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PSBZiADz

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Szukaj nas: 

 www.askato.pl

Wkroczyliśmy w IV kwartał roku – okres bardzo intensywny dla naszej branży, bo wy-
pełniony targami, kontraktacjami oraz eventami konsumenckimi, podczas których 
dostawcy pokazują swoje nowości i evergreeny, jakie powinny pojawić się na pół-
kach sklepowych. Warto dokładnie poznać asortyment producentów i dystrybuto-
rów, wiedzieć, jakie są aktualne trendy i oczekiwania klientów, by potem tę wiedzę 
przekuć w sukces sprzedażowy. 

W bieżącym wydaniu „Rynku Zabawek” znajdą Państwo mnóstwo inspiracji na zbu-
dowanie oferty marzeń. Zabawki, gry i książki, które pokazujemy zarówno w ma-
gazynie, jak i w naszym dodatku „Bestsellery”, są wyjątkowe i zdecydowanie warto 
je mieć u siebie. 

Sporo uwagi poświęcamy w tym numerze tematowi licencji. Prezentujemy nowości 
licencyjne, topowe licencje na naszym rynku, a także opowiadamy, jakie tematy li-
cencyjne świetnie sprawdzą się na produktach dla ucznia i przedszkolaka. 

W gorącym wrześniowym wydaniu nie mogło też zabraknąć analizy rynku zaba-
wek, którą specjalnie dla naszych Czytelników przygotowała fi rma RMD Research. 
Państwa uwadze polecam również wywiad z Anną Zielińską, dyrektor programową 
MiniMini+ i TeleTOON+, która opowiedziała m.in. o najpopularniejszych bajkach wśród 
dzieci, budowaniu świadomości marki oraz walce o uwagę współczesnego widza. 

Ponadto w magazynie wielkie premiery, w tym Magic Mixies – słodkie interaktyw-
ne futrzaki, które przywołają do życia najprawdziwsze czary (TM Toys), przepiękna 
puzzlogra od Naszej Księgarni – „Dżungla”, nietuzinkowa planszówka z bączkiem 
– „Ghost Adventure: Zakręcona przygoda” od Muduko czy nowe lalki L.O.L. Surprise! 
jako gwiazdy kina. To wszystko i wiele więcej znajdą Państwo w specjalnym, targo-
wym wydaniu „Rynku Zabawek”. 

Zapraszam zatem do lektury! A tymczasem życzę Państwu owocnych targów. 

Do zobaczenia! 

Anna Wakulak
Redaktor Naczelna
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NASZA KSIĘGARNIA

„Kociaki łobuziaki” 
edukacyjną grą roku!
Kociaki łobuziaki” podbijają serca dzieci i rodziców nie tylko w Pol-

sce! W tę piękną grę od Wydawnictwa Nasza Księgarnia grają rów-

nież dzieci we Francji, w Kanadzie, Belgii, Chinach, Korei i Grecji. 

Tytuł został właśnie okrzyknięty Najlepszą Edukacyjną Grą we Fran-

cji (ponadto może poszczycić się tytułem Dziecięcej Gry Roku 2020 

w Korei Południowej oraz nominacją do tytułu Dziecięcej Gry Roku 

2020 w Belgii). Gratulujemy serdecznie!

TOP 10: najlepiej sprzedające się ZABAWKI (lipiec 2021 r.)

1. Top Trumps Minecraft  (Winning Moves)

2. Fru Blu – Bańkowy Shooter (TM Toys)

3. Puzzle Kicia Kocia z przyjaciółmi 60 el. (Trefl )

4. Gra „Pucio pierwsze zabawy” (Nasza Księgarnia)

5. CzuCzu Układam połówki. Buzie (Azymut)

6. Gra „Chińczyk/warcaby” (Alexander)

7. NanoBytes saszetka z pojedynczą fi gurką (Dante)

8. Majorette – pojazdy budowlane (Simba Toys Polska)

9. Psi Patrol – Zuma (Meteor) 

10. Pop It (różni dostawcy)

TOP 10: najlepiej sprzedające się KSIĄŻKI (lipiec 2021 r.)

1. „Kicia Kocia na plenerze” (Media Rodzina)

2. „Dziennik cwaniaczka. Zupełne dno” (Nasza Księgarnia)

3. „Pucio na wakacjach. Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków” 

(Nasza Księgarnia)

4. „Księga dźwięków” (Dwie Siostry)

5. „Harry Potter i kamień fi lozofi czny” (Media Rodzina)

6. „Bajki mazurskie” (Ofi cyna Retman)

7. „Ucieczka w dzicz” (Hunter Erin)

8. „Tytus, Romek i A’Tomek. Tytus harcerzem” (Prószyński Media)

9. „Uwaga! Groźne dinozaury” (Debit)

10. „Niesamowity przewodnik po wszystkim” (Zysk i S-ka)

KOPD

Ruszyły zgłoszenia do XX 
edycji konkursu „Świat 
Przyjazny Dziecku”
Do konkursu można zgłaszać książki, gry, zabawki, miejsca i wszel-

kie inicjatywy wspomagające rozwój dzieci nie tylko z bieżącego 

roku, ale też z lat poprzednich. Dzięki starannie wyselekcjonowanym 

produktom dorośli mogą umożliwić dzieciom rozwój poznawczy, 

społeczny i emocjonalny. Jednak jak w natłoku codziennych zajęć 

wybrać odpowiednie zabawki? Na to pytanie od lat znajduje odpo-

wiedź Komitet Ochrony Praw Dziecka, organizator konkursu „Świat 

Przyjazny Dziecku”, w którym wyróżniane są produkty i miejsca ma-

jące pozytywny wpływ na bezpieczny rozwój dzieci oraz chroniące 

przed uzależnieniem internetowym. W tym roku organizatorzy do-

dali opcję automatycznej rejestracji. Zgłoszenia przyjmowane są do 

10 grudnia br.

– Każda edycja konkursu to szansa dla rodziców na poznanie 

przedmiotów, które naprawdę pomogą im zagospodarować czas 

wolny dzieci w sposób rozwijający i produktywny. W tym roku po-

stanowiliśmy rozszerzyć zgłoszenia o trzy nowe kategorie: pomoce 

i wyposażenie edukacyjne, psychomotoryczne wspieranie rozwoju 

oraz nastolatki w czasach pandemii – podkreśla Magdalena Stacho-

wiak-Alexandrowicz z KOPD.

Szczegółowe informacje: www.swiatprzyjaznydziecku.pl.
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KIDS’ TIME 2021

Wszystkie drogi znów 
poprowadzą do Kielc…

Producenci i dystrybutorzy z branży zabawek i artykułów dziecię-

cych odliczają już dni do tegorocznych targów Kids’ Time, które odbę-

dą się 28-30 września br. Na międzynarodowe wydarzenie dedykowa-

ne branży dziecięcej zapraszają jak zwykle Targi Kielce. 

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ CZASÓW
W ciągu ostatnich miesięcy branża targowa odmieniała słowo „pan-

demia” przez wszystkie przypadki. Ośrodki wystawiennicze w całej 

Europie zostały zmuszone do odwołania zaplanowanych wydarzeń, 

a wielu producentów i dystrybutorów od miesięcy nie mogło spo-

tkać się na żywo z odbiorcami. Z tego też powodu organizatorzy 

Kids’ Time podjęli decyzję o przełożeniu tegorocznej edycji targów 

na jesień. 

– Oczywiście tegoroczna wystawa będzie różnić się od poprzed-

nich. Nasz świat wygląda zupełnie inaczej niż przed pandemią. Wiele 

marek wciąż nie może zaprezentować się na imprezach wystawien-

niczych, część pracowników korporacji obowiązuje zakaz podróży 

– zauważa Aldona Matla, menedżer targów Kids’ Time. – Robimy 

wszystko, aby wrześniowe targi były wystawą na wysokim poziomie, 

do czego przez lata przyzwyczailiśmy naszych klientów, miejscem roz-

mów i merytorycznych spotkań – dodaje.

Lista wystawców pozostaje otwarta, niemniej jednak organizato-

rzy zapewniają, że znajdują się na niej prestiżowe marki, również te 

zagraniczne. – Wciąż pracujemy nad kształtem wystawy. Mamy stały 

kontakt z kontrahentami i zapraszamy odwiedzających – zachęca Al-

dona Matla. 

TARGI KOPALNIĄ WIEDZY
Kids’ Time od lat kojarzy się nie tylko z największą w Europie Środ-

kowo-Wschodniej wystawą zabawek, wózków, ubranek oraz foteli-

ków samochodowych, ale również z merytorycznymi konferencjami Zd
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Kontakt handlowy: Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl, 
sprzedaz.zabawka@nk.com.pl, tel. (22) 338-92-11

gry.nk.com.pl
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•
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i szkoleniami. Co roku w trakcie targów mają miejsce spotkania z pol-

skimi oraz zagranicznymi specjalistami z sektora branży dziecięcej 

i marketingu. – Również podczas jesiennej odsłony wystawie towa-

rzyszyć będą szkolenia dla sprzedawców i kadry kierowniczej, będzie 

także możliwość wzięcia udziału w prelekcjach prowadzonych przez 

profesjonalistów – zapowiada Aldona Matla. 

Tradycyjnie mocnym punktem targów jest także ogłoszenie lau-

reatów nagrody Kids’ Time Star. To prestiżowe wyróżnienie dla naj-

bardziej innowacyjnych i nowoczesnych produktów prezentowanych 

w czasie targów. 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
O pandemii nie da się zapomnieć nawet po zniesieniu obostrzeń. 

Zdają sobie z tego sprawę również organizatorzy tegorocznych tar-

gów Kids’ Time. Załoga kieleckiego ośrodka dokłada starań, aby wy-

darzenie było w pełni bezpieczne. Już w zeszłym roku na terenach 

wystawienniczych Targów Kielce pojawiły się kabiny dekontamina-

cyjne, które mierzą temperaturę oraz dezynfekują każdą osobę, która 

wchodzi na teren ośrodka. Jak zapewniają organizatorzy, podczas wy-

darzenia zachowane zostaną wszystkie niezbędne środki ostrożności, 

m.in. intensywna dezynfekcja elementów infrastruktury narażonych 

na bezpośredni kontakt. Na terenie kieleckiego ośrodka wystawien-

niczego nie zabraknie tablic informacyjnych oraz oznaczeń kierunku 

ruchu. We wszystkich halach i pomieszczeniach sanitarnych zainsta-

lowano dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

Dodatkowo każda osoba w momencie przekraczania terenu kie-

leckiego ośrodka zostanie zobowiązana do wypełnienia ankiety epi-

demiologicznej. Pracownicy poproszą także o informacje dotyczące 

szczepienia – będzie to pomocne w określeniu liczby osób, które mogą 

jednocześnie przebywać na terenie targów. 

NOWOŚCI
Pandemia wymusiła na organizatorach stacjonarnych wystaw koniecz-

ność znalezienia nowych rozwiązań. Przy okazji otworzyły one nowe 

możliwości. Organizatorzy targów Kids’ Time przygotowują na wrze-

sień specjalną platformę Kids’ Time Digital – nowoczesne rozwiązanie 

stwarzające dodatkową przestrzeń do kontaktu pomiędzy wystawcami 

i klientami. Oferuje ona wystawcom możliwość reklamy przed, w cza-

sie i po targach, poznania trendów i przeglądu najnowszych rozwiązań 

rynkowych. Prezentacja fi rmy w sieci zapewnia globalny zasięg i nie-

ograniczone możliwości, m.in. umawianie spotkań w trakcie trwania 

targów i online – po ich zakończeniu, bezpośrednie relacje ze stoisk, 

pozyskanie nowych klientów z najdalszych zakątków świata.

Dzięki tym działaniom targi Kids’ Time poszerzą swój zasięg 

i ułatwią podtrzymanie dotychczasowych relacji z klientami. Nie ma 

lepszej okazji do zaprezentowania się przed zwiedzającymi z całego 

świata: zarówno obecnymi stacjonarnie w Kielcach, jak i online. To 

doskonała okazja do pokazania swoich marek na wystawie o ugrun-

towanej pozycji, podczas której w ciągu trzech dni w jednym miejscu 

i czasie spotyka się cała branża dziecięca.
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REMAEXTRA 2021

Rozgrzewka dla reklamy
15-17 września br. odbędą się Międzynarodowe Targi Reklamy 

i Druku „RemaExtra”. Organizowane pod hasłem „Rozgrzewka dla 

reklamy” wydarzenie skupi uwagę całej branży, dając przestrzeń do 

prezentacji najnowszej oferty rynku i zarazem pierwszą w tym roku 

okazję do bezpośrednich spotkań w bezpiecznych warunkach.

Oferta polskich oraz zagranicznych wystawców zostanie zaprezen-

towana w trzech sektorach targowych: Gift s & Textile, Sign & Visual 

oraz Tech & Print. Na uczestników czekać będą nowości produktowe, 

a także pomysły i oryginalne rozwiązania branżowe. Nie zabraknie 

również przykładów najnowszych technologii produkcji związanych 

z szeroko pojętą reklamą. 

Targi RemaExtra – informacje

Miejsce: centrum wystawiennicze PTAK Warsaw EXPO

Adres: Nadarzyn, al. Katowicka 62

Godziny otwarcia: 15-16 września od 9:30 do 17:30, 17 września 

od 9:30 do 16:00

Dojazd: linia bezpłatnych autobusów dla zwiedzających 

(będą kursować pomiędzy stacją Warszawa Centralna a halą 

wystawienniczą oraz z Lotniska Chopina) 

WWW: remaextra.com

MAMAVILLE 

Targi Jesień 2021 
Tej jesieni targi Mamaville wracają i ruszają pełną parą w sześciu 

miastach w Polsce. 

Patronem medialnym wydarzeń konsumenckich jest magazyn 

„Rynek Zabawek”. 

Terminarz: 

4-5 września – Wrocław

12 września – Katowice

9 września – Warszawa

26 września – Kraków

16 października – Poznań

24 października – Gdańsk





6/202110

TRENDY

Z
abawki z serii Pomysłowy Skrzat na 

pierwszy rzut oka wyróżniają się idącą 

w parze z najwyższą jakością prostotą 

wykonania, różnorodnymi kształtami oraz 

pięknymi kolorami. Warto również wspo-

mnieć, że w ich przypadku nie ma mowy 

o ograniczeniach wiekowych, co korzystnie 

wpływa na rozwój kompetencji społecznych 

najmłodszych.

KROK W STRONĘ EKO
Pod linią Pomysłowy Skrzat dystrybutor za-

mierza oferować produkty wykonane w cało-

ści z drewna. Jest to świetna alternatywa dla 

zestawów od Askato wyprodukowanych z two-

rzyw sztucznych. – Naszą misją niezmiennie 

pozostaną edukacyjne zabawki wspierające 

dzieci w nauce przez zabawę, natomiast po-

przez wprowadzenie serii Pomysłowy Skrzat 

chcemy zdobyć zaufanie wszystkich, którzy są 

wierni zabawkom drewnianym. Otwarcie się 

na ekologiczne rozwiązania sprawi, że nasza 

oferta będzie jeszcze bardziej różnorodna, 

a co za tym idzie – znajdzie uznanie klientów, 

dla których ta kwestia jest priorytetowa pod-

czas wyboru zabawki – podkreśla Joanna Ko-

bryń, współwłaścicielka Askato. 

Na linię Pomysłowy Skrzat będzie się po-

czątkowo składać pięć produktów wykona-

nych w całości z drewna: 

zabawka zręcznościowa Wywrotny 

kaktus, 

pomocny w nauce prawidłowego 

odczytywania godzin Drewniany zegar,

ćwiczące precyzję Kolorowe kuleczki

(jako wstęp do nauki pisania),

Łamigłówka polegająca na sortowaniu 

kolorów,

Matematyczny sorter (jako wstęp do 

nauki liczenia).

