobieństw, tworzą własne konstrukcje 
i zaczynają myśleć abstrakcyjnie. 
Z dostępnych zestawów można projektować 
najróżniejsze wzory, kształty i formy. Jedynymi ograniczeniami są 
wyobraźnia małych konstruktorów i posiadane zestawy klocków.
Liczba elementów: 40.

Skuteczny sposób na ćwiczenie 
motoryki małej ręki. Pisanie,
zapinanie guzików oraz lepienie
to umiejętności, których zdobycie 
muszą poprzedzić wytrwałe ćwiczenia. 
Zestaw zawiera wygodny pojemnik
do przechowywania, aż 45 kolorowych 
guzików i 12 wymiennych plansz 
do umieszczania na specjalnej 
podstawce z dziurkami służącej
do układania guziczków. Wiek: 2+.
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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. Gra pozwoli wam zabłysnąć 
wiedzą na temat znanych bohaterów
i wydarzeń. W pudełku znajdziecie mechanizm, 
który głosem dyrektora Hogwartu poprowadzi was przez rozgrywkę.
Waszym zadaniem będzie wyłącznie udzielanie odpowiedzi, jednak 
uważajcie: każda pomyłka będzie was sporo kosztowała!

Bohaterskie psiaki, które na co dzień dzielnie 
pomagają potrzebującym, zawitały na karty 
„Dobble”, by wspierać najmłodszych w ćwiczeniu 
refl eksu i spostrzegawczości. Czy uda ci się 
wypatrzyć parę identycznych bohaterów lub 
charakterystycznych przedmiotów, zanim zrobią 
to przeciwnicy? Zadanie jest proste: spójrz na 
pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku, oraz na tę 
leżącą na środku stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko 
pozbądź się swojej karty!

Gra „BrainBox: Świat”

Gra „Opowiadanki”

Gra „Splendor”

Gra „Harry Potter
i Magiczny Quiz”

Gra „Dobble: Psi Patrol”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL
www.rebel.pl

Gra „Dixit”

Pozwoli dziecku w atmosferze doskonałej 
zabawy zdobyć wiedzę o świecie. 
Dzięki prostej grze karcianej opartej 
na wyszukiwaniu szczegółów oraz 
zapamiętywaniu fl agi, mapy, stolice
i symbole poszczególnych państw przestaną 
być dla niego zagadką. Na 55 kartach 
znajdzie informacje o najważniejszych 
krajach, a angażujący sposób rozgrywki 
pozwoli mu bez wysiłku poszerzyć swoją 
wiedzę z zakresu geografi i. 

Przepięknie zilustrowana gra stworzona
z myślą o rodzinnym spędzaniu czasu. 
Rodzice z dziećmi poznają bajki i decydują, 
jakie zwierzaki zostaną bohaterami 
opowieści. Kotek to odważny rycerz,
a może samotny muzykant? Wiewiórka 
to ciekawska wiedźma czy niezdarna 
wojowniczka kung-fu? Ulubiona historyjka 
nie przestanie was bawić, jeśli za każdym 
razem będziecie zmieniać występujące w niej zwierzęta: zły strażnik z jednej 
opowieści w kolejnej może stać się nieustraszonym kapitanem!

Wciel się w renesansowego kupca i rozpocznij 
swoją drogę ku chwale i świetności, 
wydobywając, transportując, a następnie 
sprzedając drogocenne minerały.
Podczas rozgrywki pobieraj żetony z banku,
by następnie mądrze je wydać i zapewnić 
sobie stałą produkcję danego kamienia. 
Stopniowo napędzając silnik produkcji,
masz szansę na zakup coraz to 
wartościowszych kart, które zaprowadzą cię 
prosto do zwycięstwa.

Wesoła gra skojarzeń, która pobudza 
kreatywność i zapewnia świetną zabawę 
w rodzinnym gronie. W każdej rundzie 
jeden z graczy zostaje Bajarzem. Spośród 
posiadanych na ręce kart wybiera jedną,
a następnie wymyśla i głośno podaje do niej 
skojarzenie. Może być nim wszystko: słowo, 
zdanie, tytuł fi lmu lub piosenki. Następnie 
pozostali gracze spośród kart ze swojej 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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Producent/Dystrybutor: WOOPIE/LEKER.PL

www.leker.pl

Stół wodny Statek piracki

Koszykówka składana

Producent/Dystrybutor: LITTLE TIKES/LEKER.PL

Producent/Dystrybutor: LITTLE TIKES/LEKER.PL

Przenośna koszykówka, która umożliwia 
zmianę ustawienia wysokości kosza
w zakresie od 76 cm do 120 cm
(do wyboru aż sześć pozycji).
W koszykówce znajduje się miejsce
do przechowywania piłki (dołączona
do zestawu). To doskonała zabawka 
zarówno w domu, jak i na zewnątrz. 
Rozwija motorykę, koordynację ruchową
i ducha współzawodnictwa. Wiek: 12 m+. 

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

W zestawie lizaki, lody i inne słodycze, 
kanapki, przekąski oraz butelka na sok. 
Dołączone pieniążki zachęcą dzieci 
do nauki matematyki i podejmowania 
decyzji zakupowych. Zabawka posiada 
liczne funkcje dźwiękowe (uruchamiane 
za pomocą guzika na blacie) i świetlne 
(świecący trzon parasolki). Parasolka
z półką obraca się o 360 stopni.
Wiek: 3+. 

Sklep-wózek z lodami i słodyczami 

Producent/Dystrybutor: WOOPIE/LEKER.PL

Drewniany sorter do rozpoznawania kolorów i nauki liczenia. Zabawa 
polega na dopasowywaniu liczby nałożonych kółek do cyferek 
namalowanych na podstawce. Dziecko ćwiczy w ten sposób zdolności 
manualne i koordynację 
ręka-oko, rozwija umiejętność 
logicznego myślenia, uczy 
się rozpoznawania kolorów 
oraz pojęcia większy/mniejszy. 
Liczby można ustawić po kolei 
lub pomieszać, aby utrudnić 
układanie. Wiek: 12 m+.

Nauka liczenia i kolorów – układanka

Piaskownica z pokrywą Pieniek

Producent/Dystrybutor: LITTLE TIKES/LEKER.PL

Duża piaskownica, która może 
również służyć do zabawy
w domu jako suchy basen 
na piłeczki lub pełnić funkcję 
dużego pojemnika na zabawki. 
Produkt będzie idealnym 
uzupełnieniem przydomowego 
placu zabaw. Wiek: 12 m+.

Interaktywny słonik edukacyjny

Producent/Dystrybutor: LITTLE TIKES/LEKER.PL

Jedyny pluszak, który „rośnie” wraz
z dzieckiem. Wykonany z materiałów
o różnych fakturach. Słonik ma 
wgranych ponad 200 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. 



18

jesień           2021

„Najlepsza gra
o psach”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

www.foxgames.pl

Gra „Santa Monica”

Gra „Palec boży”

„Najlepsza gra 
o kotach”

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Znakomita gra, która zapewni wam dużo 
dobrej zabawy. Podczas rozgrywki będziecie 
dobierali ze stołu karty, zdobywając kocie 
zabawki, przysmaki i ubranka. Jednak przede 
wszystkim wyruszycie na spotkanie kotów, 
którymi należy odpowiednio się zaopiekować.

Zręcznościówka, w której każdy z graczy walczy o to, by stać się 
najpotężniejszym z bóstw. W grze wcielicie się w role bogów walczących 
ze sobą na wyspach Archipelagu Pępka Świata. Waszym celem będzie 
umieszczenie proroków na 
wyspach oraz nawrócenie ich 
mieszkańców z wykorzystaniem 
praw, które ustanowicie. 
Wygra gracz, który pod 
koniec rozgrywki będzie 
posiadał najwięcej punktów 
zwycięstwa.

Ta piękna gra zabierze cię wprost na plaże 
słonecznej Kalifornii. Niech cię jednak nie 
zwiodą słodkie ilustracje – tutaj naprawdę 
jest nad czym kombinować! „Santa Monica” 
jest wielowymiarową grą, która z każdą 
rozgrywką zaskoczy cię czymś nowym! 
Wybieraj karty krajobrazu, umieszczaj je 
w swojej części miasta i zdobywaj punkty 
zwycięstwa za realizację celów. Klimat
i wygląd twojego bulwaru zależą wyłącznie od ciebie. A pamiętaj, że musisz 
spełnić oczekiwania zarówno turystów, jak i mieszkańców Santa Monica…

Czy lubisz słodkie pieski? Chcesz pogłaskać 
każdego napotkanego szczeniaka, bo przecież 
każdy z nich zasługuje na czułości? Lubisz gry
z piękną grafi ką? Jeśli odpowiedziałeś 
twierdząco chociaż na jedno z tych pytań,
jesteś we właściwym miejscu! „Najlepsza gra 
o psach” to urocza karcianka o zebraniu 
podwórka pełnego psów, które mają wspólny 
cel: muszą być jak najbardziej rozkoszne.

Karolina, Kazik i wydra Hiacynta wsiadają do 
wehikułu i wyruszają w poszukiwaniu Zagadroida. 
Tym razem będą podróżować nie tylko przez 
przestrzeń, lecz również przez czas! Odwiedzą 
siedem różnych epok, w których poznają nowych 
przyjaciół i stawią kolejnym zagadkom.
Wyrusz w szaloną podróż przez przyszłość,
przeszłość i 38 łamigłówek! Dołącz do Karoliny, 
Kazika oraz Hiacynty i baw się, rozwiązując zagadki 
oraz tropiąc tajemniczego porywacza ich robota.

„Dziennik: Zagadkowa podróż
przez czas”

Karciana gra kooperacyjna, w której gracze 
muszą dotrzeć do 12. poziomu. Na każdym 
wcześniejszym otrzymają 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 w żaden 
sposób porozumiewać. Jak więc wygrać? 
W tym kryje się cała magia! Gra została 
nominowana do Spiel des Jahres 2018!

Gra „The Mind”
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Samochód Legion patrolowy nr 2

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE 

www.polesie-toys.pl

Klocki Budowniczy 

Motocykl strażacki 

Wózek do sklepu Mini
+ Zestaw zakupowy nr 3 

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Lekki wózek na zakupy, dopasowany
do wzrostu dzieci, prowadzi się łatwo 
dzięki czterem szerokim kółkom. 
Dodatkowym atutem są dołączone owoce. 
Pozostaje jedynie zadbać o odpowiednią 
scenografi ę i zabawa w odgrywanie ról 
gwarantowana! Liczba elementów: 6.

Maszyna jest stylizowana na wóz 
strażacki. Wykonanie z najwyższej 
jakości materiałów zapewnia 
bezpieczeństwo i trwałość 
podczas zabawy. To świetny 
pomysł na prezent dla małych 
miłośników dwukołowców.

Zestaw konstrukcyjny, który otwiera przed dziećmi nieograniczone 
możliwości projektowania. Z różnorodnych klocków oraz elementów 
specjalnych, takich jak drzewa, auto, znaki drogowe, mogą one zbudować 
budynki, pojazdy, mechanizmy itd. 
Zabawa klockami sprzyja rozwojowi 
małej motoryki rąk i wyobraźni.
To również świetny pomysł
na wielkie rodzinne budowanie 
różnokolorowych domów
i zamków. Liczba elementów: 273. 
Wiek: 3+.

Patrolowy jeep to idealny pojazd dla małego stróża prawa. Zabudowa 
bagażnika jest zdejmowana. Duże, masywne koła świetnie sprawdzą się 
w każdych warunkach i umożliwią jazdę po różnych nawierzchniach. 
Na dachu imitacja dodatkowego światła 
w postaci rzędu refl ektorów. W kabinie 
znajduje się miejsce dla ulubionego 
bohatera. Samochód terenowy 
wykonany został z najwyższej jakości 
tworzywa, co gwarantuje trwałość oraz 
bezpieczeństwo podczas zabawy. 

Przeznaczony do samodzielnej jazdy 
poprzez odpychanie się nóżkami. 
Ergonomiczne siedzisko, duże koła oraz 
wygodne oparcie zapewniają dziecku 
stabilność i bezpieczeństwo. Maluch może 
pchać jeździk, doskonaląc umiejętność 
chodzenia. Pod siedziskiem znajduje 
się schowek, w tylnej części stopka 
zapobiegająca przewróceniu się jeździka, 
a na kierownicy przycisk uruchamiający 
sygnał dźwiękowy.

Jeździk Miła

Wyposażony w szerokie koła jeździk cechuje się wygodnym sterowaniem. 
Ozdobiony „chromowanymi” elementami (felgi, refl ektory, maska 
chłodnicy). Dodatkowym atutem jest interaktywna 
kierownica (trzy sygnały specjalne, klakson, dźwięk 
silnika, resetowanie efektów dźwiękowych).
Pod siedzeniem znajduje się schowek
do przechowywania drobnych przedmiotów. 
Podwozie posiada zabezpieczenie przed 
wywróceniem. 

Samochód-jeździk SuperCar nr 1
z sygnałem dźwiękowym 
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W starej posiadłości dokonano przed laty 
straszliwej zbrodni. Właściciel został niesłusznie 
skazany na śmierć, a teraz jego zjawa mści 
się na obecnych mieszkańcach… Gracze 
wcielają się w grupę detektywów wysłanych 
do rozwikłania tej sprawy. Jeden z nich stanie 
się duchem skazanego, komunikującego się 
ze śledczymi poprzez karty Snów. Odczytując 
jego wskazówki oraz wykorzystując karty Lokacji 
i Przedmiotów, postarają się zidentyfi kować 
prawdziwego mordercę. 

Gra „Tajemnicze domostwo”

Wydawca: PORTAL GAMES

Wydawca: PORTAL GAMES

Wydawca: PORTAL GAMES

Dwie drużyny, osiem haseł i jeden cel: 
rozszyfrować przeciwników! Na początku gry 
każda drużyna otrzymuje cztery znane tylko
jej wyrazy. W danej rundzie jeden gracz
z każdej drużyny musi podać skojarzenia
do trzech z czterech tych wyrazów. Muszą
one być na tyle czytelne, by członkowie własnej 
drużyny mogli je odpowiednio dopasować,
a jednocześnie na tyle skomplikowane,
by przeciwnicy nie domyślili się, o jakie wyrazy 
chodzi.