Dystrybutor zapowiada już systematyczne 

poszerzanie oferty zabawek z serii Pomysło-

wy Skrzat, jednak na tym etapie wszelkie de-

cyzje uzależnia od zainteresowania ze strony 

samych klientów. 

W prostocie siła!
Kreatywne ekozabawki z linii Po-
mysłowy Skrzat poprzez oddziały-
wanie na wiele zmysłów pobudzają 
wszechstronny rozwój i wyobraźnię 
dzieci.

Tytułowy Pomysłowy Skrzat to nowa linia edukacyjnych zabawek z drewna od Askato. Składają się 
na nią wysokiej jakości gry oraz pomoce „naukowe” dla najmłodszych. W fi lozofi ę marki wpisane 

jest wspieranie zrównoważonego rozwoju dzieci poprzez zaoferowanie im zabawy łączącej trening 
logicznego myślenia oraz ćwiczenie koncentracji, co z pewnością będzie furtką do sukcesów nie tylko 

szkolnych, ale też na wielu innych płaszczyznach.
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Pomocna dłoń Pomysłowego Skrzata

 www.askato.pl
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O skutecznym budowaniu świadomości marki, sposobach na nadążanie za preferencjami 
najmłodszych widzów, topowych bajkach, w tym serialu animowanym „Sylvanian Families”, 

oraz różnych możliwościach czerpania z popularności licencji telewizyjnych rozmawiamy 
z ANNĄ ZIELIŃSKĄ, dyrektor programową kanałów MiniMini+ i TeleTOON+ z portfolio CANAL+.

Mali widzowie = duże wymagania

© 2018 Acamar Films

© EPOCH 2021

© 2019 Universal Studios. All Rights Reserved.

© Viacom International Inc.

 www.askato.pl
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MiniMini+ jest pierwszym polskim kana-

łem skierowanym do najmłodszych [rok 

założenia: 2013 – red.]. W jakim kierunku 

przez lata ewoluowała telewizja dla dzieci? 

Jak zmieniały się preferencje maluchów, je-

śli chodzi o ulubione bajki?

Anna Zielińska: – Jeszcze do niedawna bajki 

dla najmłodszych były zdecydowanie spokoj-

niejsze. Ostatnio świat przyspieszył i ten roz-

pęd widać też we wszystkich obszarach, które 

dotyczą maluchów. Dzieci są przyzwyczajone 

do dużej liczby różnorodnych bodźców i co 

więcej, oczekują ich również w bajkach. Dla-

tego współczesne animacje charakteryzują się 

szybszym tempem, pojawia się w nich więcej 

kolorów, po prostu sporo się dzieje. Nasza 

oferta jest zgodna z tymi nowymi trendami. 

W jaki sposób MiniMini+ walczy o widza?

– O powodzeniu bajki oraz okresie jej „ży-

wotności” często decydują działania poza te-

lewizją linearną. Wokół kanałów dziecięcych 

zrobił się szum informacyjny. Dziś bajka coraz 

częściej wychodzi poza ekran pod postacią za-

bawek, gadżetów i innych. Walczymy o uwagę 

widza nie tylko z kanałami dziecięcymi, ale 

też z YouTubem, serwisami SVOD oraz kana-

łami gamingowymi. Z samą bajką trudno się 

przebić przez gąszcz konkurencyjnych kana-

łów, musi ona też żyć poza ekranem. Dlatego 

poszukujemy tzw. touchpointów. Hitów, któ-

re dzieci będą widziały wszędzie: na ekranie, 

w sklepie, na ulicy. Testujemy wszystkie bajki 

i obserwujemy ich reakcje. Nasze działania 

marketingowe idą w parze z emisją bajek. Or-

ganizujemy konkursy, które maluchy wprost 

uwielbiają. Na naszej stronie internetowej 

dzieci znajdą wiele ciekawych aktywności, gier 

i przykładów zabaw z postaciami. 

Jakie bajki mają największe szanse na za-

władnięcie sercami dzieciaków?

– Współczesne bajki muszą być dostosowa-

ne do trybu życia i ogromnej liczby bodźców, 

jakie docierają do najmłodszych. Recepta 

na sukces jest dość uniwersalna: niezbędne 

są wyrazisty bohater oraz wciągająca fabu-

ła, czyli np. jakaś zagadka do rozwiązania, 

coś do odkrycia. Dzieciaki uwielbiają baj-

ki, w których trzeba kogoś lub coś uratować 

bądź odnaleźć. I oczywiście takie z elemen-

tami magii. Doskonale sprawdzają się też su-

perbohaterowie z supermocami. 

W kanale MiniMini+ jest więcej bajek dla 

dziewczynek czy dla chłopców?

– Staramy się zrównoważyć kontent dla 

chłopców i dla dziewczynek. Mamy tytuły 

typowe dla chłopaków, jak „Tomek i przyja-

ciele”, „Bob Budowniczy” czy jedna z naszych 

nowości – „Miasteczko dinozaurów”. Dla 

dziewczynek skierowane są choćby „Barbie” 

czy „Enchantimals”. Do tego dochodzi cała 

gama bajek typu uniseks, jak „Ciekawski 

George” oraz „Bing”. Z kolei w naszym dru-

gim kanale – TeleTOON+ – jest zdecydowa-

nie więcej kontentu dziewczęcego. Swoją dro-

gą, w tym przypadku udało nam się znaleźć 

niszę na rynku i świetnie ją zagospodarować. 

Proszę wskazać topowe bajki w kanale…

– Z przyjemnością muszę powiedzieć, że od 

lat są to te same tytuły, chociażby „Tomek 

i przyjaciele”, „Bob Budowniczy”, „Strażak 

Sam”, „Barbie”, „Bing”, „Ciekawski George”, 

„Marta mówi”, „My Little Pony”. To nasza 

ścisła czołówka. Evergreeny, które od lat cie-

szą się ogromną popularnością. Bajki, któ-

rych każdy nowy sezon pojawia się najpierw 

w MiniMini+, a dopiero później w konkuren-

cyjnych kanałach. 

Ile nowych produkcji pojawia się rocznie 

na antenie MiniMini+?

– Do zestawu evergreenów dochodzą w każ-

dym sezonie nowe tytuły. Wypuszczamy dwie 

lub trzy bajki co pół roku. Są wśród nich duże 

serie, ale pojawiają się też krótsze. To dzieci 

i rodzice decydują o ich być lub nie być w na-

szym kanale. Maluchy potrzebują czasu, by 

oswoić się z nowym tematem, polubić nowe-

go bohatera. 

Zdarza się, że widzowie domagają się kon-

kretnych produkcji? Czy w takich sytu-

acjach stacja spełnia ich prośby?

– Tak, jak najbardziej, rodzice są bardzo ak-

tywni. Jeśli pojawia się sporo pytań i próśb 

odnośnie do konkretnych tytułów, staramy 

się je spełnić. Przy czym należy pamiętać, 

że MiniMini+ jest kanałem bezpiecznym, 

w którym wszelkie treści: zarówno bajki, jak 

i piosenki, konkursy oraz reklamy, są szcze-

gółowo oceniane przez nasz zespół. Chcemy 

łączyć edukację i zabawę.

Czy oprócz zagranicznych bajek popu-

larnych na całym świecie widzowie Mini-

Mini+ mają okazję poznać także polskie 

produkcje?

– Tak naprawdę stale prowadzimy rozmowy 

z różnymi polskimi producentami bajek. Na 

antenie MiniMini+ emitowaliśmy np. „Flor-

kę” i „Parauszka”, a już we wrześniu na widzów 

czeka przepiękna bajka pt. „Sówka Odo”. To 

koprodukcja polskiego studia Letko i Sixteen-

South z Irlandii. Jestem przekonana, że z miej-

sca zdobędzie serca naszych małych widzów! 

Naturalnie sami też produkujemy bajki. 

Co przed nami, jakie bajki zaplanowane zo-

stały na najbliższe miesiące? Co będzie nie-

wątpliwym hitem nadchodzących tygodni/

miesięcy?

– Już we wrześniu na antenie zadebiutuje 

„Studio MiniMini”. Jest to nasza własna pro-

dukcja realizowana we współpracy ze Smart 

Kids Planet. Codziennie rano wspólnie z naj-

młodszymi będziemy poznawać świat, uczyć 

się języków, gimnastykować oraz uczestni-

czyć w mądrych zabawach. Niebawem poja-

wi się też nowy fi lm z Barbie w roli głównej 

„Barbie: wielkie miasto, wielkie marzenia”. 

Nowy sezon czeka na fanów Strażaka Sama. 

Od czerwca br. na ekranach są też obecne 

„Frytka i Kartofelcia”. Tytuł z miejsca stał się 

niezwykle popularny wśród najmłodszych 

Dziś bajka coraz częściej wycho-
dzi poza ekran pod postacią za-
bawek, gadżetów i innych.

Anna Zielińska

Od lewej: Anna Zielińska, channels manager w Canal+ Polska 
odpowiedzialna za kanały MiniMini+ oraz TeleTOON+, 
Anna Wakulak, redaktor naczelna „Rynku Zabawek”

 www.askato.pl
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widzów. W lipcu pojawiła się nowa bajka 

„Gus. Mały – wielki rycerz”, która świetnie 

się przyjęła wśród dzieci. Być może w nieda-

lekiej przyszłości pojawią się również zabaw-

ki z tej bajki. Z kolei we wrześniu najmłodsi 

zobaczą zakupiony przez nas serial „Paczka 

z Pikwik”, zaś w październiku „Milo”. W opar-

ciu o ten serial Planeta Junior rozwija w róż-

nych kategoriach program licencyjny, m.in. 

zabawki, publishing oraz produkty odzieżowe.

Skąd czerpie Pani inspiracje, decydując się 

na konkretne animacje?

– Jeżdżę na różnego rodzaju targi konten-

towe, targi oraz festiwale fi lmów dla dzieci 

i młodzieży. Uczestniczę w konferencjach, 

jestem też członkiem jury konkursów fi lmo-

wych dla najmłodszych. Poza tym uważnie 

obserwuję nowe trendy, zachowania i styl 

życia współczesnych ludzi. Wszystko to daje 

mi ogromną wiedzę o otaczającym nas świe-

cie oraz pomaga budować ofertę skrojoną na 

miarę potrzeb współczesnego widza. 

W jaki sposób MiniMini+ buduje świado-

mość marki/kanału wśród odbiorców?

– Kanał jest dobrze znany każdemu dziecku, 

a już niekwestionowaną liderką jest sama Ryb-

ka MiniMini, wokół której budujemy kontent. 

W ostatnich badaniach świadomości marki 

przeprowadzonych przez KANTAR zajęła ona 

wysokie trzecie miejsce. Jesteśmy lokalną tele-

wizją działającą w jednym kraju. Od niedawna 

łączymy siły z macierzystym francuskim od-

działem i zaczynamy wspólnie kupować ani-

macje. Wszystko dlatego, że rynek się konso-

liduje, poszczególne fi rmy się łączą, więc my 

też musimy rosnąć w siłę. Nie jest łatwo być 

lokalną telewizją funkcjonującą na jednym 

rynku i konkurować z globalnymi graczami. 

Wśród takiej konkurencji udaje nam się do-

skonale funkcjonować w świadomości dzieci. 

Każdy maluch zna nasz kanał, wie, że Rybka 

MiniMini o godz. 21:00 chodzi spać. Świetnie 

rozwija się też oferta produktów licencyjnych 

z rybką w roli głównej. Mamy lampy, drzwi 

do pokoju, zabawki, puzzle, ubrania, artykuły 

szkolne, a nawet wodę z wizerunkiem sympa-

tycznej rybki! To wszystko wpływa na jeszcze 

większe przywiązanie do stacji. Rodzice po-

strzegają nas jako bezpieczny kanał. Nigdy nie 

wypuścilibyśmy na antenę bajki, która choćby 

w najmniejszym stopniu mogłaby okazać się 

kontrowersyjna, urazić czyjeś uczucia. Trze-

ba bowiem pamiętać, że najmłodsze dzieci 

w każdym kraju oglądają te same bajki. Zara-

zem maluchy są bardziej przewidywalne, za 

starszymi trudniej nadążyć. Nie wiadomo, co 

je zaskoczy. Przywiązują się do bohatera na 

krótko, średnio nie dłużej niż rok. Maluchy są 

wierniejsze. Obniżenie wieku grupy docelowej 

MiniMini+ na 0-4 lata, a TeleTOON+ z 6-12 

lat na 5-8 lat to znak czasów. Jak się okazuje, 

dzieci powyżej 8. roku życia jest coraz mniej 

przed telewizorami. Mamy też sporo piose-

nek, teledysków, które sami produkujemy. Są 

one emitowane pomiędzy programami. Każdy 

znajdzie coś dla siebie!

Czy liczba bloków reklamowych w kanale 

MiniMini+ jest mniejsza niż w innych ka-

nałach?

– Wiadomo, że rodzice nie lubią reklam, 

a już w ogóle zbyt dużej ich liczby. Dlatego 

bardzo dbamy o to, by była ona wyważona. 

Warto podkreślić, że każdą reklamę staran-

nie oceniamy. Próżno szukać u nas reklam 

słodyczy, suplementów diety, środków czy-

stości etc. Jesteśmy bardziej restrykcyjni niż 

przewidują ustawa i samoregulacja w tym za-

kresie podpisana przez nadawców w Polsce. 

Rodzice doceniają takie praktyki, dzieci nie 

są znudzone przedłużającymi się pasmami 

reklamowymi i tym chętniej do nas zaglądają. 

Które pasma reklamowe są najlepsze?

– Największą oglądalność mają bloki rekla-

mowe emitowane w godzinach 7.00-10.00 

i 17.00-19.00. 

Czy fi rmy zabawkarskie często zgłaszają 

się do Państwa z propozycją emitowania 

bajek nawiązujących do zabawek, które 

sprzedają? 

– Tak, fi rmy zgłaszają się nas z propozycją 

współpracy. Również sami aktywnie poszu-

kujemy partnerów, nam też zależy, by pro-

mować kontent, który emitujemy na naszych 

ekranach.

Jak przebiega proces nawiązania współpra-

cy między producentem a nadawcą Canal+ 

Polska?

– Mamy spore doświadczenie w pracy z róż-

nymi brandami, kontentem oraz związanymi 

z nim produktami, wsłuchujemy się w ocze-

kiwania naszych partnerów, pracujemy nad 

ofertą i wspólnie wybieramy najlepsze dla 

obu stron rozwiązania.

Przejdźmy teraz do serialu „Sylvanian Fa-

milies”. Co urzekło dyrektor programową 

w tej serii animowanej opartej na bardzo 

popularnych na całym świecie zabawkach?

– „Sylvanian Families” bardzo wpisuje się 

w strategię MiniMini+. Wartości poruszane 

w bajce: przyjaźń, współpraca, rodzina, są 

zbieżne z tymi, które pokazujemy w naszym 

kanale, w tym w produkcjach własnych. 

Jakie aktywności poza anteną czekają na fa-

nów serialu „Sylvanian Families”? 

– Na naszej stronie internetowej mamy wie-

le informacji o bajce, o jej bohaterach. Są też 

inne ciekawe aktywności, które przyciągają 

widza. Poza tym zorganizowaliśmy konkurs, 

w którym do wygrania były zestawy zabawek 

Sylvanian Families. Spotkał się on z doskona-

łym odzewem: wpłynęło aż 1200 zgłoszeń! To 

najlepszy dowód na to, że zabawki są atrakcyj-

ne i znane, a bajka bardzo lubiana i ceniona. 

Do kiedy będziemy mogli oglądać serię „Sy-

lvanian Families” na antenie MiniMini+?

– Oglądalność serialu „Sylvanian Families” 

rośnie z tygodnia na tydzień, a świadomość 

brandu stale jest budowana. Emisja seria-

lu zaplanowana została na dwa lata. Patrząc 

jednak na jego rosnącą popularność, jestem 

przekonana, że ten okres zostanie wydłużo-

ny, a bajka „Sylvanian Families” wskoczy do 

naszych topów. 

Dziękuję za rozmowę.