Gra „Decrypto”

Szybka gra strategiczna z mechaniką 
set collection, w której spróbujesz zostać 
Arcykapłanem Azteków! Co trzeba 
zrobić? Musisz złożyć podobizny Coatla, 
Upierzonego Węża, boga nieba i ziemi. 
Posłużą ci do tego segmenty głów, ogonów 
i tułowia, które będziesz układał tak, aby 
zdobyć jak najwięcej punktów. Karty Świątyń 
i Proroctw poinstruują cię w tym zadaniu,
a specjalne żetony Poświęcenia dodatkowo 
urozmaicą rozgrywkę niekonwencjonalnymi akcjami. Do dzieła! 

Gra „Coatl”

www.portalgames.pl

Zestaw konstrukcyjny Engino Maker 
Girl 20 w 1

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

www.cqe.pl

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

Zestaw kreatywny, który pomaga rozwijać 
myślenie, wizję przestrzenną i projektowanie
w 3D. Zawiera 111 elementów, z których 
można złożyć 20 przeróżnych zabawek,
m.in. helikopter, wózek dziecięcy, łódkę, 
huśtawkę, żyrafę oraz skuter śnieżny. 
Poszczególne elementy w prosty sposób łączą 
się na zatrzask. W kolorowej instrukcji znajdują się opisy dwóch konstrukcji, 
pozostałe są dostępne online lub w darmowej aplikacji 3D. Plastikowa 
walizka ułatwia przechowywanie i przenoszenie zestawu. Wiek: 7+. 

Zestaw, który pozwoli dzieciom ożywić swoje 
kreacje za pomocą elektronicznego kontrolera. 
Uczy podstaw kodowania z wykorzystaniem 
oprogramowania opartego na blokach. Składa się
z 291 części, z których można złożyć 100 modeli
i robotów, takich jak samoloty, samochody, poruszające się dinozaury oraz 
ramię robota. Poszczególne elementy w prosty sposób łączą się na zatrzask. 
W zestawie wielokrotnie nagradzany kontroler ERP z połączeniem Bluetooth, 
a także dwa czujniki podczerwieni i dwa silniki. Plastikowa walizka ułatwia 
przechowywanie i przenoszenie zestawu. Wiek: 10+. 

Zestaw konstrukcyjny Robotized 
Maker Pro 100 w 1

Zestaw zawiera 144 elementy, z których 
można złożyć 20 niezwykłych zabawek, 
takich jak afrykańskie zwierzęta z safari, 
helikopter, samolot kaskaderski, motocykl 
oraz wywrotka. Poszczególne elementy
w prosty sposób łączą się na zatrzask.
W kolorowej instrukcji znajdują się 
opisy kilku konstrukcji, pozostałe są 
dostępne online lub w darmowej aplikacji 3D. Plastikowa walizka ułatwia 
przechowywanie i przenoszenie zestawu. Wiek: 7+. 

Zestaw konstrukcyjny Maker Master 
20 w 1



21

 2021           jesień

Książki oraz klocki LEGO® w oryginalnej 
metalowej puszce to gratka dla wszystkich 
fanów Harry’ego Pottera i jego przyjaciół. 
W zestawie znajdują się cztery niezwykłe 
książki z zadaniami, ponad 60 magicznych 
naklejek oraz minifi gurka Harry’ego Pottera.

Elementarze z serii „Disney Uczy”

LEGO® Harry Potter™. Zestaw książek 
z klockami LEGO

Wydawca: AMEET

Wydawca: AMEET

Wydawca: AMEET

Zestawy książek z klockami zapewniające moc 
kreatywnej zabawy. Każdy tytuł zawiera książkę 
z pełnymi humoru historiami, które inspirują do 
budowania, dodatkowy zestaw zadań
i łamigłówek do rozwiązania oraz ponad 50 
klocków LEGO®, z których można zbudować 
siedem lub jedenaście wyjątkowych modeli 
oraz mnóstwo własnych konstrukcji. Tytuły 
ponownie będą dostępne na rynku na 
przełomie września i października 2021 r.

www.ameet.pl

Elementarze z serii „Disney Uczy” to cenna pomoc 
dla rodzica i dziecka na początkowym etapie nauki. 
Tytuły zostały przygotowane przez ekspertów
w dziedzinie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Zawierają zbiór ciekawych
zadań i ćwiczeń pomagających w nauce 
pisania, czytania i liczenia. Nauka ma być 
przede wszystkim zabawą, dlatego na kartach 
książek dzieci znajdą piękne ilustracje
i wizerunki bohaterów znanych z fi lmów
i seriali Disneya.

 

Tor samochodowy Hot WheelsTor samochodowy Hot Wheels

Karabin policyjny (polskojęzyczna 
wersja dźwiękowa)

Gra „Łowienie kaczek”

Lalka Dorotka mówiąca
i śpiewająca po polsku

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

www.swede.pl

Dystrybutor: SWEDE

Karabin z dźwiękami syreny policyjnej, strzelania, przeładowywania broni 
oraz pięcioma komendami policyjnymi w języku polskim. Opakowanie: 
karton z opisami w języku polskim. Wymiary: 63 x 24 x 6 cm.
W ofercie importera różne 
modele pistoletów oraz 
karabinów pakowane 
pojedynczo lub z akcesoriami 
(z policyjną walizką, kaskiem, 
kajdankami itp.).

Interaktywna lalka śpiewa piosenki („Pieski małe 
dwa”, „Jesteśmy jagódki”, „My jesteśmy krasnoludki”), 
mówi, wita się, prosi, żeby ją przytulić i ukołysać 
do snu, zachęca do zabawy, pyta o obiadek itp. 
Opakowanie: karton z opisami w języku polskim. 
Wymiary: 19 x 39 x 11 cm. W ofercie importera 
szeroki wybór różnych modeli lalek Dorotka. 

„LEGO®. Buduj z wyobraźnią:
Pojazdy/Stworki/Boże Narodzenie”

Zabawa toczy się w podświetlanej wanience (do napełniania wodą),
która wygrywa sześć piosenek. W zestawie m.in. kaczki, wędki, funkcyjne 
drzewko (łącznie 20 elementów).
Opakowanie: kolorowe pudełko.
Wymiary: 38 x 7 x 25 cm.
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„Bing. Zabawa w parku. Książka
z magnesami”

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

www.harpercollins.pl

„Wodne czary-mary.
Masza i Niedźwiedź”

„Bajki dźwiękowe.
Czerwony Kapturek”

„Akademia Mądrego Dziecka.
Moja pachnąca książeczka z kolorami. 
Pierwsze zapachy”

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Wydawca: HARPERKIDS

Książeczka „Pierwsze zapachy” przeniesie dziecko
w świat zapachów i barw. Zapachy malin, winogron, 
róż, czekolady, a nawet morza sprawią, że nowe słowa 
zapadną w pamięć. Klapki, pod którymi ukryte są 
pachnące obrazki, staną się źródłem świetnej zabawy 
i nowych odkryć! Wystarczy spojrzeć na nasycone 
kolory, otworzyć ruchome okienko i potrzeć obrazki
na grubych kartonowych kartkach, a świat barw, kształtów i zapachów 
będzie na wyciągnięcie ręki. Do odkrycia aż siedem zapachów!

Pierwsze na polskim rynku książki dźwiękowe 
z cienkimi kartkami. Przyjemne dla ucha 
odgłosy na każdej stronie dopełniają i ożywiają 
opowieść, tworząc niezwykły klimat. Dźwięki 
zostały nagrane z udziałem prawdziwych 
instrumentów. Klasyczne bajki („Czerwony 
Kapturek”, „Kot w butach”, „Trzy świnki”, 
„Aladyn” i „Księga dżungli”) zilustrowali najlepsi 
ilustratorzy i przetłumaczyli znani polscy pisarze, m.in. Justyna Bednarek
i Zofi a Stanecka. W każdej książce kryje się aż 16 różnych dźwięków! 

Masza i leśni przyjaciele przygotowują 
urodzinowe przyjęcie dla Niedźwiedzia. 
Mają już tort, prezenty, balony, a nawet 
magnetofon, ale… żadnej z tych rzeczy nie 
widać na ilustracjach! Aby zobaczyć postaci 
i przedmioty ukryte w książeczce, wystarczy 
zamalować specjalnym fl amastrem 
wypełnionym zwykłą wodą białe pola na 
każdej stronie. A gdy papier wyschnie, ilustracje znów staną się niewidoczne 
i zabawę będzie można zacząć od nowa. 

Dołącz do bohaterów serialu, którzy wybrali się 
do parku, na piknik oraz na zjeżdżalnię, i 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 świetna zabawa dla całej 
rodziny! 

Oto kolejny podręcznik „Minecrafta”! Można się
z niego dowiedzieć, jak opracować, zbudować
i zmodyfi kować ponad 20 miniprojektów
– począwszy od samolotu strażackiego przez 
łódź podwodną aż po ukryty bunkier i gry 
zręcznościowe. Dzięki zawartym w książce 
szczegółowym instrukcjom, sprytnym trikom
i praktycznym radom dotyczącym konstruowania 
poszczególnych obiektów czytelnik szybko 
przyswoi nowe metody budowania i przećwiczy 
poznane wcześniej techniki. 

„Minecraft. Kompaktowe konstrukcje”

Mały Brązowy Zajączek uwielbia bawić się 
jesienią, kiedy wieje wiatr. A zwłaszcza wtedy, 
gdy płata on fi gle! Twórcy kultowej książki 
„Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” 
stworzyli serię pięknych, zabawnych książeczek 
nawiązujących do czterech pór roku.
Przeczytaj je razem ze swoim Małym
Brązowym Zajączkiem!

„Nawet nie wiesz jak bardzo Cię
kocham, kiedy jest jesień”
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Gra „Fiesta Mexicana”

Wydawca: GRANNA

Wydawca: GRANNA

www.muduko.com

Gra „Kto pierwszy, ten lepszy”

„Gra z jajem”

„Pierwsza ekoksiążeczka Twojego 
dziecka” 

Wydawca: ZU&BERRY BY MUDUKO

Wydawca: MUDUKO

Wydawca: ZU&BERRY BY MUDUKO

Wydawca: GRANNA

Seria czterech ekoksiążeczek („Moje pierwsze 
kształty”, „Moje pierwsze kolory”, „Moje pierwsze 
zwierzęta”, „Moje pierwsze owoce i warzywa”)
o walorach biobójczych wykonana z ekomateriałów. 
Obejmuje dwie książeczki dla niemowląt w pierwszym półroczu 
życia (z kontrastowymi obrazkami pomagającymi wyostrzyć wzrok) oraz dwie 
książeczki z barwnymi ilustracjami przedstawiającymi najbliższe otoczenie 
dziecka (zwierzęta gospodarskie oraz owoce i warzywa) odpowiednie 
dla dzieci w drugim półroczu życia. Seria została wyróżniona w konkursie 
„Zabawka Roku 2021” (zdobyła Nagrodę Rodziców). Wiek: 0-12 m+.

Szalona, szybka, pełna emocji gra imprezowa,
w której liczą się spryt i spostrzegawczość.
Do dyspozycji graczy są trzy rodzaje kart: Jajo, Kura 
i Lis. Jedna osoba wciela się w rolę reżysera, który 
po kolei wykłada karty. Zadaniem pozostałych 
uczestników jest baczne ich obserwowanie
i zatrzymanie gry, gdy pojawi się pięć jajek.
Ale, ale! Trzeba uważać na kury, które siadają
na jajkach, oraz lisy, które porywają kury! Dodatkowo 
w scenariuszu namieszać mogą rolnik Wiesiek, kogut 
Rokoko, pies Frędzel i inni. Czas gry: 20 min. Liczba graczy: 2-8. Wiek: 7+.

Aktywizująca gra na spostrzegawczość dla 
całej rodziny. Rzućcie kostkami i sprawdźcie, 
którego Miminka tym razem musicie odnaleźć 
na planszy. Kiedy go namierzycie, natychmiast 
przyjmijcie odpowiednią pozę! Gracz, któremu 
się to uda jako pierwszemu, otrzymuje punkt
z podobizną Miminka. Gra znalazła się
w gronie laureatów konkursów „Dziecięca Gra 
Roku Targów Gra i Zabawa 2019”, „Infl uencer’s 
Top 2019”, „Świat Przyjazny Dziecku 2019”.
Czas gry: 15 min. Liczba graczy: 2-5. Wiek: 3+.

Sabrina i Pedro organizują wielką rodzinną uroczystość na cześć zmarłych, 
a ty im w tym pomagasz, opiekując się jednym ze stołów. By wygrać, musisz 
zaprezentować jak najwięcej dań w jak najatrakcyjniejszy sposób. W trakcie 
gry licytujesz dania opuszczające kuchnię i wygrywasz je dla twojego stołu. 
Jest jednak haczyk: liczby na twoim stole 
wskazują nie tylko wartości, którymi możesz 
licytować, ale także określają miejsce na 
dania. Przebito twoją ofertę? Obróć planszę
o 90o – zyskasz nową pozycję startową i liczby 
do przyszłych licytacji. Czas gry: 30 min. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+.

Wesoła kooperacyjna gra planszowa dla całej rodziny. Gracze starają się 
pomóc tytułowym postaciom
w zdobyciu pięciu smakowitych 
pierniczków, jednocześnie nie 
dając się złapać Babie Jadze. 
Aby osiągnąć cel, muszą 
współpracować, wykazać się 
sprytem i logicznym myśleniem. 
Czas gry: 20 min. Liczba 
graczy: 2-4. Wiek: 6+.

Gra „Jaś i Małgosia” 

Rodzinna gra logiczna o niezwykle prostych zasadach. Twoim zdaniem jest 
sprytne dokładanie swoich 
kolorowych żabek do planszy, 
tak aby fi nalnie było ich jak 
najwięcej. Jednak musisz dobrze 
KUMbinować, gdyż przeciwnicy 
mogą pokrzyżować ci plany! 
Jeśli na koniec gry twoich żabek 
będzie najwięcej na wierzchu, 
wygrywasz! Czas gry: 20 min. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+.