Figurki Sylvanian Families w Studiu MiniMini+

Grzegorz Porzeziński, country manager Poland w fi rmie 
Epoch, przedstawiciel marki Sylvanian Families w Polsce

 www.askato.pl
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KLOCKI

Zestawy Geomag składają się z wielu róż-

nych pod względem kształtów i kolorów 

elementów, w tym pałeczek magnetycz-

nych, metalowych kulek i kolorowych paneli. 

Klocki wyróżniają się niezwykłą siłą magnesów 

oraz starannym wykonaniem, co przekłada się 

na łatwość łączenia elementów i wytrzymałość 

konstrukcji, nawet w przypadku budowli o naj-

bardziej imponujących wymiarach.

Oprócz sztandarowej serii Classic marka 

Geomag posiada w swoim asortymencie róż-

norodne linie klocków dedykowane dzieciom 

z różnych grup wiekowych, dzięki czemu każdy 

znajdzie pośród nich coś dla siebie: 

Magicube – seria skierowana 

dla najmłodszych. Składa się 

z sześciennych kostek, które łączą się 

z pozostałymi ze wszystkich stron 

(obejście zasady biegunowości);

Supercolor – zabawa z magiczną siłą 

magnetyzmu, której efektem będą 

imponujące, wielokolorowe konstrukcje; 

zestawy z tej serii zachwycą nawet 

najbardziej wymagające kreatywne dusze;

Glitter – znakiem rozpoznawczym serii 

są patyczki wypełnione kolorowym 

brokatem, co czyni zabawę w budowanie 

magnetycznych konstrukcji jeszcze 

bardziej magiczną; 

Glow – magnetyczne klocki dodatkowo 

świecą w ciemności;

Pro-L – linia zaprojektowana dla tych, 

którzy kochają wyzwania; magnesy 

są silniejsze niż w serii Classic, 

a dodatkowo mają wbudowane wskaźniki 

biegunowości;

Mechanics – seria stworzona z myślą 

o wszystkich chcących odkrywać 

tajemnice konstruowania modeli maszyn 

i dźwigni, które można napędzać, obracać 

i przesuwać.

Co istotne, producent klocków Geomag kła-

dzie nacisk na to, aby jego produkty były przy-

jazne człowiekowi i nieszkodliwe dla środo-

wiska, w którym żyjemy. Firma od lat pracuje 

nad zwiększeniem poziomu zrównoważonego 

rozwoju w procesie produkcji, wykorzystując 

w 100% energię odnawialną i redukując niemal 

do zera odpady przemysłowe. W 2020 r. szwaj-

carska marka zrobiła kolejny krok naprzód, 

wprowadzając do swojego katalogu pierwsze za-

bawki wykonane z tworzyw sztucznych i opako-

wań o niskiej szkodliwości dla środowiska. Tym 

samym klocki Geomag stały się jeszcze bardziej 

przyjazne dla środowiska: patyczki magnetycz-

ne, panele i nowe pudełka do przechowywa-

nia klocków wykonane są w 100% z tworzywa 

sztucznego pochodzącego z recyklingu.
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Geomag: wyższa szkoła kreatywnej zabawy 
Magnetyczne klocki konstrukcyjne Geomag – innowacyjny koncept, a zarazem prawdziwa 

rewolucja w świecie zabawy – od 1 kwietnia 2021 r. są dostępne w ofercie fi rmy Trefl . Lista ich 
zalet jest długa: pobudzają dziecięcą kreatywność, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i zdolności 

manualne, pomagają zrozumieć podstawy geometrii, matematyki i fi zyki. Z ich pomocą mali 
inżynierowie z łatwością poznają zasady przyciągania pola magnetycznego.

 www.askato.pl
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Przemyślane, starannie wyselekcjono-

wane pytania obejmują szeroki zakres 

wiedzy ogólnej. Gracze mogą zostać za-

pytani m.in. o to, w którym roku uruchomiona 

została stacja Polsat, kiedy na rynku zadebiu-

tował klozet spłukiwany wodą, w którym roku 

nastąpiło ukończenie budowy Krzywej Wieży 

w Pizie, a w którym odbyła się premiera fi lmu 

„Obywatel Kane”. Nie zabrakło też pytań dla fa-

nów historii, w tym o dzień śmierci Józefa Sta-

lina, datę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 

czas ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. 

Przy czym uwaga: wcale nie trzeba udzielać na 

nie precyzyjnych odpowiedzi! Wystarczy dro-

gą dedukcji umiejsco-

wić wydarzenia w cza-

sie i… mieć przy tym 

trochę szczęścia! 

Na początek każdy z graczy otrzymuje tablicz-

kę suchościeralną, mazak oraz czeki i pchełki 

do obstawiania. 

1. W każdej turze jeden z graczy odkrywa 

kartę (łącznie jest ich 110; gracze sami de-

cydują, ile z nich wejdzie do gry) i czyta 

wydarzenie, po czym odwraca odmierza-

jącą czas klepsydrę. 

2. Wszyscy uczestnicy zapisują na tablicz-

kach poprawną ich zdaniem odpowiedź. 

Przed upływem czasu muszą też obstawić, 

na ile są jej pewni, sięgając odpowiednio 

po jedną, dwie lub trzy pchełki. 

3. Gracze są premiowani nie tylko za po-

prawne odpowiedzi i strzały w dziesiątkę, 

ale też za te, które były najbliższe prawdy. 

Taki system sprawia, że podczas 

rozgrywki dochodzi do wielu 

przetasowań, a utrzymanie po-

zycji lidera nie jest rzeczą łatwą. 

Zwycięzcą może bowiem zostać 

wcale nie najbardziej oczytany, ale 

zarazem zachowawczy uczestnik, 

tylko najlepszy hazardzista, który 

nie boi się ryzykować i obstawiać 

wysoko.

Liczba graczy: 3-6. Wiek: 10+. 

Turniej wiedzy dla niedoskonałych
Nową grę od Alexandra polecamy przede wszystkim tym,
którzy – mówiąc kolokwialnie – słyszą, że dzwoni, ale nie do końca 
wiedzą, w którym kościele. „Kalendarium” nie jest bowiem stricte 
quizem wiedzy – aby czerpać przyjemność z rozgrywki, wystarczy 
dobrze kojarzyć fakty oraz trafnie oceniać prawdopodobieństwo 
zdarzeń.
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3 POWODY, 
dla których warto
sięgnąć po grę
„Kalendarium”

• Starannie wyselekcjo-
nowane pytania
z różnych dziedzin.

• Atrakcyjna, bazująca
w większości na intu-
icji mechanika. 

• System premiujący nie 
tylko wiedzę, ale także 
umiejętność przewidy-
wania.

Wie

JAK GRAĆ?JAK GRAĆ?
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R
MD Research pozyskuje informa-

cje sprzedażowe ze zróżnicowanych 

źródeł danych: hiper- i supermarke-

tów, sieci małych sklepów, kanału e-com-

merce, sieci sklepów zabawkarskich oraz 

dużych sieci specjalistycznych z asorty-

mentem dziecięcym. Wszystkie dane są 

starannie opracowywane, tak aby możli-

we było sklasyfikowanie wybranych grup 

produktów. Dzięki temu firma dysponuje 

szczegółowymi informacjami dla kilku-

nastu kategorii, wśród których są lalki, 

pojazdy, klocki, zabawki outdoorowe, gry 

i inne. Dodatkowo dane są analizowane 

po kątem szeregu innych atrybutów, m.in. 

marki, licencji oraz producenta. Poniżej 

wybrane wyniki badań przeprowadzonych 

przez RMD Research. 

Roczna wartość rynku zabawek w Pol-

sce na podstawie danych raportowanych 

w panelu RMD Research (po rozszerzeniu 

próby badawczej) wyniosła około 4 mld zł. 

Bardzo wysoka dynamika wzrostu rynku 

w ujęciu 2021 vs. 2020 spowodowana jest 

zmniejszeniem sprzedaży w roku 2020, na 

co wpływ miała pandemia. Od początku 

bieżącego roku dynamika ta zmniejsza się 

i na koniec lipca br. wyniosła 38,5% rok do 

roku. Zmiana w lipcu spowodowana była 

istotnym zmniejszeniem dynamiki sprze-

daży ilościowej: jeszcze w czerwcu wynosiła 

ona 18%, podczas gdy w lipcu już tylko 7%. 

W tym miejscu należy podkreślić, że w roku 

2020 miał miejsce powrót do sprzedaży tra-

dycyjnej. 

Analizując kategorie produktów, można 

zaobserwować, że żadna z nich nie wykazu-

je spadku sprzedaży. Najwięcej w ujęciu rok 

do roku zyskała kategoria KLOCKI, która 

zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 

89 mln zł (+74%). Drugie miejsce w ran-

kingu zajęły SPORT I REKREACJA (+26%), 

zaś trzecie GRY. Kategoria sport i rekreacja 

urosła głównie w grupie hulajnogi i desko-

RMD Research: najbardziej wiarygodny 
panel badawczy zabawek w Polsce

Firma na podstawie faktycznych danych dotyczących sprzedaży detalicznej w sklepach cyklicznie 
przygotowuje informacje o rynku zabawek w Polsce. W ostatnim półroczu zakończyła proces 

rozbudowy próby badawczej o nowe źródła, w wyniku czego przygotowany został raport wzbogacony 
o 16 sieci handlowych i sklepów. Tym samym badanie objęło łącznie ponad 2 tys. punktów.

Udział kategorii w rynku zabawek. Wartość sprzedaży detalicznej styczeń-lipiec 2021 r.

rolki, ale też wyposażenie placów zabaw oraz 

sporty zimowe (dostępne ujęcie od początku 

roku). Z kolei w kategorii gry odnotowany 

został wzrost głównie dla grup gry towarzy-

skie i planszowe oraz gry strategiczne.

Zmniejszyła się również dynamika na po-

ziomie producentów. Lista top producentów 

(wartościowo) przedstawia się obecnie na-

stępująco:

LEGO (+61%), 

MGAE (+36%), 

MATTEL (+29%), 

TREFL (+23%), 

PRIVATE LABELS (+9%). 

Udział licencji w całym rynku zabawek 

wzrósł o 2,3 pkt proc. i wyniósł 13,3% war-

tości sprzedaży.

Kategorią obejmującą największą liczbę 

produktów licencyjnych są puzzle (37% to 

produkty na licencji). 

Wśród licencji I miejsce na podium zaj-

muje MINECRAFT, II miejsce – STAR 

WARS, zaś III miejsce – HARRY POTTER. 

Jeśli zaś chodzi o największe wzrosty, odno-

towały je SUPER MARIO, HARRY POTTER 

oraz PAW PATROL. W lipcu br. hitami zo-

stały okrzyknięte zabawki sensoryczne POP 

IT oraz lalka BARBIE NIESPODZIANKA 

COLOR REVEAL.

Wszystkich zainteresowanych szczegóło-

wymi danymi zachęcam do kontaktu z fi r-

mą RMD Research, która może przygotować 

 www.askato.pl
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Oto tytuły, które będą szczególnie przydatne w zgłębianiu wiedzy na 

tym etapie edukacji:

„Sylabuję i główkuję” (3-7 lat) – gra edukacyjna, która sprawi, że 

nauka czytania nie będzie ani nudna, ani trudna! Dzięki sześciu wa-

riantom o różnym stopniu trudności to świetna zabawa zarówno dla 

dzieci rozpoczynających dopiero naukę sylabowania, jak i tych, które 

pierwsze kroki w nauce czytania mają już za sobą. Wystarczy zakręcić 

kołem i podążać za wskazówką, a następnie odszukać pary kart z sy-

labami i połączyć je w wyrazy. 

Atuty gry: doskonali umiejętność rozpoznawania samogłosek 

i spółgłosek, tworzenia sylab, łączenia w słowa i czytania, trenuje per-

cepcję wzrokową, spostrzegawczość i umiejętność myślenia logicz-

nego, pomaga rozwijać zasób słownictwa. Uwaga: istnieje możliwość 

gry jednoosobowej.

 „Leśny bal” (3-7 lat) – gra logopedyczno-ruchowa, która zachęca 

dzieci do robienia tego, co lubią najbardziej, czyli skakania, tańcze-

nia, mlaskania oraz wydawania śmiesznych odgłosów. Aktywizuje 

całe ciało, nie tylko buzię i język. Na drużynę czeka mnóstwo atrakcji: 

przepyszne przekąski i napoje, wesołe tańce i zabawy, podczas któ-

rych mogą stroić miny i naśladować zwierzakowych przyjaciół, a tak-

że ekscytująca przejażdżka karuzelą! W wyścigu po planszy będą się 

wspierać w wykonywaniu zilustrowanych na kartach aktywności, za-

nim wiewiórka przyniesie ostatnią tacę z ptysiami.

Atuty gry: wspomaga całościowy rozwój przedszkolaka (intelektu-

alny, społeczny, emocjonalny i ruchowy) oraz rozwój mowy, posiada 

atrakcyjny temat leśnego przyjęcia dla zwierzątek.

 Gra kooperacyjna „Zakodowany zamek” (4-10 lat) – wprowadza 

dzieci w podstawy programowania bez użycia komputera. Dzięki 

układaniu odpowiednich sekwencji kart, które prowadzą czarodzieja 

do skarbów, dzieci nauczą się tworzenia zrozumiałych komunikatów 

oraz algorytmów. 

Atuty gry: wprowadza w świat kodowania, rozwija logiczne myśle-

nie, kreatywność oraz koncentrację na zadaniu, wspiera kompetencje 

społeczne, uczy współpracy.

W ferworze kompletowania wyprawki dla przedszkolaka lub 
świeżo upieczonego ucznia łatwo zapomnieć o tym, że nie 
samą nauką młody człowiek żyje! Jest to istotne zwłaszcza 

w początkowym etapie edukacji, kiedy dziecku może wydawać 
się, że nadejście września oznacza nieuchronnie zmianę 

ulubionych sposobów spędzania czasu. O tym, że wcale nie 
musi tak być, a nawet więcej – że zabawa może w pięknym 

stylu wspierać „poważną” naukę – przekonuje oferta gier 
edukacyjnych od Kapitana Nauki.
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RYNEK/GRY

Poznaj gry, które uczą
i bawią! 

szczegółowe raporty i analizy dotyczące rynku zabawek. Istnieje 

również możliwość sporządzenia dodatkowych analiz badawczych, 

takich jak elastyczność cenowa produktu oraz prognoza rynkowa, 

a także innych opracowań statystycznych. 

Paweł Szmidt, 

business development manager RMD Research

TOP 10: ZABAWKI ŁĄCZNIE – LIPIEC 2021 R. 
1. Pop It – różni dostawcy

2. Barbie Color Reveal Monochrom lalka niespodzianka 

– Mattel Group 

3. Hot Wheels samochody 1:64 (asortyment) – Mattel Group 

4. Norimpex zabawka sensoryczna Push Bubble Pop 

5. Hot Wheels DTV55 Clipstrip samochodzik 1:64 (asortyment) 

– Mattel Group

6. Lego City 60276 Policyjny konwój więzienny (244 el.) 

– Lego Group 

7. Fisher-Price Laugh & Learn FPP63 Siostrzyczka Szczeniaczka 

poziomy nauki – Mattel Group

8. Fisher-Price Laugh & Learn FPM71 Szczeniaczek Uczniaczek 

poziomy nauki – Mattel Group

9. Lego Super Mario 71360 Przygody z Mario (231 el.) 

– Lego Group

10. Lego Friends 41422 Domek pand na drzewie – Lego Group

TOP 10: LICENCJE – LIPIEC 2021 R. 
1. Super Mario

2. Harry Potter

3. Paw Patrol

4. Minecraft 

5. Star Wars

6. Jurassic Park

7. Peppa Pig

8. McLaren

9. Avengers

10. Spiderman

TOP 10: SPORT I REKREACJA – LIPIEC 2021 R. 
1. Scoot & Ride Highwaykick 1 Jeździk hulajnoga 2 w 1 

– Nicer Fashion

2. Scoot & Ride Highwaykick 1 2 w 1 – Nicer Fashion

3. Scoot & Ride Highwaykick 1 Jeździk hulajnoga 2 w 1 ASH 

– Nicer Fashion

4. Scoot & Ride Highwaykick 1 Jeździk hulajnoga 2 w 1 Peach 

– Nicer Fashion 

5. Nerf Elite 2.0 Commander – Hasbro

6. Little Tikes 642296 Wodny stół Mega park aktywności 

– MGAE

7. Domek ogrodowy – Mochtoys

8. Smoby Domek Neo Friends – Simba Group

9. Basen z kołem i piłką – BestWay 

10. Scoot & Ride Highwaykick 1 Jeździk hulajnoga 2 w 1 Forest 

– Nicer Friends 
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Na serię Movie Magic od MGA Entertainment składają się 

nowe lalki L.O.L. Surprise!, nowe lalki O.M.G., małe lalecz-

ki oraz zestaw Magic Studios umożliwiający dziewczynkom 

nagrywanie własnych filmów.