Gra „Przewrotne żabki” 

www.granna.pl
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Seria: CzuCzu Duuuże Memory:
Zwierzątka/Pojazdy/Dzikie zwierzęta 

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

www.czuczu.pl

Klej brokatowy PVA

Kreatywny zestaw Slime 

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

Producent: TUBAN

Wydawca: BRIGHT JUNIOR MEDIA

Pozwala na stworzenie wyjątkowego slime’a: 
żółtego, pachnącego bananem i z dodatkiem 
turkusowych kuleczek! Takie ciekawe połączenie 
zainspiruje do twórczej pracy i pozwoli bawić 
się na wiele sposobów. Produkt jest w 100% 
polski, bezpieczny dla dzieci, wolny od boraksu, 
wyprodukowany według oryginalnej receptury 
i dostępny w nowej szacie grafi cznej. Idealnie 
nadaje się na prezent. Wiek: 6+. 

Kosmetyk, który idealnie nadaje się do stymulacji 
multisensorycznej, a także do nawilżania dłoni. 
Nałożony na nie – pobudza zmysły słuchu,
dotyku i węchu. Pianko-żel sprawia wrażenie
delikatnego „strzelania” drobinek na dłoniach, 
a także przyjemnie chłodzi. Shock! nawilża, 
stymuluje, bawi i relaksuje! Produkt jest w 100% 
polski i został przebadany dermatologicznie.

Niezbędnik każdego kreatywnego 
twórcy. Idealnie nadaje się
do klejenia papieru i tektury, 
stanowi także znakomitą bazę
do tworzenia plastycznych 
slime’ów. Seria brokatowa 
obejmuje następujące kolory: 
fi oletowy, różowy, niebieski, 
srebrny i żółty. Wszystkie kleje 
produkowane są w Polsce.

Każdy edukacyjny zestaw zawiera
24 duże i trwałe elementy. Znakomicie 
sprawdzi się jako pierwsza prosta gra 
pamięciowa oraz układanka. Pełne 
ciepła i humoru ilustracje spodobają 
się najmłodszym. Memory sprawdzą się 
zarówno w domu, jak i w żłobku oraz 
przedszkolu. Do zestawu dołączono 
poradnik pełen pomysłów na edukacyjną 
zabawę. Wiek: 2+.

Wielkoformatowa (96 x 64 cm) 
edukacyjna układanka przedstawia
24 zwierzątka na kolejne litery alfabetu. 
Zestaw zawiera 48 dużych elementów, 
w tym 24 wyjmowane kółeczka, oraz 
poradnik z pomysłami na rozwijające 
zabawy dostosowane do umiejętności 
dzieci. Puzzle sprawdzą się w domu
i w przedszkolu. Wiek: 3+.

CzuCzu Duuuże puzzle z dziurką 
Alfabet

Edukacyjny zestaw powstał we współpracy 
ze specjalistami. Zawiera sześć książeczek 
harmonijek, elementy z literami, wyrazami
i obrazkami oraz scenariusze zabaw.
Zachęci maluchy do sięgania po książeczki,
a starszaki do zabaw z literami,
pozwalając im stopniowo opanować
sztukę samodzielnego czytania.
Wiek: 2+, 3+, 4+, 5+.

CzuCzu Czytamy razem.
Zestaw do nauki czytania

Pianko-żel multisensoryczny Shock!

www.tuban.pl  
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Gra „Disney’s Villainous” 

Wydawca: RAVENSBURGER

Dystrybutor:  RAVENSBURGER

www.ravensburger.pl

Gravitrax Pro – zestaw startowy

Gra „Labyrinth” (nowe wydanie)

Gra „Minecraft” 

Producent: RAVENSBURGER

Wydawca: RAVENSBURGER

Wydawca: RAVENSBURGER

Wydawca: RAVENSBURGER

Strategiczna gra planszowa dla wszystkich 
fanów „Minecrafta”. Uczestnicy odkrywają 
świat, stawiają czoła niebezpiecznym mobom 
i próbują wydobywać zasoby, z których 
następnie będą budować fantastyczne 
struktury. Zawartość pudełka: 64 drewniane 
bloki, 64 karty budowli i potworów, 36 żetonów 
broni, 4 plansze dla graczy, 4 znaczniki 
doświadczenia, 4 skórki postaci, 4 podstawki 
na pionki, 12 kart pomocy, podstawa bloku, konstrukcja wsporcza.
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 10+.

Popularna gra w nowym, urodzinowym wydaniu. Po wyłożeniu karty
z labiryntem wszyscy gracze przemierzają kręte korytarze. Przesuwając 
karty ze ścieżkami, szukają drogi
do upragnionego skarbu.  Ale uwaga: 
jeden ruch przeciwnika może zupełnie 
zmienić układ tunelu! Ile skrzyń
ze skarbami można zdobyć? Kto jako 
pierwszy obwieści ich prawidłową liczbę? 
Zawartość pudełka: plansza, 34 karty ze 
ścieżkami, 24 karty z tajemnicami,
4 pionki.

Zestaw z nowymi elementami pozwala 
zbudować konstrukcję na wysokość,
co umożliwia pokonywanie różnic wysokości 
i prowadzenie kulki między poszczególnymi 
piętrami nie tylko w tradycyjny sposób. 
Spróbuj przepuścić ją przez ścianę
i sprawdź, co się stanie! Zbuduj nowe 
konstrukcje pełne unikatowych wyzwań! 
Podczas budowy młodzi konstruktorzy 
poznają prawa magnetyzmu, kinetyki
i grawitacji. Liczba elementów: 153.

Gra rozwijająca zdolność sekwencyjnego 
myślenia. Będziesz w niej kierować ruchem,
tak aby wyjechać z zakorkowanej ulicy!
Do dyspozycji masz 40 zatłoczonych 
parkingów i cztery poziomy trudności.
Wybierz kartę z zadaniem i umieść pojazdy
na planszy w taki sposób, jak określono
w zadaniu. Przesuwaj blokujące wyjazd auta, 
by odblokować sobie drogę. Zawartość pudełka: plansza, 4 ciężarówki 
blokujące, 11 samochodów blokujących twój samochód, 40 kart
z zadaniami, instrukcja i rozwiązania, torba podróżna.

Gra „Rush Hour”

W opakowaniu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by zbudować trasę 
kolejową i odbyć pierwsze podróże. Twój pierwszy tor ma formę ósemki.
W środku można ustawić tunel, przez który kolejka przejeżdża górą i dołem. 
Zatrzymaj pociąg za pomocą sygnalizatora, 
aby pasażerowie mogli wsiąść i wysiąść
na stacji. W zestawie: lokomotywa, 2 wagony, 
3 fi gurki, 2 tory proste długie, 2 tory podjazdy, 
12 zakrętów, kamienny tunel, sygnalizator 
świetlny, walizka i ławka. Istnieje możliwość 
przedłużenia toru za pomocą zestawu 
startowego B (33394).

Brio – zestaw startowy

Każdy z graczy wciela się w rolę jednego z najbardziej znanych złoczyńców 
Disneya (Malefi cent, Ursula, Jafar, Prince John, Queen
of Hearts lub Captain Hook) i dąży do osiągnięcia 
swojego przebiegłego celu! Objaśniający zasady
fi lm i przejrzysta instrukcja pozwalają 
szybko wejść do gry. Ponadto na początku 
rozgrywki każdy z graczy otrzymuje 
własnego przewodnika złoczyńców
ze wskazówkami, specjalnymi funkcjami
i umiejętnościami swojej postaci.
Liczba graczy: 2-6. Wiek: 10+.
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Butter Slime – zestaw 8 kolorów

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Funny & Smelly – zestaw
do kolorowania

Zestaw do stylizacji Hair Studio

Sandy Slime 300 g

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Producent/Dystrybutor: TOYS INN/STNUX

Puszysta, miękka masa plastyczna o konsystencji piasku. Produkt jest 
dostępny w czterech kolorach: różowym, fi letowym, niebieskim i zielonym. 
Wiek: 5+.

W zestawie 2 pasma sztucznych włosów
z ozdobną spinką w kształcie motylka,
2 gumki sprężynki, naklejany lakier
i naklejki do paznokci, kreda do włosów
w dwóch kolorach oraz brokat do włosów
z aplikatorem w formie szczoteczki.
Wiek: 8+.

Na zestaw składa się
aż 28 pachnących elementów,
w tym 12 kredek, 8 markerów,
5 fl amastrów, 2 arkusze naklejek 
oraz długopis z wkładami
w dziesięciu kolorach. Całość 
zapakowana jest w kolorowe 
pudełko, co sprawia, że to idealny 
pomysł na prezent. Wiek: 3+.

Niezwykle plastyczna i miła w dotyku masa, która przypadnie do gustu 
wszystkim miłośnikom slime’ów. W zestawie aż osiem kolorów
w zakręcanych słoiczkach 
po 50 g każdy, a dodatkowo 
plastikowe ozdoby w formie 
posypek, które uatrakcyjnią 
zabawę. Wiek: 5+.

W zestawie barwniki aż w ośmiu 
kolorach: czerwonym, żółtym, 
zielonym, niebieskim, turkusowym, 
pomarańczowym, różowym
i fi oletowym. Dodatkowo dołączone 
białe bawełniane akcesoria do 
pofarbowania (gumka do włosów 
typu scrunchies, szaliczek 20 x 50 cm, 
opaska), 3 pary rękawiczek, plastikowy 
obrus 91 x 91 cm, 30 gumek oraz instrukcja. Wiek: 6+.

Tie Dye – zestaw do farbowania 
tkanin

Na elegancki zestaw składają się 
brokatowy pamiętnik oraz ozdobny 
długopis. Pamiętnik zamykany jest
na kłódkę, ma ozdobną okładką
z jednorożcem i 80 stron w linie.
Całość zapakowana jest w eleganckie 
pudełko. Produkt idealny na prezent. 
Wiek: 3+.

Pamiętnik brokatowy jednorożec

www.toysinn.pl
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Wydawca: AKSJOMAT

70449 Romantyczna bryczka

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

www.playmobil.pl 

70769 Duży kontenerowiec z łodzią 
służb celnych

70771 Samochód ciężarowy
z przyczepą

70447 Duży zamek księżniczek

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Marzenie każdej dziewczynki! W zamku 
wyposażonym w ogromne komnaty, 
okazałe schody prowadzące aż 
do pokoju w wieży, dwuskrzydłową 
bramę oraz obrotowy podest do 
tańca księżniczki uczą się dworskich 
zwyczajów. Ich przygody dziewczynki 
mogą też oglądać w kanale Playmobil 
na YouTubie (fi lmik pt. „Akademia 
księżniczek”).

Stanowi uzupełnienie zestawu 
Wielki terminal kontenerowy. 
Samochód może być zdalnie 
sterowany (po uzupełnieniu
o art. 6914 RC Moduł Plus Set).

Seria Cargo to nowość, która jest 
dostępna na rynku od sierpnia 2021 r. 
Wielki terminal kontenerowy przybliża 
pracę w porcie. Dźwig umożliwia 
sprawny załadunek i rozładunek 
statku. Kontenerowiec pływa (można 
go wyposażyć w silniczek) i posiada 
imponującą powierzchnię ładunkową.

Książę i księżniczka 
wybierają się bryczką
na piknik. Zestaw stanowi 
uzupełnienie Dużego 
zamku księżniczek. 

Uzupełnienie popularnej serii Dino 
Rise. Ogromna skała jest głównym 
miejscem bitwy, w której dinozaury 
mogą znienacka atakować. Efekty 
świetlne, dźwiękowe oraz wibracje 
sprawiają, że każda walka będzie 
spektakularnym przeżyciem.

70623 Dino Rock

Ikona motoryzacji, legendarny samochód 
rodzinny w nowym wariancie 
kolorystycznym i z elementami 
karoserii w kolorze chromu!
W zestawie wiele akcesoriów 
do pielęgnacji auta. 
Trademarks, design patents
and copyrights are used with
the approval of the owner
Volkswagen AG. 

70827 Volkswagen Garbus
(edycja limitowana)
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Create It! Zestaw make-up neon/
brokat w walizce 

Producent/Dystrybutor: CANENCO/M&Z

Producent/Dystrybutor: HTI/M&Z

Ricky Zoom – Dom Ricky’ego 

Gra „Wielkie gały babci” 

Toomies – Dino Karuzela 

Producent/Dystrybutor: TOMY/M&Z

Producent/Dystrybutor: TOMY/M&Z

Producent/Dystrybutor: TOMY/M&Z

Producent/Dystrybutor: HTI/M&Z

Prawdziwe przedszkole pełne gotowych do wyklucia jajek. Wystarczy 
wcisnąć przycisk, by zaczęły się obracać, a następnie energicznie 
wyskakiwać. Sprawdź, jakie dinozaury kryją się w jajeczkach! Dzięki 
zabawce dziecko pozna świat 
kolorów, dopasowując lub mieszając 
skorupki. Jasne, kontrastowe barwy 
zachęcą malucha do zabawy
i rozwiązywania zagadek. 
Dodatkowo każdy dinozaur
po wykluciu z jajeczka i naciśnięciu 
piszczy! Wiek: 1+.

Znana gra z chciwą babunią w kompaktowej wersji. Skupcie się na oczach 
babci i dopasujcie kartę! Na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają podobnie, 
ale tak naprawdę każda jest inna! Kto pierwszy 
znajdzie pasującą kartę, 
zostanie nagrodzony 
kilkoma zabawkowymi 
ciasteczkami. Gracz, 
któremu uda się uzbierać 
największą liczbę łakoci, 
wygrywa! Wiek: 5+.

Wielopoziomowa baza ratownicza 
z wyścigowym ekwipunkiem. 
W zestawie ekskluzywny 
motocykl. Dzięki pomysłowo 
zaprojektowanym oponom fi gurka 
stabilnie stoi po zatrzymaniu. 
Dom Ricky’ego to prawdziwy plac 
zabaw i garaż w jednym: ma 
obrotową platformę obserwacyjną z teleskopem, 
stację kontroli opon oraz wiele ramp. Zabawka 
wyposażona jest w efekty dźwiękowe. Wiek: 3+.

Cały makijaż małej modnisi zamknięty
w metalowej walizce. Paznokcie pomalowane 
są na neonowe kolory, usta ozdobione 
brokatem, a powieki lśnią różnymi barwami. 
Kosmetyki pod wpływem ciepła zmieniają 
kolor! W zestawie pięć lakierów do paznokci, 
pilniczek, dwa separatory palców, paleta 
cieni do powiek, błyszczyk, dwa balsamy
do ust, szminka, róż z pędzelkiem oraz
arkusz naklejek na paznokcie. Wiek: 6+.