LALKI L.O.L. SURPRISE! MOVIE MAGIC
Każdy z dwunastu zestawów L.O.L. Surprise! Movie Magic zawiera 

lalkę, tajną wiadomość, kartę podpowiedzi, scenę z filmu, butelkę, 

okulary 3D, akcesoria, strój i buty, obiektyw i scenariusz.

Podczas zabawy dziewczynki będą miały okazję przenieść się 

prosto na plan filmowy. Sceny z różnych zestawów można łączyć, 

tworząc w ten sposób wygodne tło, na którym z pewnością świet-

nie odnajdą się wszystkie gwiazdy serii L.O.L. Surprise! Movie 

Magic. Połączenie tajnych wiadomości z poszczególnych zestawów 

pozwoli zaś ukończyć scenariusz filmu (w przeciwnym wypadku 

można go uzupełnić własnymi propozycjami).

LALKI L.O.L. SURPRISE! MOVIE MAGIC O.M.G.
Każdy z czterech zestawów L.O.L. Surprise! Movie Magic O.M.G. 

zawiera lalkę, dwie modne stylizacje, buty, akcesoria, okulary 3D, 

scenę filmową, scenariusz, pudełko na kapelusze, szczotkę do wło-

sów, torbę na ubrania, naklejkę, wieszak, stojak na lalki i opakowa-

nie w formie planu filmowego.

Do wyboru lalki: Gamma Babe, Spirit Queen, Startlette oraz Ms. 

Direct. Każda nawiązuje do innego gatunku filmowego i posiada 

oryginalną stylizację. Dzięki temu, że opakowanie zamienia się 

w plan filmowy, dziewczynka może łatwo tworzyć i remiksować 

własne filmy!

Fanki popularnych laleczek będą zachwycone: tym razem gwiazdy rynku zabawek rozbłysną 
w roli bohaterek różnych produkcji fi lmowych! Debiut „kinowej” serii L.O.L. Surprise! Movie 

Magic przypieczętują fi lm „L.O.L. Surprise: The Movie” emitowany na Netfl ixie oraz serial 
„House of Surprises”, który będzie dostępny na YouTubie. 

Zd
ję

ci
a:

 M
GA

E

L.O.L. SURPRISE! 

JAKO GWIAZDY KINA
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ZESTAW L.O.L. SURPRISE! MOVIE MAGIC STUDIOS
Bogate wyposażenie sprawia, że przygoda z filmowaniem roz-

poczyna się zaraz po rozpakowaniu zestawu. Wewnątrz kryje się 

ponad 70 niespodzianek, w tym pełna obsada filmu (dwie lalki 

O.M.G., sześć lalek L.O.L. Surprise!, dwa zwierzaki i dwie lalki 

L.O.L. Surprise! Lil Sisters) oraz statyw na telefon służący do na-

grywania. Opakowanie z łatwością zamienia się w studio z cztere-

ma scenami i zielonym ekranem kinowym oraz statywem!

Z INNEJ BECZKI…
Oprócz samej serii L.O.L. Surprise! Movie Magic w ofercie dystry-

butora pojawi się wkrótce wiele innych nowości ze świata L.O.L. 

Surprise!, w tym lalki tematyczne, akcesoria w nowych odsłonach 

kolorystycznych (Glamper, Samolot) oraz ogromny, czteropiętro-

wy dom dla lalek z aż dziesięcioma pokojami.

Polska premiera 

filmu 

"
L.O.L. Surprise: 

The Movie" 

(Netflix): 

1 listopada br.

Polska premiera 

serialu 

"
House of 

Surprises" 

(YouTube): oko³o 

15 listopada br.

r.
15
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BABY PUZZLE
Dzikie zwierzątka, zjawiskowe pojazdy i przyjaźni mieszkańcy wodnych 

akwenów czekają na odkrycie! Wystarczy sięgnąć po serię prostych, 

atrakcyjnych wizualnie 4-, 5-, 6- i 7-elementowych układanek. Przycią-

gające uwagę grafi ki, starannie wykonane, bezpieczne elementy i zróż-

nicowany stopień trudności sprawiają, że jest to świetna propozycja dla 

każdego malucha. 

PUZZLE 16-ELEMENTOWE
Barwnie ilustrowane elementy po ułożeniu tworzą obrazek o wymia-

rach 22,5 x 22,5 cm. Poręczne pudełko sprawia, że łatwo zmieszczą 

się w kieszeni lub wakacyjnym plecaku, a także sprawdzą się idealnie

np. w poczekalni u lekarza.

MAXI PUZZLE
Pozwolą dzieciom łatwo stworzyć ogromny obrazek o wymiarach

57 x 39 cm. 12-, 24- i 36-elementowe układanki będą dla maluchów 

świetnym wprowadzeniem do świata puzzli. 

PUZZLE 90- I 120-ELEMENTOWE
Zaprojektowane z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym 90-

i 120-elementowe puzzle cechuje wysoka jakość wykonania, a także 

przykuwająca uwagę grafi ka. Elementy są łatwe do chwytania, a sam 

proces układania obrazka sprawi ogromną przyjemność każdemu 

uczniowi.

Nowe elementy
w MultiGrowej ofercie

Badania dowodzą, że dzieci, które często sięgają po puzzle, mają lepiej rozwiniętą motorykę małą,
a ich koncentracja, wyobraźnia przestrzenna i logiczne myślenie stoją na zdecydowanie wyższym

poziomie niż w przypadku rówieśników niebawiących się układankami. To mocny argument
przemawiający za tym, że na półce w każdym sklepie z zabawkami powinna znaleźć się bogata oferta 

tych przyjemnych pomocy ogólnorozwojowych. Poniżej wybrane nowości z kategorii, jakie pojawiły się 
ostatnio w katalogu wydawnictwa MultiGra.
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WERSJA PODSTAWOWA (wiek graczy: 6+)

Jak w kilku zdaniach można opowiedzieć o grze, w której od lat zagry-

wają się całe rodziny? Co sprawia, że cieszy się taką popularnością?

Jedną z mocnych stron tytułu jest z pewnością wykorzystanie w me-

chanice elementów RPG. Podczas rozgrywki każdy z graczy wciela się 

w jednego z sześciu śmiałków i przemierza podziemia tytułowego 

zamku Karak. Uczestnicy kafelek po kafelku odkrywają labirynt pe-

łen potworów, z którymi muszą toczyć walki. Po drodze starają się 

zdobyć niezbędne do zwiększenia swojej siły wyposażenie i zaklęcia 

oraz skarby, które zapewnią im bogactwo. Zwycięzcą zostaje uczest-

nik, któremu uda się wyciągnąć na powierzchnię najwięcej skarbów. 

DODATKI (wiek graczy: 7+)

„Karak: Regent”
Zamkiem Karak na długo 

przed przybyciem Smoka wła-

dał surowy i okrutny wład-

ca. Teraz powrócił po to, by 

odzyskać władzę. Zadaniem 

graczy jest powstrzymanie 

jego niszczycielskich zapędów. 

Rozszerzenie wprowadza czte-

rech nowych bohaterów oraz 

nowy tryb rozgrywki: Władcę 

Karaka, w którym jeden z gra-

czy wciela się w rolę upadłego 

władcy dążącego do odzyska-

nia dawnej potęgi.

„Karak: Sidhar, Kirima & Elspeth”
Do przygody w podziemiach dołączają nowi bo-

haterowie: wojownicza księżniczka Elspeth, eks-

centryczny alchemik Sidhar oraz nieustraszona łow-

czyni Kirima. Każdy z nich posiada własną planszę 

postaci oraz wyjątkowe umiejętności, co sprawia, że 

do rozgrywki ani na moment nie wkradnie się nuda.

GADŻETY

Wykonane z najwyższej jakości plastiku fi gurki bohate-

rów (które w dodatku można samodzielnie pomalować!) 

świetnie zastąpią kartonowe pionki. Zestaw z sześcioma 

postaciami z podstawowej wersji gry jest już do-

stępny w sklepach, natomiast w październiku ukaże 

się drugi, zawierający osiem dodatkowych postaci 

(pięć z dodatku „Regent” oraz trzy z minidodatku 

„Karak: Sidhar, Kirima & Elspeth”). 
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Na początku był „Karak”…
Młodsi i starsi gracze 

zasiedli wokół stołów, po 
czym… przepadli na 

dłuższy czas! A kiedy już 
nasycili się trochę 

podstawową wersją gry, 
zaczęli dopominać się 

o więcej. W ten sposób 
powstały kolejne dodatki do tej fenomenalnej familijnej 

planszówki. Gracze rozgrywali je wzdłuż i wszerz, 
podczas gdy wydawca pracował już nad kolejnymi 

niespodziankami… Jak się wkrótce okazało, ze 
świetnym efektem! Panie i Panowie, czas na przybliżenie 

drzewa genealogicznego wielkiej rodziny „Karak” wraz 
z przedstawieniem jej nowych członków!
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„Karak: Goblin” (wiek graczy: 7+)
Zupełnie nowa gra bestsellerowego „Karaka”, samodzielna gra karcia-

na typu deck-building. 

Zło przebudziło się w jaskiniach goblinów… Gracze wcielają się 

w swoje ulubione postaci i znów przemierzają podziemia – tym razem 

tajemniczych wielopoziomowych jaskiń! Jak nietrudno się domyślić, 

na ich drodze ponownie staną potwory, z którymi będą musieli sto-

czyć niejedną walkę. Za każde zwycięstwo zdobędą karty, za pomocą 

których rozbudują swoje talie. Potem czeka ich jeszcze tylko zmierze-

nie się z potężnym bossem… po czym najlepszy zostanie okrzyknięty 

bohaterem królestwa! 

KOLEJNE DZIECKO W PLANACH…

Jednak myliłby się ten, kto sądzi, że rodzina „Karaka” stała się tym 

samym pełna! Wiadomo już, że w niedalekiej przyszłości będzie ona 

rozbudowywana! Wydawca serii – Albi Polska – zapowiedział przyj-

ście na świat gry „Karak 2”! Ma być nieco trudniejsza niż podstawowa 

wersja, a jej fabuła będzie toczyć się poza murami tytułowego zamku. 

W planach jest również spełnienie marzeń najwierniejszych graczy 

poprzez zaoferowanie im kolejnych atrakcyjnych gadżetów nawiązu-

jących do świata „Karaka”, m.in. kubków i T-shirtów.jjjjjjj

pppppp pp jjj yy yj y g ą
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ATRAKCYJNY DODATEK 
CZY EDUKACYJNE NARZĘDZIE?
Z roku na rok coraz więcej mówi się o tym, 

że gry oprócz oczywistych walorów rozryw-

kowych są również doskonałym narzędziem 

edukacyjnym. Nauczyciele coraz częściej wy-

korzystują je podczas tworzenia scenariuszy 

lekcji. Rodzice mogą zrobić to samo: połączyć 

przyjemne z pożytecznym i zaproponować 

dziecku wartościową wspólną zabawę, która 

dodatkowo będzie miała pozytywny wpływ 

na szkolne wyniki.

Proponując klientowi gry w kontekście 

edukacyjnym, warto zwrócić uwagę na wiek 

dziecka (tutaj tytuły muszą być wyjątkowo 

dobrze dopasowane) oraz podkreślić, jakie 

korzyści będzie miało z konkretnej zabawy. 

I choć wiele planszówek doskonale łączy się 

ze szkolnymi tematami, tym razem propo-

nujemy zwrócić uwagę na mniejsze pudełka, 

które klient chętniej zaakceptuje jako dodat-

kowy zakup. Wyeksponowane wśród artyku-

łów szkolnych, pozytywnie wpłyną na war-

tość pojedynczego koszyka.

ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY
Jednym z bardziej uniwersalnych dodat-

ków będą małe gry karciane nastawione na 

szybkie reagowanie. Korzyści płynących 

z regularnej gry w tego typu tytuły jest bar-

dzo wiele: pozwalają ćwiczyć koordynację 

wzrokowo-ruchową, wzmacniają koncentra-

cję, refl eks i spostrzegawczość. Wspierają też 

trening zapamiętywania, czyli nadal jednej 

z najważniejszych umiejętności wykorzysty-

wanych w edukacji. 

Takich tytułów jest na rynku bardzo wie-

le, jednak bez wątpienia najbardziej wszech-

stronnym spośród nich pozostaje „Cortex”. 

Każde pudełko tej gry oferuje siedem zupeł-

nie nowych rodzajów zadań, które można ze 

sobą łączyć lub wybierać te ulubione. Wśród 

nich znajdziemy labirynty, puzzle, zapamię-

tywanki, ćwiczenia na koordynację, a także 

specjalne wyzwania dla naszych zmysłów, 

takie jak rozpoznawanie elementów z fakturą 

za pomocą dotyku lub karty zapachowe. Roz-

grywki w „Cortex” są dynamiczne i oparte na 

prostej mechanice. W każdej rundzie na sto-

le pojawia się karta z zadaniem. Odpowiedzi 

udziela osoba, która jako pierwsza przykryje 

kartonik ręką, zatem rywalizacja potrafi  być 

naprawdę zacięta, a co najważniejsze – za-

bawna! Sam „Cortex” jest dostępny w dwóch 

wariantach wiekowych: dla dzieci od 6. roku 

życia (dwie wersje) oraz starszych, od 8. roku 

życia (trzy wersje). 

DAWNO, DAWNO TEMU…
Ciekawym edukacyjnym narzędziem są rów-

nież kości opowieści, czyli „Story Cubes”. To 

popularna zabawa, którą większość kojarzy 

jako inspirację do wspólnego opowiadania 

historii. Uczestnik (bądź uczestnicy) rzucają 

dziewięcioma sześciennymi kostkami, a na-

stępnie zdanie po zdaniu budują swoją bajkę, 

nawiązując na zasadzie luźnych skojarzeń do 

wylosowanych obrazków. To świetna, pobu-

dzająca wyobraźnię zabawa, podczas której 

rodzice mogą zaobserwować, w jaki sposób 

wysławia się ich dziecko, i niepostrzeżenie 

korygować ewentualne błędy. 

Jednak „Story Cubes” można wykorzystać 

również jako pomoc w nauce! W jaki sposób? 

Choćby jako inspirację do pisania wypraco-

Przełom sierpnia i września to czas przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a co za 
tym idzie – intensywnych zakupów. I choć wydawać by się mogło, że dobra zabawa niekoniecznie 
idzie w parze z powrotem do szkolnej ławy, nic bardziej mylnego! Gry doskonale komponują się 

z towarami z kategorii back to school, co warto wykorzystać i odpowiednio zasugerować klientom.

Przyjemny powrót do szkoły z planszówkami
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wań tematycznych. Wszędzie tam, gdzie dziecko musi samo znaleźć 

pomysł, np. na prostą fabułę, kości będą pomocne w zbudowaniu jej 

zarysu. Wiele osób wykorzystuje je również w nauce języków obcych: 

dziecko może nazywać wylosowane obiekty, wymyślać dla nich defi -

nicje albo – jeśli jest już na odpowiednim poziomie zaawansowania 

– tworzyć z ich pomocą proste opowieści w języku, którego się uczy. 