Megawalizka w kształcie koła z mechanizmem do ładowania 
samochodów. W zestawie sześć metalowych resoraków. Przekręć pokrętło, 
by załadować samochody 
jeden po drugim. Walizka 
posiada specjalny uchwyt 
do przenoszenia i pomieści 
nawet 24 autka (16 wewnątrz 
kierownicy i 8 w komorze 
centralnej). Wiek: 3+.

TeamsterZ – Walizka z wyrzutnią
+ 6 autek 

Zabawka, dzięki której dzieci mogą wcielić się w rolę prawdziwego 
sklepikarza. Kasa wyposażona jest
we wszystkie funkcje i akcesoria potrzebne
do robienia zakupów z przyjaciółmi
lub rodziną. W zestawie karta płatnicza, 
pieniądze, prawdziwy kalkulator i kartonowe 
produkty spożywcze. Podczas skanowania 
słychać piknięcie typowe dla kasy. Kalkulator 
może zostać użyty do sumowania kwot 
zakupów. Wiek: 3+.

Peppa Pig – Kasa sklepowa
z dźwiękiem 

www.miz.gda.pl



29

 2021           jesień

Butelka na mleko matki 150 ml 

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

www.marko-baby.pl

Mata edukacyjna ze stojakiem
Boho Chic 

Mówiąca piłka 2 w 1 

Kosz Magic na zużyte
pieluchy 

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Opatentowany kosz na pieluchy, który 
zapewnia ochronę przed nieprzyjemnymi 
zapachami, zarazkami i bakteriami. 
Inteligentny system uszczelniania
i zatrzymywania zapachów zapewnia 
higieniczne użytkowanie. Pojemność: 40 l.

Piłka podczas rzucania nią 
wypowiada w języku polskim 
cyfry (od 1 do 10) oraz litery 
alfabetu, wydaje zabawne 
dźwięki i śpiewa piosenki.
Dzięki takiej zabawie maluszek 
szybko opanuje podstawy 
liczenia, a także rozwinie 
koordynację ruchową i motorykę 
dużą. Wiek: 6 m+.

Podwójnie wyściełana mata 
wykonana z wysokiej jakości 
materiałów (można ją prać
w pralce). Z drewnianym 
stojakiem (z możliwością 
odpięcia) i uroczymi 
zawieszkami. Szeleszczący liść 
gigant z satynowymi wstążeczkami 
służy do zabawy w a kuku, zaś w panel
z grzechotką maluch może uderzać nóżkami. Wiek: 1+.

Rewolucja w karmieniu! Kształt 
butelki przypomina dziecku pierś 
matki. Unikatowa, opatentowana 
geometria sprawia, że mleko 
równomiernie wypełnia jej 
wnętrze i ogrzewa się dwa razy 
szybciej, co pozwala zachować 
wartości odżywcze mleka matki. 
Wiek: 0+.

Rewolucyjny, kompaktowy rowerek
z certyfi katem wózka spacerowego,
jedyny taki na świecie! Niezwykle łatwe 
kierowanie dzięki technologii Touch 
Steering®. Siedzisko obracane o 180°
z rozkładanym oparciem. Przycisk 
sterowania umożliwia zmianę kontroli 
nad rowerkiem (rodzic lub dziecko). 
Dwuetapowe antypoślizgowe pedały
z możliwością demontażu. Wiek: 6-36 m.

Składany rowerek/wózek Smart Trike 
8 w 1 STR7 

W przyjemny sposób pomaga dzieciom pokonać strach przed ciemnością. 
Magiczne, uspokajające światło i dźwięki 
ułatwiają maluchowi zapadnięcie 
w błogi sen. Lampka działa 
kojąco na zmysł wzroku i słuchu: 
wyświetla magiczny podwodny 
efekt świetlny z delikatnym 
ruchem fal oraz odtwarza 
delikatne dźwięki. Automatyczne 
wyłączanie po 23 minutach.

Cloud b®Tranquil Turtle™ Aqua
– Żółw podwodny – Lampka 
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Masa plastyczna z akcesoriami 
Mega Creative

Marka/Dystrybutor: MEGA CREATIVE/EURO-TRADE

Marka/Dystrybutor: BAM BAM/EURO-TRADE

https://www.sylvanianfamilies.com/pl-pl/
https://www.aquabeadsart.com/pl-pl/

https://supermario.epochtoys.com/pl-pl/

5537 Wesołe miasteczko 

31838 Dzień na farmie 

7388 Gra „Super Mario ™
Fire Mario Stadium” 

Producent: EPOCH

Producent: EPOCH

Producent: EPOCH

Marka/Dystrybutor: MEGA CREATIVE/EURO-TRADE

Kto pierwszy pokona Bowsera ukrywającego się na wieży? W grze liczą się 
zręczność, precyzja, siła oraz strategia. Uderz w bączek w taki sposób,
aby wprawił w ruch mechanizm uruchamiający zapadnię.
Koordynuj mechanizmy i przewiduj ruchy 
innych graczy. Wszystkie elementy gry 
uruchamiane są mechanicznie
(nie potrzeba baterii). W zestawie dwie 
fi gurki kolekcjonerskie Super Mario™. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 5+. Reklama TV: 
listopad-grudzień 2021.

Zestaw do zabaw kreatywnych Aquabeads zawiera 3500 koralików
w 30 różnych kolorach i kształtach, podkładkę do układania, dwa stojaczki 
dekoracyjne, spryskiwacz, szablony
z motywami, które pozwolą 
stworzyć m.in. psa, konia, owcę, 
krowę, koguta oraz świnkę, a także 
oryginalną scenerię. Wystarczy 
ułożyć koraliki na podkładce
i spryskać wodą, a połączą się 
ze sobą. Wiek: 4+. Reklama TV: 
listopad-grudzień 2021.

W parku rozrywki Sylvanian Families czeka mnóstwo atrakcji. Wokół 
biegnie trasa wyścigowa dla minisamochodzików. Wyrzutnia „Podróż 
kosmiczna” wystrzeli maluchy w górę, aż do 
spadającej gwiazdy. W baloniku na diabelskim 
młynie zmieszczą się trzy małe zwierzątka. 
Mechanizm koła uruchamiany jest poprzez 
obrócenie znajdującym się za nim kwiatkiem. 
Kolejną atrakcją jest huśtawka w kształcie statku. 
W zestawie trzy fi gurki małych zwierzątek: panda, 
kotek perski i biszkoptowy króliczek. Wiek: 3+. 
Reklama TV: listopad-grudzień 2021.

Maluch możne korzystać z dołączonych 
foremek i akcesoriów lub dać się
ponieść wyobraźni i tworzyć dowolne 
kształty. W zestawie masy plastyczne
w sześciu kolorach, wyciskarka z różnymi 
końcówkami, foremki oraz akcesoria 
do modelowania. Dostępne również 
uzupełniające zestawy mas w tubach. 

Auto z serii Moje Miasto może 
poruszać się we wszystkich 
kierunkach (sterowane
za pomocą pilota). Zabawę 
urozmaicają efekty świetlne. 
Z tym pojazdem każda akcja 
ratunkowa w świecie dziecięcej 
wyobraźni na pewno będzie 
udana! Wymagane baterie 6 x AALR06 (niedołączone).