Dzięki temu raz nabyty zestaw może być wielokrotnie wykorzystany, 

a co istotne – za każdym razem równie ciekawie. Jeśli się sprawdzi, 

klient może rozbudowywać kolekcję o kolejne tematyczne wersje gry.

EFEKTYWNE POWTÓRKI
Wśród gier edukacyjnych znajdziemy również takie, które są ściśle na-

stawione na naukę czy też, mówiąc dokładniej, powtarzanie materiału 

z zakresu danego przedmiotu. To bardzo ciekawa propozycja, która 

z powodzeniem może zastąpić żmudne wkuwanie będące koszmarem 

kolejnych pokoleń uczniów. 

Do takich gier należą „BrainBoxy” – seria dynamicznych karcia-

nek opartych na zapamiętywaniu. W każdym pudełku kryje się 55 

kart, które po jednej stronie mają grafi kę, a po drugiej – pytania. Za-

daniem uczestników jest przyjrzenie się obrazkowi/obrazkom przez 

określony czas (odmierzany przez klepsydrę), a następnie przywołanie 

ich z pamięci, by udzielić jak najlepszych odpowiedzi. 

Co ważne, poszczególne pudełka „BrainBoxów” są skupione na 

jednym obszarze nauki, więc można je maksymalnie dopasować do 

potrzeb klienta. Wersje dla najmłodszych, czyli „Obrazki” i „ABC”, są 

najbardziej wszechstronne i stanowią świetne wprowadzenie do póź-

niejszej nauki. Można je zaproponować klientom, których młodsza 

pociecha marzy już o pójściu do szkoły, obserwując starsze rodzeń-

stwo. Z kolei z myślą o starszych uczniach „BrainBoxy” należy dobie-

rać pod kątem wieku i konkretnego przedmiotu. Na rynku dostępne 

są wersje wspomagające naukę geografi i („Polska”, „Świat”), przyrody 

oraz matematyki (dla najmłodszych, standardowa oraz „plus”).

MATEMATYKA NIE TAKA STRASZNA…
Skoro jesteśmy przy matematyce, warto wspomnieć o grach stworzo-

nych specjalnie po to, by nieco ją „odczarować” i ułatwić dzieciom 

naukę. Tytuły z serii „BrainBox” skupiają się raczej na defi nicjach (np. 

w geometrii), podczas gdy w przypadku tego przedmiotu równie waż-

na jest praktyka, w tym sprawne wykonywanie obliczeń w pamięci. 

Na szczęście tę umiejętność również można ćwiczyć w atmosferze do-

skonałej zabawy.

Gry matematyczne należy wybierać w zależności od wieku dziecka. 

Na sam początek świetnie sprawdzi się „Pora liczyć” – dynamiczna 

karcianka oparta na szacowaniu i przeszukiwaniu pola widzenia. Za-

daniem uczestników jest jak najszybsze podanie, ile sztuk wylosowa-

nego warzywa/owocu znajduje się na stole. Kto pierwszy, ten lepszy! 

Kolejnym krokiem w nauce będzie 

wykonywanie obliczeń w pamięci, w któ-

rym chętnie pomogą „Śpiące Królewny”. 

Choć zabawa opiera się głównie na bu-

dzeniu i usypianiu królewien za pomocą 

kart z ręki, można znaleźć tu jeszcze jeden, 

sprytnie wkomponowany mechanizm. Aby 

efektywnie odrzucać zbędne karty, gracze 

będą układali z nich… równania! 

A kiedy dodawanie i odejmowanie nie 

będą już miały przed nimi tajemnic, można 

pójść o krok dalej i zaproponować dziecku 

zabawę z „Eliksirem mnożenia”. Jak sama 

nazwa wskazuje, gra wspiera naukę tabliczki mnożenia dzięki angażu-

jącej, rywalizacyjnej mechanice. Zadaniem uczestników jest wykłada-

nie kart w taki sposób, aby w ich części stołu znalazła się kombinacja 

cyfr-eliksirów, których iloczyn będzie równy numerowi jednego z po-

tworów przeciwnika. Aby wygrać, muszą opanować przemienność 

działań i dobrze planować kolejne kroki. 

 www.askato.pl
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W jaki sposób przekonać graczy do nowego tytułu od 
wydawnictwa Lacerta? O ile wcześniej pokochali oni 
familijne eskapady do „Parku niedźwiedzi”, o tyle z całą 
pewnością można stwierdzić, że w „Lamalandzie” również 
będą w swoim żywiole! Zwłaszcza że urocze drewniane lamy 
aż się proszą o to, by się nimi dobrze zaopiekować…

Rodzinna wycieczka 

do „Lamalandu”

A
utorem obu przyjemnych układanek 

jest Phil Walker-Harding. W „Parku 

niedźwiedzi” misją graczy było umie-

jętne planowanie lokalizacji poszczególnych 

atrakcji dla misiów: wybiegów, pawilonów 

oraz terenów zielonych – w taki sposób, by 

żadna powierzchnia się nie zmarnowała. 

Tymczasem w „Lamalandzie” gracze prze-

noszą się na urodzajne wzgórza, na których 

zakładają pastwiska, by następnie zebranymi 

z nich plonami karmić swoje lamy. 

Przebieg gry

„Lamaland” to kolejna udana planszowa 

wersja „Tetris” tego autora. Zadanie każdego 

z graczy polega na takim dokładaniu kafel-

ków o różnych kształtach, by zbudować jak 

największą posesję, gromadząc po drodze 

jak najwięcej żetonów plonów, monet i kart. 

Gracz przechowuje je w swoich zasobach 

trzymanych obok posesji. W swojej turze 

może poszerzyć posesję lub zdecydować się 

na jej rozbudowę w pionie, a przy odrobinie 

szczęścia uda mu się również nakarmić jed-

ną z lam. Po zakończeniu rozbudowy otrzy-

muje premię (kukurydza, kakao, ziemniaki, 

monety, karty mieszkańców wioski) za każdy 

symbol, który zakrył za pomocą dołożonego 

żetonu. Stąd już tylko krok do otrzymania 

pożądanych kart lamy, które nie tylko zapew-

niają punkty zwycięstwa, ale także pozwalają 

umieścić lamę na stałe na farmie.

Właśnie, uprawa ziemniaków, kukurydzy 

i kakao to cały żywioł graczy. Takie zbiory 

idealnie nadają się jako pokarm dla lam, któ-

re – szczęśliwe i zaopiekowane – odpłacają się 

za to swoimi sercami… a konkretnie pełnym 

przywiązaniem. Regularne karmienie ich to 

najlepsza droga, by stado osiągnęło pokaźne 

rozmiary, a sam gracz zyskał sławę potężnego 

hodowcy.

Upragnione punkty zwycięstwa uczest-

nicy zdobywają poprzez karmienie lam oraz 

wykonywanie zadań, o ile nie dadzą się wy-

przedzić przeciwnikom. W tym wyścigu 

o posiadanie trzeba cały czas mieć na nich 

oko! Bardzo pomocni będą za to mieszkań-

cy okolicznych wiosek (karty mieszkańców 

wioski), których warto zatrudnić, kiedy tylko 

nadarzy się taka okazja!

Wariant dla najmłodszych 

graczy

„Lamaland” to gra zarówno dla najmłod-

szych, jak i starszych graczy. W zależności 

od planszowego zaawansowania oraz do-

świadczenia uczestników w hodowli lam 

można włączyć do rozgrywki (lub nie) karty 

zadań. Wówczas poszerzanie posesji nie bę-

dzie się wiązało z koniecznością wykonania 

dodatkowych akcji, co istotnie uprości roz-

grywkę.

Bez względu na wybrany wariant rozgryw-

ki grę wygra rolnik, któremu uda się zebrać 

najwięcej punktów zwycięstwa.

Czas gry: 30-60 minut 

Liczba graczy: 2-4 

Wiek: 10+

Mocne strony gry „Lamaland”:

logiczna rozgrywka z elementami 

ekonomii,

wysokiej jakości komponenty, 

czytelna instrukcja, 

proste zasady, 

przyjemna tematyka, 

trzy warianty: dla początkujących 

i zaawansowanych graczy oraz dla 

lamamistrzów.

Premiera gry 

"Lamaland": 
8 wrzeœnia br.
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Zacznijmy od podstaw, czyli sklep 
tradycyjny wraca do formy po pandemii 

Osób, które na co dzień mają okazję z szerokiej perspektywy obserwować handel 
od podszewki, warto słuchać. Szczególnie w dobie wielkich powrotów do sytuacji sprzed pandemii, kiedy to 
sklepy tradycyjne dwoją się i troją, by odzyskać dotychczasowych klientów, a najlepiej – pozyskać nowych.

– Mimo że może to zabrzmieć trywialnie, klient powinien czuć się w sklepie z zabawkami jak gość dobrej 
restauracji. Natychmiast po przekroczeniu progu – na tyle swobodnie, by chcieć oddać się w ręce 

sprzedawcy, a przy wyjściu – jak ktoś wyjątkowy, którego oczekiwania zostały w pełni spełnione. Stąd już 
tylko krok do przywiązania na dłużej – podkreśla WOJCIECH WAŚNIEWSKI. Dla właściciela fi rmy W&K, 
która jest czołowym dystrybutorem w Polsce torebek do pakowania prezentów, wizyty w sklepach są 
codziennością. Oto kilka rzeczy, na które jego zdaniem należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

JAKIE ELEMENTY MAJĄ WPŁYW 
NA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY?

Lokalizacja placówki.

Wygląd punktu sprzedaży (na zewnątrz 

i wewnątrz).

Liczba klientów w sklepie.

Asortyment (dystrybucja, jakość).

Zarządzanie półką (najlepiej rotują 

produkty umieszczone na półce 

znajdującej się na wysokości wzroku 

kupującego).

Akcje promocyjne, gazetki, programy 

lojalnościowe itp.

Merchandising.

Zasobność portfela kupującego.

Wizerunek placówki w oczach klientów 

(istotne są jakość i prestiż).

Wyedukowany, kulturalny i jednakowo 

ubrany personel (osoby zarządzające, 

ekspedientki, doradcy klientów, kasjerki); 

to on w 80% ma wpływ na sprzedaż 

i ostateczną decyzję klienta.

SPRAWDZONE SPOSOBY 
NA ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY 

„Dzień dobry” w drzwiach.

Otwarcie klienta, np. poprzez 

komplement (powinien być „drogi”, 

np. „Ślicznie pani wygląda”, „Gustowna 

torebka”, „Świetne buty”, „Idealnie 

skrojony płaszcz”, „Twarzowa fryzura”).

Zadanie podstawowego pytania: „W czym 

mogę pomóc?”.

Pomoc w wyborze idealnego produktu 

(szczegółowy wywiad: dla kogo jest 

przeznaczony, w jakim wieku jest dziecko, 

z jakiej okazji jest to prezent itp.).

Wzbudzenie zaufania klienta, na co 

wpływ ma bardzo dobra znajomość 

asortymentu przez sprzedawcę.

Kiedy klient zdecyduje się na konkret-

ny produkt: podkreślenie, że dokonał 

doskonałego wyboru, a dziecko będzie 

zachwycone.

Propozycja atrakcyjnej formy 

zapakowania zakupów (tutaj niezwykle 

przydatne będą różnej wielkości torebki 

oraz papier z oferty fi rmy W&K).

Miłe pożegnanie: „Dziękuję i zapraszam 

ponownie”, „Życzę przyjemnego dnia/

udanej imprezki”.

od
s

WOJCIECH WAŚNIEWSKI – wyłączny właściciel zastrzeżonego przez Urząd Patentowy RP znaku towarowego W&K Wojtek Waśniewski
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RUSAŁKA PAWIK I SŁÓW KILKA RUSAŁKA PAWIK I SŁÓW KILKA 
O WYGLĄDZIEO WYGLĄDZIE
Obok tego tytułu nie da się przejść obojętnie! 

Ilekroć rozkładałem grę, ludzie grający obok 

przerywali swoje rozgrywki i podchodzili, 

aby obejrzeć i dotknąć. 

Pudełko z błękitnym motylem Morpho 

menelaus z Meksyku jest śliczne. W środku 

znajdziesz osiem tekturowych kwiatów, któ-

re po złożeniu tworzą na stole istny ogród! 

Zamiast pionów otrzymasz motyle przyklejo-

ne do spinaczy, dzięki czemu będziesz mógł 

je przypiąć do kwiatów, co jeszcze bardziej 

wzmacnia wrażenia wizualne. Walutą są 

tu gąsienice, a w pudle znajdują się jeszcze 

woreczek pełen żetonów, z których będziesz 

układać własny ogród (trochę jak w „Carcas-

sonne”), oraz pionki ogrodników, które mo-

żesz spersonalizować za pomocą naklejek. 

Oczywiście są też wspomniane krasnale – 

na żetonach bonusowych.

Istna uczta dla oka!

Trzeba podejść, dotknąć, obejrzeć. No 

trzeba i już!

PAŹ KRÓLOWEJ I SEKRETY PAŹ KRÓLOWEJ I SEKRETY 
MECHANIKIMECHANIKI
Przyznam, że spodziewałem się gry o po-

ziomie trudności zbliżonym do „Carcasson-

ne”, tym bardziej że tutaj również układa się 

mozaiki z kafelków. „Motyle” jednak mocno 

mnie zaskoczyły. Tu dzieją się rzeczy bardziej 

skomplikowane.

Każda z ośmiu tur zaczyna się od licytacji 

(gąsienicami, a nie jakąś tam gotówką), która 

pozwala ustalić kolejność graczy. Najbardziej 

szczodry uczestnik pierwszy będzie wybie-

rał kafl e ogrodu i ostatni wysyłał motyle na 

kwiaty. Ostatni gracz w licytacji zarabia gą-

sienice (przydadzą się w następnej turze), 

ale musi wybierać kafl e spośród tych, które 

zostały po innych, i jeszcze pierwszy wysłać 

motyle w lot. Na kafelku może być kilka róż-

nokolorowych części rabatek. Kafl e należy 

łączyć tak, by powstały zakończone rabatki 

w jednym kolorze (utworzone z tego samego 

rodzaju kwiatów).

Na każdej zamkniętej rabatce możesz po-

łożyć swojego motyla na spinaczu. W kolej-

nym etapie tury będziesz te motyle wysyłać 

na kwiaty, czyli przypinać do odpowiednich 

makiet. Każdy kwiat stoi na podstawce, gdzie 

rozpisane są punkty za pierwsze, drugie 

i trzecie miejsce. Od liczby motyli na rabatce 

zależy, kto zdobędzie przewagę i więcej punk-

tów na koniec gry.

Kafl e oprócz rabatek mają również traw-

niki. Ponieważ motyle są wolnymi owada-

mi i mogą latać, gdzie chcą, latają także nad 

trawnikami. Jeśli uda ci się stworzyć za-

mknięty trawnik na koniec gry, to wszystkie 

motyle narysowane na nim dadzą dodatkowe 

punkty zwycięstwa. 

Pamiętacie czasy, kiedy w każdym ogródku 
stał krasnal? Wtedy to Polacy odkryli, że 
można ozdabiać nie tylko domy, ale tteż 
ogrody, w których oprócz skrzatów 
pojawiły się taczki obsadzone kwiatammi,
studnie bez wody i łabędzie ze starych 
opon pomalowanych na biało…
Przaśny dizajn w pewnym momencie 
odszedł w zapomnienie. A gdzie dziś
można znaleźć krasnale ogrodowe?
Na przykład w grach planszowych!
Oto „Motyle” – pierwszy
zaawansowany tytuł w ofercie
wydawnictwa AWM w kategorii gier. 
Najpierw opowiem, jak gra
wygląda (a wygląda obłędnie!),
potem opiszę, jak działa, a na
koniec podzielę się wrażeniami.

Uczta dla oka i ducha
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A krasnale? Nie zgubiły się! Można je zdo-

być podczas pobierania kafl i ogrodu – dają 

dodatkowe profi ty i pomagają rozstrzygać 

remisy.

Wariant dwuosobowy jest szybszy i prost-

szy, bo nie ma w nim licytacji. Gracze od razu 

wybierają żetony ogrodu, układają mozaiki 

i wysyłają motyle na kwiaty. 

W końcowym podliczeniu liczą się punkty 

z przewagą na kwiatach, punkty za trawniki 

ułożone w ogrodzie, punktują również dwie 

największe rabatki i niewykorzystane w licy-

tacji gąsienice. 

Pozytywnie zaskoczyło mnie zgrabne po-

łączenie kilku mechanik. W grze są licytacja, 

układanie mozaik i walka o przewagi. Pole-

ciłbym „Motyle” graczom drugiego stopnia, 

takim, którzy zdążyli już poznać trochę gier 

z występującymi tu zasadami i szybko odnajdą 

własną strategię. Każdy z moich współgraczy 

oświadczył, że chętnie jeszcze zagra w „Motyle”. 

Gra, jeśli podejść do niej bez przesadnych ana-

liz, pozwoli przyjemnie spędzić godzinę nad 

planszą i przyniesie satysfakcję z wygranej. Po-

lecam zapoznać się z tytułem choćby dla niesa-

mowitego tekturowego ogrodu wokół planszy.

Marcin Korzeniecki – z planszowym hobby związany od 
roku 2007. Były redaktor magazynu „Świat Gier Planszo-
wych”, obecnie prezes Stowarzyszenia Gier Planszowych 
„Gambit” w Gliwicach. Aktywny bloger i felietonista pu-
blikujący na platformie Znad Planszy pod szyldem SGP 
Gambit. Członek kapituły przyznającej tytuł Planszowej Gry 
Roku. Lubi gry, tak po prostu.

 www.askato.pl
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Stare, ale jare! 
Nowa seria „Eco Fun” od Alexandra jest potwierdzeniem reguły,

że planszowe szlagiery nigdy się nie ograją. Przemawiają za tym proste, 
dobrze znane zasady oraz duża regrywalność, co sprawia,

że można do nich usiąść z marszu i za każdym razem przeżyć
niezapomniane chwile. W dodatku klasyki, o których mowa,

świetnie wpisują się w trend eko, co jest najlepszym dowodem na to,
że wyśmienita zabawa i troska o klimat mogą pięknie się uzupełniać. 
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Wszystkie komponenty do gier z serii „Eco 

Fun” zostały wykonane z drewna, zaś 

wyprofi lowane otwory na znaczniki pozwalają 

utrzymać je na swoim miejscu. Te udogodnie-

nia umożliwiają cieszenie się planszowymi kla-

sykami w wydaniu eko również w podróży.

„TRYLMA”

Nazywana chińskimi warcabami gra toczy się 

na planszy w kształcie gwiazdy sześcioramien-

nej. Celem graczy jest jak najszybsze przepro-

wadzenie swoich pionków do przeciwległego 

narożnika. Mnogość dostępnych zasad spra-

wia, że rozgrywka szybko się nie znudzi. 

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

„CHIŃCZYK”

Gra mimo upływu lat wciąż cieszy się ogrom-

ną popularnością, a przy stołach na całym 

świecie rywale zaklinają kostkę, aby wyrzucić 

odpowiednią liczbę pól. Proste zasady połączą 

wielopokoleniowe rodziny próbujące znaleźć 

drogę do „domku” dla swoich wiernych czte-

rech pionków.

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

„SAMOTNIK”

Gra logiczna stanowiąca nie lada wyzwanie 

intelektualne. Celem graczy jest usunięcie

z planszy wszystkich pionków (może na niej 

pozostać tylko jeden). W czasie swojej tury 

mają tylko jeden ruch: ich pionek może prze-

skoczyć inny pionek w poziomie lub w pionie

i zająć puste miejsce za nim (pionek przeskaki-

wany zostaje usunięty z planszy). 

Liczba graczy: 1 lub 2. Wiek: 6+. 

 www.askato.pl
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„MŁYNEK”

Kolejna z gier określanych mianem ponadczasowych. Celem gra-

czy w pierwszej fazie jest układanie pionów, czyli układów trzech 

znaczników tego samego koloru w jednej linii. Następnie próbują 

oni wzajemnie się wymanewrować, odpowiednio przesuwając swo-

je „młynki” i zbijając piony rywala.

Liczba graczy: 2. Wiek: 6+. 

„PAMIĘĆ”

Rozgrywka polega na przykryciu wszystkich obrazków na planszy 

za pomocą pionków-znaczników, a następnie odsłanianiu ich ko-

lejno, aż do momentu znalezienia dwóch identycznych obrazków. 

Jeżeli graczowi uda się tego dokonać – zdobywa znaczniki, w prze-

ciwnym wypadku musi je odłożyć na miejsce. Wygrywa osoba, któ-

ra zgromadzi najwięcej „łupów”. 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 3+. 
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Niektóre zabawki mają tę moc, że nie 

tylko dzieci, ale też większość doro-

słych nie przejdzie obok nich obojęt-

nie. W tym gronie jest z pewnością duńska 

marka By Astrup, która sprawia, że u rodzi-

ców i dziadków ożywają wspomnienia z dzie-

ciństwa. W tym samym momencie pragną 

sprawić, by piękne zabawki retro zagościły 

w pokoiku najdroższych im maluchów, tak 

aby również one mogły otaczać się na co 

dzień pięknymi przedmiotami z duszą.

Przeglądając katalog By Astrup, nie spo-

sób nie zwrócić uwagi na przepiękne wózki 

vintage w różnych odsłonach kolorystycz-

nych. Idealnie komponują się z nimi urze-

kające w swej prostocie, ale jednocześnie 

niezwykle designerskie lalki Hanka i Viga. Są 

przyjemne w dotyku i służą bezpiecznej za-

bawie. Co więcej, pomagają tworzyć piękne 

wspomnienia. Bo przecież zabawa powinna 

wyzwalać emocje, które pozostaną z dziec-

kiem na zawsze…

Kolejnym pięknym przedmiotem w ofercie 

duńskiej marki jest układanka/sorter drew-

niany z klockami. Oryginalny duński design, 

estetyka wykonania oraz opakowanie stwo-

rzone w myślą o zrównoważonej produkcji 

i ochronie środowiska sprawiają, że idealnie 

wpisuje się w trend eko. Uwagę zwracają 

zróżnicowane, oryginalne kształty klocków 

i ciekawy sposób umieszczenia ich na spe-

cjalnych kołeczkach. 

Obojętnie nie da się również przejść obok 

niepowtarzalnego zegara do nauki godzin. To 

zabawka edukacyjna, która jest (i będzie!) za-

wsze na czasie, a dzięki pięknemu opakowa-

niu stanowi ciekawy pomysł na prezent.

Wspólnym mianownikiem wszystkich 

produktów od By Astrup jest piękno w naj-

czystszej postaci. Cechują się one wyjątkowo 

starannym wykonaniem, które idzie w parze 

z dbałością o każdy detal. Dzięki temu oprócz 

dostarczania radości staną się wspaniałymi 

pamiątkami rodzinnymi, które będą przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie.

Są marki, które trudno opisać słowami. Jedną z nich jest z pewnością By Astrup. Niepowtarzalne 

wzory, jakie oferuje, wywołują zachwyt u małych i dużych fanów designu oraz zabaw niosących 

ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Wyłącznym dystrybutorem tych niezwykle oryginalnych 

produktów jest na polskim rynku fi rma DW Kids.

Więcej niż zabawki…
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NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU: HOBBY HORSE
Numer 1 wśród zabawek dla dzieci w wieku 3+ w Europie. Seria jest skierowana dla małych 

fanów jazdy konnej, choć nie tylko – każde dziecko z miejsca pokocha swojego nowego 

przyjaciela. Konie zapakowane są w kartony stanowiące system do ich przechowywania. 

W ofercie marki znajdują się różnorakie akcesoria dla Hobby Horse, a także ubrania, pele-

ryny, rozety, przeszkody do skakania i stajnie.
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Wszyscy wiemy, jak wyglądają puzzle i gry planszowe. Jednak co powiecie na puzzlogrę? 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia wprowadza na rynek „Dżunglę” – wyjątkowy produkt 

będący połączeniem klasycznej układanki i planszówki.
„Dżungla” to nowość na polskim rynku, która w Niemczech zdobyła rekomendację jury 

prestiżowej nagrody Kinderspiel des Jahres 2020. Polską edycję miała już okazję poznać 
duża grupa recenzentów. „Dżungla” zbiera doskonałe oceny. Poznajcie więc opinię 

jednej z recenzentek – Sylwii Zimowskiej, redaktor prowadzącej DamaGier.pl.
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Relacja z rodzinnej wyprawy w tropiki

Dżungla” nieprzypadkowo nazwana została puzzlogrą. Rzeczywi-

ście, znajdziemy tu sporo gry oraz elementy klasycznej układanki. 

Zaskoczyło mnie to, że choć tytuł jest przeznaczony dla dzieci, to 

i dorośli bardzo miło spędzą przy nim czas. 

Pierwsza partia tak nas wciągnęła, że natychmiast rozegraliśmy 

drugą, a potem trzecią. Mogę Wam od razu zdradzić, że to jedna z naj-

lepszych tego typu gier, w jakie graliśmy!

Plansza przedstawia nocny krajobraz tytułowej dżungli. Na 40 po-

lach znajdują się zarysy zwierząt, a obok leży 40 płytek. W swojej turze 

gracze odkrywają płytki i starają się układać z nich na planszy wize-

runki zwierząt. Obowiązuje zasada: płytki układamy od dołu planszy 

do góry! Za każdym razem, gdy ułożymy całe zwierzę, zdobywamy 

tyle punktów, z ilu płytek się ono składa.
Za ułożone zwierzęta zdobywamy punkty. Za czaplę dostajemy 
2 punkty, bo składa się z dwóch płytek

Plansza przedstawia dżunglę budzącą się do życia. Płytki układamy 
na planszy od dołu do góry

 www.askato.pl
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Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wskakiwania na 

inne pionki. Dzięki temu pionek rywala będzie się przesuwał do przo-

du z naszym pionkiem „na plecach”! Musimy jednak uważać na liany 

znajdujące się na torze punktów – zrzucają pasażerów na gapę!

Wśród płytek zwierząt znajdziemy też takie, które dostarczą dodat-

kowych emocji. To miłe przerywniki urozmaicające grę. Warto wspo-

mnieć, że Nasza Księgarnia dodała do pudełka kilka pustych płytek 

– dzięki temu gracze mogą uzupełnić grę o wymyślone przez siebie 

zasady!

Gra kończy się, gdy płytki zapełnią całą planszę. Wygrywa osoba, 

która zdobyła najwięcej punktów. 

Jedną z rzeczy, która sprawia, że do „Dżungli” chce się wracać, jest 

piękna oprawa grafi czna. Ilustracje autorstwa Marcina Minora robią 

ogromne wrażenie.

Rozgrywka może być dobrą okazją do opowiadania dziecku o zwie-

rzętach, zwłaszcza że na odwrocie planszy znajdziemy szereg cieka-

wostek o bohaterach gry. Fajnie, że wybrano kilka nietuzinkowych 

gatunków, np. harpię czy hirarę.

PODSUMOWANIE
„Dżungla” ma proste i logiczne zasady. Jest to udana gra pamięciowa 

z rewelacyjną oprawą i ciekawą mechaniką. Dobra nie tylko dla dzieci, 

lecz także dorosłych! Nasza rodzina jest dowodem na to, że może po-

dobać się zarówno 30-, jak i 60-latkom! To zaskakująco przemyślany 

tytuł, który warto mieć w kolekcji.

Plansza zapełniona płytkami prezentuje się pięknie!

„Dżungla”
Wiek: 5+
Liczba graczy: 2-4
Czas gry: 20 min 

Wydawca: Wydawnictwo 
Nasza Księgarnia
Autor: Günter Burkhardt
Ilustrator: Marcin Minor

Na drugiej stronie planszy znajdują się ciekawostki o zwierzętach 
występujących w grze

Duże drewniane pionki doskonale sprawdzą się podczas grania z dziećmi

 www.askato.pl
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W tym roku pod choinki w całej Polsce 

powróci prawdziwy świąteczny bestseller 

wśród lalek interaktywnych – Aniołek śpie-

wający kolędy z serii Natalia Collection. Od-

świeżony, pastelowy design pudełka stanowi 

świetne tło dla śnieżnobiałej odświętnej 

sukienki i rozłożystych skrzydeł lalki (jak 

na anioła przystało!). Lalka umili Wigilię 

swoim anielskim głosikiem. Po naciśnięciu 

na niebieski medalion na szyi śpiewa cztery 

kolędy: „Lulajże, Jezuniu”, „Przybieżeli do 

Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem” i „Gdy się 

Chrystus rodzi”. Aniołek zachęca wszystkich 

wokół do przyłączenia się do niego, rozta-

czając tym samym magię świąt i wspólnego 

kolędowania. Ale to nie wszystko! Po unie-

sieniu rączek nauczy dziecko jego pierwszej 

modlitwy – „Aniele Boży”. I mimo że lalka 

została stworzona przede wszystkim z my-

ślą o świętach Bożego Narodzenia, świet-

nie sprawdzi się jako całoroczna zabawka, 

a to wszystko dzięki długim gęstym włosom, 

które aż się proszą o nowe fryzury i styliza-

cje!

Jeśli jednak komuś Wigilia kojarzy się bar-

dziej ze śmiechem, harcami i rodzinnymi 

zabawami, Natalia Collection proponuje 

Bobasa raczkującego. Model dostępny jest 

w ubranku chłopięcym bądź dziewczęcym. 

Sympatyczny urwis przez całe święta będzie 

śmigał po podłodze, śmiejąc się i gaworząc! 

Bobasek, jak każdy maluszek uczący się 

raczkować, czasami się przewróci… Jednak 

spokojnie, po chwili się podniesie i dalej 

będzie z uśmiechem na twarzy przemierzał 

pomieszczenie. Zabawka na zmianę śmieje 

się, gaworzy, czasami płacze, a jego wybryki 

rozbawią każdego. Kiedy przyjdzie czas na 

odpoczynek, wystarczy położyć lalkę na ple-

cach, by ta zamknęła oczy i zapadła w głę-

boki sen.
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I tak naprawdę nieistotne, czy pod choinką dziecko znajdzie aniołka 
śpiewającego kolędy (!), czy raczkującego bobaska. Każda lalka bez 

wyjątku sprawi, że święta upłyną pod znakiem ogromnej radości związanej 
z pojawieniem się nowego domownika, a tym samym już zawsze będą 

przywoływały magiczne wspomnienia…

Przepis 

emocje? Lalka 
Natalia Collection!

Przepis Przepis 
na gwiazdkowe 
emocje? Lalka emocje? Lalka 
Natalia Collection!Natalia Collection!
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Polskie rodziny co-

raz częściej spędza-

ją święta w sposób 

aktywny. Posiada-

jąca miękkie body 

lalka z pluszowym 

pieskiem świetnie 

sprawdzi się podczas 

nawet najdłuższych 

świątecznych space-

rów! Po naciśnięciu 

jej na brzuszek za-

chęca do wspólnej 

zabawy, śpiewa też 

dwie piosenki! Jest 

idealna, by zabrać ją 

na spacer, także zimą – posiada ciepłe ubranko, dzięki któremu nie 

zmarznie. Dołączony piesek pozwala na odgrywanie scenek pod-

czas zabaw na świeżym powietrzu, a dodatkowo nauczy dziecko 

odpowiedzialności. W zestawie smycz, piłka, kość i miska oraz nie-

zbędne na chłodniejszą pogodę kocyk i kurteczka. 