Auto ratunkowe zdalnie sterowane 
Mega Creative

Hipcio zachwyci malucha podczas wieczornego rytuału kąpieli. Wirujący 
kolorowy kwiatuszek na jego brzuszku rozbryzguje wokół wodę. Dodatkowym 
atrybutem zabawki są efekty 
wizualne. Maluch, dopasowując 
kwiatuszki do odpowiadających 
im otworów na brzuchu Hipcia, 
rozwija umiejętności poznawcze 
i manualne. Wymagane baterie 
3 x AALR06 (dołączone do 
zestawu). 

Zabawka do kąpieli Hipcio Bam Bam

www.euro-trade.pl
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„W przedszkolu jest fajnie”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

www.zielonasowa.pl

„Co słychać. Hau, hau i inne dźwięki 
zwierząt”

„Bałtyk”

„Strażnicy Wrót. Jaga i dom na orlich 
nogach”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Młoda czarownica Jaga Kurzastopka jest córką 
uzdrowicielki magicznych stworzeń i hodowcy chat 
na kurzych nogach. Mieszka w Zaklętych Kotlinach, 
w wiosce Klekotki. Podczas Targowiska Nocy Letniej 
ktoś napada na wioskę – porywa rodziców Jagi
i kradnie cenne jaja… Jaga musi ratować rodzinę, 
odzyskać podopiecznych ojca i udaremnić 
spiskowcom ich niecny plan.

Książka dla każdego, kto kocha 
morze, i dla wszystkich, którzy chcą 
lepiej poznać Bałtyk, zwykle kojarzony 
z zimną, nieprzejrzystą wodą, 
piaszczystymi plażami, fl ądrą z kutra
i helskim fokarium. Tymczasem 
wybrzeże bałtyckie i morze to także 
fi ordy, rafy i klify, zatopione wraki 
statków, ptasie zimowiska, focze żłobki 
oraz ciekawa kultura krajów mających 
do niego dostęp! 

„Co słychać” to seria książeczek
o dźwiękach otoczenia, idealna
do czytania i oglądania. Wspomaga 
rozwój mowy i rozbudza ciekawość
świata, uczy i bawi. Znajdujące się
w nich samogłoski, sylaby oraz
wyrażenia dźwiękonaśladowcze 
umożliwiają naukę i doskonalenie 
umiejętności porozumiewania się.

Pierwszy dzień w przedszkolu to wyjątkowe 
wydarzenie w życiu każdego dziecka.
Nowe miejsce, nowi przyjaciele, rozłąka
z rodzicami to całkiem dużo wrażeń,
jak na jednego małego człowieka. Książka 
pokaże dziecku, że przedszkole to miejsce 
przyjazne i bezpieczne dla każdego 
malucha. To tutaj zawierane są pierwsze 
przyjaźnie i odbywają się beztroskie zabawy 
z rówieśnikami.

Rodzina Pętelków wybiera się na piknik. 
Mama pakuje do koszyka widelce, łyżki 
i talerze, Staś dokłada kubeczki na 
lemoniadę. Jeszcze tylko koc i można 
ruszać! A pies Pirat? Tym razem musi 
zostać w domu. Przed Jadzią okazja
do poznania nowych smaków oraz
wielu nowych ludzi! 

„Jadzia Pętelka idzie na piknik”

Czy sójka na pewno odlatuje za morze? 
Czy przysmakiem bocianów są żaby?
Czy zimorodki przychodzą na świat zimą? 
Czy lis faktycznie jest taki szczwany? 
Na te i mnóstwo innych pytań ze znaną 
sobie lekkością snuje gawędy Marcin 
Kostrzyński, znany jako Marcin z lasu, 
który od wielu lat obserwuje zwierzęta
w ich naturalnym środowisku.

„Plotki o zwierzętach”
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Gra „MikroMakro –  Na tropie zbrodni”

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Gra „Calico”

Gra „Diuna: Imperium”

Gra „Kroniki zbrodni: 1900”

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Gra z serii „Kroniki zbrodni” przenosi graczy 
do 1900 roku, czasu rozkwitu Paryża 
zwanego la belle époque. Gracze będą 
kierować poczynaniami Victora Lavela, 
ambitnego reportera specjalizującego się 
w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. 
Szukajcie tropów, przesłuchujcie świadków
i złapcie mordercę, zanim będzie za późno!

Gra strategiczna, która łączy w sobie mechaniki budowania talii
i rozmieszczania sił na planszy (worker placement). 
To od ciebie zależy, jak rozbudujesz swoją potęgę. 
Poszukasz politycznych sojuszy czy stworzysz 
militarną przewagę? Siła ekonomii czy subtelne 
intrygi? Miejsce w radzie czy ostra klinga?
Gra wykorzystuje elementy i postaci zaczerpnięte
z uniwersum „Diuny” – zarówno z najnowszego 
fi lmu wytwórni Legendary Pictures, jak i serii 
powieści autorstwa Franka Herberta, Briana 
Herberta oraz Kevina J. Andersona.

Zadaniem graczy będzie uszycie 
wygodnego i dobrze wyglądającego 
kocyka dla swoich kotów. Gracze 
używają do tego kafelków 
przedstawiających skrawki materiału 
w różnych kolorach i wzorach. Starają 
się ułożyć kafelki tak, by przyciągnąć 
uwagę milusińskich i wykonać specjalne 
zadania. Gra spodoba się zarówno 
grającym rodzinom, jak i bardziej 
wymagającym graczom.

Gra kooperacyjna na dedukcję i spostrzegawczość. 
Będziecie wspólnie rozwiązywać sprawy kryminalne, 
dociekać motywów, szukać dowodów i skazywać 
winowajców. Bystre oko przyda się wam nie mniej niż 
przenikliwy umysł, by odnaleźć rozwiązania zagadek 
na olbrzymiej planszy 75 x 110 cm. Dołączone 
szkło powiększające pomoże wam dostrzec każdy 
detal. Przed wami kawał detektywistycznej roboty! 
„MikroMakro” zdobyło prestiżową nagrodę Spiel des 
Jahres, tytuł Gry roku we Francji (2021 As d’Or)
oraz Golden Geek w kilku kategoriach.

Eksploruj krainę w poszukiwaniu monet
i zagubionych podróżników. Odnalezione 
postaci przyłączą się do ciebie i pomogą
w kolejnych poszukiwaniach. „Tu i tam” łączy
w sobie zalety gry logicznej i strategicznej. 
Łatwe do opanowania zasady zapewniają 
ciekawą rozgrywkę, w której zawarto elementy 
kontroli terytoriów, budowania talii oraz 
układania wzorów na planszy. Autorem gry
jest Ryan Laukat, twórca takich tytułów,
jak „Górą i dołem” oraz „Bliżej i dalej”.

Gra „Tu i tam”

Pionierzy to dwuosobowa gra karciana
o zasiedlaniu Dzikiego Zachodu. Gracze 
układają przed sobą karty terenów, tworząc 
jak największe obszary pustyń, równin,
gór czy prerii. Starają się przy tym
realizować specjalne zadania. W każdej
grze wykorzystuje się 3 z 18 zadań,
co daje ponad 800 kombinacji punktacji.

Gra „Pionierzy”

www. luckyduckgames.com
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