Nie sposób zaprzeczyć, że w Bożym Narodzeniu najważniejsze są 

rodzinna bliskość i ciepło. To czas czułości, wsparcia i opiekuńczo-

ści – cech, które tak często kojarzą się z matczyną miłością. Roz-

koszny bobasek od Natalia Collection wyzwoli te uczucia w każdej 

dziewczynce. To lalka o zaawansowanych funkcjach dzięki senso-

rom reagującym na akcesoria, dotyk i ruch. Wszystko to sprawia, 

że opieka nad bobaskiem przypomina zajmowanie się prawdziwym 

dzidziusiem! Podczas kołysania zamyka oczy, a po chwili wydaje 

odgłosy spania. Jednak – podobnie jak w przy-

padku prawdziwego niemowlaka – czasami to 

nie wystarczy! Jeśli lalka nadal płacze, trzeba 

ją nakarmić, podając butelkę (dołączona do 

zestawu). Dzięki nowoczesnym sensorom 

bobaskiem można zajmować się na wiele 

sposobów – reaguje na podrzucanie, po-

danie smoczka, masowanie brzuszka, a na-

wet poklepywanie po pleckach po jedzeniu. 

I z pewnością dostarczy wiele radości nie tylko 

podczas świąt Bożego Narodzenia, ale też przez cały okrągły rok!

Leoś z serii E-Edu jest miłym w dotyku, sympatycznym plusza-

kiem, który łączy zabawę z edukacją. Jego misją specjalną jest 

dbanie o prawidłowy rozwój maluszków od 12. miesiąca ży-

cia, dlatego pobudza receptory słuchowe najmłodszych ciekawymi 

piosenkami i dźwiękami. Dzięki dającym się uchwycić elementom 

zabawka pomaga w trenowaniu paluszków i małej motoryki, towa-

rzysząc dzieciom już od kołyski. Maluchy szybko z niej nie wyrosną 

– wszystko za sprawą rozbudowanej bazy wierszyków i piosenek, 

które wprowadzą je w świat zwierząt, dźwięków, kolorów i liczb. Za-

bawne zagadki zachęcą do aktywnej zabawy, wzbudzając ciekawość 

oraz rozwijając wyobraźnię i kreatywność. Oprócz ogromnej warto-

ści edukacyjnej Lew Leoś świetnie sprawdzi się jako pluszowy przy-

jaciel dziecka, idealny do tulenia do snu. Jego charakterystyczny głos 

z lwią, drapieżną, ale bardzo sympatyczną chrypką na długo pozo-

stanie z dzieckiem, towarzysząc mu podczas codziennych przygód 

i odkrywania świata!

Do rodziny sympatycznych pluszaków edukacyjnych: Misia 
Edusia, Jeżyka Julka i Mądrej Sowy, dołączył właśnie nowy 
pluszak! Lew Leoś przepada za rymowankami i zagadkami. 
Jako król zwierząt dobrze zna swoich poddanych i chętnie 

o nich opowiada. Z przyjemnością zabierze dziecko w podróż 
przez sawannę, dżunglę i pustynię, nauczy kolorów i opowie 

o dźwiękach, a nawet pomoże w liczeniu małpek!

Artyk na święta!Artyk na święta!
Jak co roku przed sezonem gwiazdkowym Artyk proponuje Jak co roku przed sezonem gwiazdkowym Artyk proponuje 
różnorodną ofertę wysokiej jakości zabawek, które różnorodną ofertę wysokiej jakości zabawek, które 
pokochają dzieci w całej Polsce. Aby poznać świąteczny pokochają dzieci w całej Polsce. Aby poznać świąteczny 
asortyment produktów łączących naukę z przyjemnością, asortyment produktów łączących naukę z przyjemnością, 
wystarczy nawiązać kontakt z jednym z przedstawicieli wystarczy nawiązać kontakt z jednym z przedstawicieli 
handlowych fi rmy.handlowych fi rmy.
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racze w kolejnych turach pracu-

ją na wspólny sukces, jakim jest 

ukończenie misji. Każda tura wy-

maga pokonania bączkiem (zaprojektowa-

nym w taki sposób, by intensywnie kręcił 

się przez dłuższy czas) ścieżki prowadzącej 

przez kilka plansz. Reprezentują one osiem 

światów, w których uczestnicy napotkają na 

różne cele. 

W portfolio wydawnictwa Muduko 

zadebiutowała właśnie niezwykle oryginalna 

kooperacyjna zręcznościówka, w której swoje zasługi 

ma „Rynek Zabawek” – jest jej dumnym patronem 

medialnym. Na czym polega rozgrywka, która w całości 

przebiega na stojąco, i co sprawia, że potrafi  skutecznie 

odprężyć małych i dużych, wywołując przy tym wybuchy 

gromkiego śmiechu?

Uczestnicy gry przemierzają fantastyczne krainy, 

w których czekają na nich poważne misje specjalne. 

A jaka jest rola wspomnianego bączka? 

Magiczna myszka wspina się na niego i z całych sił 

próbuje ocalić świat przed potworem i jego sługami! 

W tym momencie wszystko w rękach graczy, bez których 

ta misja nie miałaby szans na powodzenie…

cie wszystko w rękach graczy, bez których 

nie miałaby szans na powodzenie…p ę y y y , y

grommmkikikikiegegego śmśmmmmmieieeeee

 www.askato.pl
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2 bączki (napędzany ręcznie i napędzany 

wyrzutnią),

8 światów na czterech dwustronnych 

planszach,

4 eliksiry wznowienia ze stroną pustą 

i pełną,

komiks-instrukcja z 16 przygodami,

książeczka z 25 misjami kooperacyjnymi 

i 15 misjami solo,

tor treningowy na dnie pudełka 

przedstawiający mapę 8 światów,

elementy zapasowe: 6 białych wkładów 

z końcówkami + 6 naklejek.

1. Na początku każdej misji  gracze zapo-

znają się z celami  i dzielą między siebie 

plansze  przestawiające światy wskazane 

w opisie misji. 

Dostępne światy: Bagno wróżki Mab, 

Las gronostajów, Smocze leże, Wilcza kra, 

Mysia wioska, Bobrzy fort, Królicze pole, 

Koszmar.

2. Pierwszy z graczy rozkręca bączek na plan-

szy nad kamiennym kręgiem . Następnie 

– przechylając pudełko – prowadzi go 

w stronę celu . 

3. Gdy do niego dotrze, stara się skierować 

bączek w stronę wyjścia , by sprawnie 

upuścić go ze swojej planszy wprost na ka-

mienny krąg na planszy kolejnego gracza.

Dynamiczna wyprawa trwa do momentu 

ukończenia misji. Po drodze uczestnicy gry 

muszą uważać na czyhające na nich pułapki 

i mądrze wykorzystywać specjalne miejsca, 

które pozwolą im przeskoczyć na wyższy po-

ziom , teleportować do innego świata 

lub uzupełnić zapasy eliksiru wznowienia .

PRZYGODA* – 16 misji 

z szybko rosnącym 

poziomem trudności 

i historią prezentowaną na 

kartach komiksu.

ZADANIA – 25 misji ze 

stopniowo zwiększającym się 

poziomem trudności.

SOLO – 15 misji dla jednego 

doświadczonego gracza.

*Tryb PRZYGODA połączony jest z 32-stroni-

cowym komiksem. Każda misja opisuje zadania 

stojące przed graczami, zanim będą mogli konty-

nuować przygodę. 

Zgodnie z intencjami autora każda roz-

grywka to epicka przygoda, podczas której 

naprawdę sporo się dzieje. Celtyckie runy 

nadają całości niecodzienny klimat. Dobór 

postaci zwierzęcych ułatwia zrozumienie 

ich działań. Wikingowie zapewniają dostęp 

do światów przedstawionych na planszach. 

Bajkowy świat wzbogaca uniwersum, prezen-

tując nadnaturalną moc będącą zapowiedzią 

nieznanego niebezpieczeństwa. 

„Ghost Adventure: Zakręcona przygo-

da” jest tak naprawdę szalonym wyścigiem 

z przeszkodami, w którym gracze przekazują 

sobie bączek z planszy na planszę, starając się 

realizować postawione przed nimi cele. Prze-

słanie gry jest uniwersalne: moc przyjaźni, 

wzajemna pomoc i empatia. Nasz bohater 

nie chce zniszczyć swoich „wrogów”, a raczej 

zrozumieć ich i spowodować, że będą lepsi. 

Tymczasem bazująca na klasycznym micie 

bohatera z przypadku przygoda ma wiele 

zwrotów akcji. Mysi duch po odbyciu trenin-

gu powraca w chwale, by rozpocząć wykony-

wanie misji. Każda z nich opowiada kolejną 

część historii, ilustrując różnorakie rozwiąza-

nia mechaniczne związane z wprowadzanymi 

elementami: labiryntami, otworami, różnymi 

poziomami. Przy okazji tytuł fenomenalnie 

pomaga rozwijać koordynację ruchową gra-

czy. Podobnie jak główny bohater z każdą 

misją staje się coraz lepszy, tak i umiejętność 

kontroli bączka przez graczy rośnie propor-

cjonalnie do rozegranych partii.

MISTRZ
Skok + przeszkody + 

wąska ścieżka

EKSPERT
Skok + 

przeszkody

NORMALNY
Skok 

lub przeszkoda

• Wejście
• Miejsce 

wznowienia
• Punkt 

kontrolny

do kolejnego świata

Opis swiata`

Skok na wyższy poziom Napełnienie eliksiruuu Teleportacja do kolejnego światanie nie eliksiruenen u TelepoTelepele rtacjaTe

do kolleje

Toksyczna 
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Dziura
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ARTYKUŁY KREATYWNE

WSZYSTKO O PLASTELINIE JOVI 
Łatwo formowalna pasta modelująca na bazie składni-

ków roślinnych jest dostępna w zabawnych kolorach. 

Odpowiednia dla dzieci od 2. roku życia, bezglutenowa 

i nigdy niewysychająca. Idealna do projektowania 

fi gur przestrzennych. Jej wszechstronność po-

zwala również na stosowanie form i modelarzy, 

a także innych technik malowania na papierze. 

Produkt jest wolny od alergenów i glutenu, całkowicie nieszkodliwy dla dziecka i nie niesie 

ze sobą ryzyka toksyczności.

Uwaga! Już w październiku na rynku zadebiutują nowe zestawy plastelin (na licencji!) 

umożliwiające stworzenie popularnych laleczek Cry Babies! 

mysłowe i usuwa barwniki z wód wykorzy-

stywanych w procesie produkcji. JOVI nie-

ustannie stara się także usprawniać procesy 

produkcyjne, tak aby zmniejszyć zużycie 

wody. Z kolei wdrożona polityka zarządza-

nia odpadami pozwoliła zmniejszyć ich ilość 

w drodze przetworzenia lub zniszczenia.

HIT W OFERCIE FIRMY JOVI
Jednym z wiodących produktów fi rmy jest 

plastelina JOVI, która nigdy nie wysycha. To 

najlepsza na rynku pasta modelująca wypro-

dukowana z naturalnych składników spo-

żywczych. Występuje w wielu gramaturach 

i wariantach kolorystycznych, tj. w kolorach 

podstawowych, pastelowych, odcieniach 

neonowych, barwach naturalnych (nowość!) 

oraz multicultural (kolory pozwalające uzy-

skać różne odcienie skóry).

Sukces nie wziął się znikąd – kluczem 

do jego osiągnięcia były liczne bada-

nia służące opracowaniu najlepszych 

formuł oraz obranie kursu na rozwój. Oba 

te cele przyświecały firmie od początku jej 

istnienia i tak pozostało do dziś. JOVI nie-

ustannie odkrywa i dopracowuje nowe me-

tody wytwarzania swoich produktów oraz 

sposoby ich ulepszania. Innowacyjność to 

jedno z najważniejszych założeń marki, 

które niezmiennie towarzyszy jej od ponad 

80 lat.

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY!
Pod szyldem JOVI zbudowana została 

ogromna oferta artykułów plastycznych bę-

dących owocem kreatywności założycieli fi r-

my i jej zespołu oraz wykorzystywania naj-

nowszych rozwiązań technologicznych. Co 

istotne, każda nowość zostaje wprowadzona 

na rynek dopiero po uzyskaniu absolutnej 

pewności, że spełnia restrykcyjne wymogi 

jakościowe. Obecnie oferta fi rmy obejmuje 

m.in. kredki, fl amastry, ołówki, farby plaka-

towe i akwarele, plasteliny, ciastoliny, gliny 

samoutwardzalne, masę papierową oraz ar-

tykuły do malowania twarzy – a wszystko to 

uzupełnione o liczne akcesoria, w tym pędz-

le, wałki i foremki. 

PRODUKTY BEZPIECZNE 
I EKOLOGICZNE
Wiele produktów JOVI przeznaczonych jest 

do użytku przez najmłodszych. To właśnie 

w trosce o bezpieczeństwo i radość małych 

odbiorców fi rma dokłada wszelkich starań, 

by proponowane artykuły spełniały restryk-

cyjne normy krajowe, europejskie i między-

narodowe, czego potwierdzeniem są liczne 

certyfi katy.

Ponadto JOVI troszczy się o to, by jej ar-

tykuły były przyjazne także środowisku na-

turalnemu. Firma od ponad dwóch dekad 

jest zaangażowana w walkę o poprawę jego 

stanu. Systematycznie oczyszcza ścieki prze-
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Jakość + innowacyjność w twórczości = 

JOVI jest jedną z wiodących fi rm na rynku artykułów plastycznych i kreatywnych. 
Jej produkty są dostępne w ponad 80 krajach na całym świecie, a lista sklepów, 
w których można je nabyć, stale się powiększa. ssttaalee ssiięę  ppoowwiięęksszzaa.

kładdni-

lorach. 

tenowa 
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P
odobnego produktu próżno szukać na rynku zabawek! Słodkie 

interaktywne (!) futrzaki są w stanie powołać do życia jedynie 

najprawdziwsze czary! I tylko czary mogą sprawić, że zabawa 

zacznie się od nowa. A kiedy już Magic Mixies przybiorą swoją osta-

teczną formę, świecą, wydają dźwięki oraz reagują na głaskanie i za-

klęcia rzucane na nie za pomocą dołączonej różdżki.

W zestawie Magic Mixies kryją się:

• złoty kociołek,

• interaktywna różdżka,

• księga zaklęć (instrukcja),

• magiczne składniki i eliksiry do zaklęć,

• stworek Magic Mixie w kolorze różowym lub niebieskim,

• szkatułka do wyczarowywania własnych skarbów.

Tylko tyle, a zarazem aż tyle wystarczy, by do zabawy wkroczyła praw-

dziwa magia! Samo wyczarowywanie pluszaka przebiega w pięciu kro-

kach i jest banalnie proste.

Magiczne eliksiry, różdżki, tajemne zaklęcia… Które dziecko nie kocha tych klimatów? 
Z tym większą przyjemnością ogłaszamy mocny debiut na łamach „Rynku Zabawek”! 
Są nim dedykowane wszystkim małym wielbicielom magii, fanom Harry’ego Pottera 

oraz maluchom ekscytującym się czarami zestawy Magic Mixies od TM Toys.
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1. Napełnij butelkę na eliksir wodą i wlej do 

kotła, a zacznie wydawać magiczne dźwięki 

(muzyka, odgłos bulgotania).

2. Chwyć w rękę różdżkę – gdy usłyszysz 

„stuk, stuk, stuk” i ujrzysz zielone światełko, 

trzykrotnie uderz różdżką w krawędź złotego 

kociołka: wewnątrz pojawi się zielone świa-

tło, które zmieni kolor wody, nadając jej ma-

giczną aurę.

3. Do przygotowanej mikstury dodaj po 

kolei magiczne składniki: pył dźwiękowy, 

magiczną gwiazdkę, piórko, musujący kwiat 

oraz kryształowy klejnot. Aby czary zaczęły 

działać, po dodaniu każdego składnika nasłu-

chuj dźwięku „stuk, stuk, stuk” i wypatruj zie-

lonego światła – gdy się pojawią, trzykrotnie 

uderz różdżką w kociołek. 

4. Nadaj stworkowi imię, napisz je na kartce 

i wrzuć ją do kociołka.

5. Obserwuj, jak z kociołka wydobywa się 

prawdziwa mgła! Może nawet uda ci się usły-

szeć głos twojego Magic Mixie! Po chwili po-

jawi się on w kotle ze lśniącym kryształem na 

czole! To prawdziwe czary!

Magiczny Przyjaciel…

W ten sposób dziecko staje się szczęśliwym 

posiadaczem Magicznego Przyjaciela, któ-

rego w dodatku samo wyczarowało! Jednak 

myliłby się ten, kto sądzi, że na tym koniec 

zabawy, gdyż ta dopiero się rozpoczyna! 

Wszystko dlatego, że Magic Mixies to tak 

naprawdę interaktywna zabawka pluszo-

wa, która reaguje m.in. na zaklęcia rzucane 

za pomocą różdżki, dotyk oraz głaskanie. 

W tym przypadku obowiązuje zasada: im 

lepszą opieką mały czarodziej otacza swoje 

zwierzątko, tym jest ono szczęśliwsze i wię-

cej dźwięków wydaje! Jednak uwaga: kiero-

wanie się w zabawie wyłącznie wskazówka-

mi zawartymi w ilustrowanej księdze zaklęć 

i magią z czasem niesie ze sobą zmniejszenie 

poziomu energii Magic Mixies, podczas gdy 

otaczanie pluszaka troską go zwiększa. War-

to w tym miejscu wspomnieć, że szczęśliwe 

i pełne energii zwierzątko chętnie będzie 

asystowało dziecku w kolejnych czarach, 

a wówczas zabawa nabierze jeszcze więk-

szych rumieńców! Z asystą Magic Mixies 

można rzucać nowe zaklęcia, a za pomocą 

kociołka wyczarować kolejne przedmioty 

(rodzic może wcześniej w tajemnicy umie-

ścić je w specjalnej szkatułce we wnętrzu 

kociołka).

– Dzieciństwo trwa tak długo, jak długo dzie-

ci wierzą w magię! I tą zasadą kierowaliśmy 

się, wprowadzając na rynek Magic Mixies. 

Te niepozorne na pierwszy rzut oka plusza-

ki kryją w sobie ogromną moc, którą maluch 

może wykorzystać najlepiej, jak to możliwe. 

Przy okazji nauczy się odpowiedzialności za 

innych oraz będzie miał wiele okazji, by dać 

upust swojej wyobraźni, a o to przecież cho-

dzi w zabawie – podkreśla Michał Klimek, 

menedżer produktu w dziale zarządzania 

produktem TM Toys.

StukStukStukStuk
MagiaMagia
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W związku z wprowadzeniem na ry-

nek Magic Mixies dystrybutor zapla-

nował szerokie działania promocyjne, 

w tym:

• silną kampanię TV w stacjach dziecię-

cych (listopad-grudzień),

• kampanię online,

• współpracę z infl uencerami oraz zna-

nymi rodzicami (październik-listopad),

• szeroko zakrojone działania w me-

diach społecznościowych,

• unboxing z Zabawkowicz.pl 

oraz działania PR.
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Kontakt handlowy: Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl, sprzedaz.zabawka@nk.com.pl, tel. (22) 338-92-11

NOWOŚĆ! POŁĄCZENIE GRY I PUZZLI!

Im większe zwierzę, tym więcej punktów dla gracza!

gry.nk.com.pl



NOWOŚĆ! POŁĄCZENIE GRY I PUZZLI!NOWOŚĆ! POŁĄCZENIE GRY I PUZZLI!
Dżungla budzi się do życia. Płytki dokładane przez
 graczy ujawniają kolejnych mieszkańców dżungli. 

Im większe zwierzę, tym więcej punktów dla gracza!Im większe zwierzę, tym więcej punktów dla gracza!

Trzeba być czujnym, bo w dżungli czają się niespodzianki!

Do gry dodaliśmy ciekawostki o zwierzętach występujących w grze!
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ZABAWA W DOMU
A skoro dzieci się wybiegały, czas na zabawę 

w domu! Tutaj też musi być różnorodnie, bo 

jak wiemy, zabawa to nie tylko rozrywka, ale 

też aktywność kluczowa dla prawidłowego 

rozwoju fi zyczno-intelektualnego. Trzeba 

jednak przy tym pamiętać, że zabawa nie ist-

nieje bez dobrej rozrywki. Na wieczory i po-

południa Wader proponuje dzieciom miks 

aktywności zamkniętych w trzech hasłach 

kluczach: „pograjcie”, „zbudujcie” i „zaanga-

żujcie wyobraźnię”. 

ZABAWA NA ZEWNĄTRZ
To jeszcze nie pora na pożegnanie z letnimi 

zabawami, zatem wiaderka, łopaty i grabki 

na pewno się przydadzą, ale do późnoletnie-

go zestawu zabawek warto dokupić wszel-

kie pojazdy jeżdżące, które oprócz tego, że 

umożliwią dzieciom przemieszczanie się 

(np. Jeździk z dźwiękiem 4 w 1), pomogą 

również w transportowaniu wrześniowych 

łupów, takich jak orzechy, gruszki, jabłka, 

śliwki (Magic Truck Basic wywrotka, Gigant 

Traktor z przyczepą, Wózek przyczepa far-

mer). Kultowe już wywrotki i wózki Wader 

przydadzą się w ciągu całego roku, również 

zimą, zatem to nie tylko dobra, ale też dłu-

gofalowa inwestycja. 

W co jeszcze można pobawić się, kiedy 

na dworze trochę chłodniej, ale pogoda na-

dal zachęca do spacerów i spędzania czasu 

w parku? Proponujemy załadować na pakę 

wywrotki lub wózka zestaw kręgli (lub ku-

pić zestaw Multitruck wywrotka z kręglami, 

kręgle w koszyku) i podczas spaceru zorga-

nizować turniej kręglarski!

Skończył się czas wakacyjnych podróży, rodziny powracają do „regularnego” trybu życia: 
do żłobków, przedszkoli i szkół. Wiaderka, grabki i pozostały letni asortyment dzieci wykorzystają 

jeszcze podczas weekendowych spacerów oraz zabaw w piaskownicach i ogródkach. Jednak 
nie da się ukryć, że letnie aktywności ustępują pomału miejsca jesiennym, równie angażującym 

i wywołującym radość, a klienci coraz częściej będą poszukiwać w sklepach produktów 
odpowiednich właśnie na ten czas.

Przedstawiamy nowy cykl artykułów „Wader dobry na każdą porę”, w ramach którego 
prezentować będziemy wybrane sezonowe produkty z oferty marki Wader do zabawy zarówno 

w domu, jak i na świeżym powietrzu. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że zachęcają 
najmłodszych do podejmowania rozmaitych aktywności.

Wader dobry na każdą porę: babie lato
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Zbudujcie…
Po emocjonujących rodzinnych rozgryw-

kach proponujemy zabrać się do radosne-

go konstruowania. Jednak wybór spośród 

ogromnej oferty marki Wader zaledwie kil-

ku zestawów klocków to nie lada wyczyn! 

Proponujemy zatem zacząć od trzech róż-

nych zestawów-form: jeżyków (Klocki jeży-

ki w dużym słoiku), klocków konstrukcyj-

nych dla młodszych 1+ (Baby Blocks stolik 

edukacyjny) oraz klocków konstrukcyj-

nych dla starszych dzieci 3+ (Mini Blocks 

klocki wielkie wiadro). Jesteśmy przekona-

ni, że tylko tyle, a zarazem aż tyle wystarczy 

dzieciom do połknięcia konstrukcyjnego 

bakcyla!

Zaangażujcie wyobraźnię…
Wszyscy znają garaże i trasy Wader, ale nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak sze-

roki jest asortyment tych produktów. Tym 

razem słów kilka o nowościach w ofercie. 

Play Tracks Railway & Road droga i kolej-

ka to jedna z najciekawszych propozycji 

w ofercie Wader, bo łączy w sobie trasy-uli-

ce oraz tory w przestrzennej formie. Dzięki 

podpórkom dzieci mogą budować nie tylko 

płaskie trasy, ale również stawiać wiadukty 

i przecinać tory kolejowe systemem dróg. 

Przestrzenne i piętrowe są również garaże 

(Play Tracks Garage, Garaż z windą 3 po-

ziomy, Garaż serwis). Dzięki takim pro-

duktom zabawa pozwoli im przenieść się 

na chwilę do świata dorosłych, a tym sa-

mym spełnić największe marzenie. 

Pograjcie…
W ostatnim czasie marka Wader zadebiuto-

wała na rynku z dziewięcioma różnorodny-

mi pod względem zaangażowania, zawarto-

ści i formy grami, które wciągną do zabawy 

całą rodzinę. Mamy tutaj gry sensoryczne 

(np. „Secret Pocket Mistrz konstrukcji gra 

sensoryczna”; seria zdobyła wyróżnienie 

w konkursie „Zabawka Roku 2021”), logicz-

ne (np. „4 pory roku gra rodzinna”) i 3D 

z kostką („Pospiesz się kurierze! gra rodzin-

na”), a każda z nich ma pozytywny wpływ 

na rozwój dzieci i gwarantuje doskonałą za-

bawę.

 www.askato.pl
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Czy jeśli coś jest czyjąś słabszą stroną, oznacza to, że powinien z tego zrezygnować?
A może sięgać po to tylko w sytuacjach absolutnego przymusu?

W żadnym wypadku! Dowodzi tego Alexander, który w mechanice
jednej ze swoich najnowszych gier postanowił dopuścić do głosu

właśnie najsłabsze strony graczy! 

„Jak kura pazurem” to tak naprawdę zupełnie 

nowa odsłona dobrze znanych kalamburów. 

Przy czym o ile w tradycyjnej wersji śmiechu 

było zawsze co niemiara, o tyle w nowym, 

planszowym wydaniu zabawy od Alexandra 

jest go jeszcze więcej! 

Przed rozpoczęciem zabawy gracze ustalają, 

który z nich rozpoczyna. W tym celu każdy 

próbuje nakreślić na kartce idealny okrąg (naj-

lepiej jednym płynnym ruchem), a wszyscy 

uczestnicy zgodnie oceniają, kto najlepiej po-

radził sobie z tym zadaniem. 

Zasady gry są intuicyjne: 

Gracz rozpoczynający kręci tarczą losującą.

Pole, na którym zatrzymała się strzałka, wska-

zuje kategorię (postaci, miejsca, zwierzęta, 

przedmioty, fi lm/tv)*, z jakiej następnie będzie 

losował kartę.

* Przy odrobinie szczęścia tarcza losująca może 

wskazać pole „Wolny wybór” (gracz może 

wówczas wybrać dowolne hasło z wyciągnię-

tej karty i zdradzić współgraczom jego kate-

gorię) lub „Improwizacja” (gracz może wów-

czas narysować wszystko, co tylko przyjdzie 

mu do głowy).

Gracz pobiera ze stołu leżącą na górze 

kartę* z wybranej kategorii, zapoznaje się

z zamieszczonym na niej hasłem, a na-

stępnie próbuje je odwzorować na kartce 

papieru. Przy czym uwaga: może używać 

tylko słabszej ręki i musi się zmieścić

w czasie odmierzanym przez klepsy-

drę. I warto, by się do tego przyłożył: 

punkt zdobędzie tylko wówczas, gdy 

pozostali gracze zdołają przed upły-

wem czasu odgadnąć, co przedsta-

wia jego rysunek. Osoba, która tego 

dokona, przejmuje rolę gracza rysującego.

* Jeśli gracz natrafi  na kartę ilustrującą stopę 

lub usta, sięga po kolejną, która wskaże ka-

tegorię, z jakiej ma narysować hasło… trzy-

mając mazak w ustach lub za pomocą stopy! 
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Jeśli żaden z uczestników nie odgadnie hasła, karta wraca na spód 

stosu, a żaden z graczy nie otrzymuje punktów.

Zwycięża gracz, który nie tylko sprawnie rysuje słabszą ręką, usta-

mi lub stopą, ale też najlepiej potrafi  świetnie odczytywać bazgroły 

rywali. 

Niewykonalne? Ależ skąd! Wystarczą dobre nastawienie, odrobina 

kreatywności i dużo dystansu do siebie! I nieważne, że małe „dzie-

ło” nie będzie godne Matejki! Jeśli pozostałym uczestnikom zabawy 

bez problemu uda się je poprawnie zinterpretować, będzie to ozna-

czało sukces na miarę prawdziwego mistrza ołówka! 

Liczba graczy: 2+.

Wiek: 8+.

4.

5.

3 POWODY, DLA KTÓRYCH 
WARTO SIĘGNĄĆ PO GRĘ 

„Jak kura pazurem”

Oryginalna odsłona
klasycznej zabawy.

Pozwala graczom przychylniej
spojrzeć na swoje słabe strony.

Idealna rozrywka
dla całej rodziny.
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Moje pachnące książeczki z kolorami
 angażują wszystkie zmysły

Książki z serii „Akademia Mądrego Dziecka” wydawnictwa HarperCollins towarzyszą polskim dzieciom od lat. 
Stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę naukową oraz doświadczenia praktyczne,

już od pierwszych miesięcy życia pomagają wspierać rozwój maluchów na wielu płaszczyznach,
wyznaczając jednocześnie trendy na rynku książek edukacyjnych dla najmłodszych czytelników.

A najnowsze, pachnące (!) publikacje z serii to coś, czego w polskich księgarniach jeszcze nie było! 
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S
eria „Moja pachnąca książeczka z kolo-

rami” obejmuje cztery tytuły, które swo-

ją premierę miały 1 września br. „Na 

targu”, „Pierwsze zapachy”, „Owoce” i „Zapa-

chy świata” to kartonowe książki, w których 

pod otwieranymi klapkami są ukryte zdję-

cia i rysunki owoców, warzyw, kwiatów, ziół 

oraz przypraw. Dzieci znajdą tu również cze-

koladę, pieczonego kurczaka i morską falę. 

Wszystko to mogą nie tylko obejrzeć, lecz 

również… powąchać! 

Technologia znana przede wszystkim 

z katalogów z kosmetykami polega na wy-

korzystaniu specjalnej farby zawierającej 

mikrokapsułki, które pod wpływem po-

cierania pękają i uwalniają intensywny, 

naturalny zapach. Farba jest nietoksyczna 

i niealergizująca (co zostało potwierdzo-

ne na podstawie testów), a tym samym 

bezpieczna dla małych użytkowników

i użytkowniczek (oraz środowiska!). Podob-

nie zresztą jak same książki, które mają bez-

pieczne, zaokrąglone rogi i solidne tekturowe 

strony odporne na najbardziej szalone dzie-

cięce pomysły.

Co zapach ma wspólnego z… nauką?
„Moja pachnąca książeczka z kolorami” to 

seria, która tak naprawdę angażuje wszystkie 

zmysły malucha. W trakcie lektury uczy się 

on rozpoznawać kolory i poznaje nowe wy-

razy. Otwierając okienko i pocierając kart-

kę w celu wydobycia zapachu, ćwiczy zmysł 

dotyku i małą motorykę. A od wąchania 

różnych potraw do próbowania nowych sma-

ków już tylko krok! Tym samym książeczki 

to również bezcenne narzędzie dla rodziców 

niejadków oraz dzieci, które trudno przeko-

nać do spożywania warzyw lub owoców. 

Zaangażowanie wielu zmysłów, w tym 

mającego wpływ na pamięć długotrwałą 

zapachu, sprawia zaś, że dzieciom łatwiej 

zapamiętać nowo poznane słowa1. Tę za-

leżność wykorzystuje w swojej pracy wie-

lu nauczycieli języków obcych, pokazując 

uczniom owoc na obrazku, nazywając go, po 

czym podając do spróbowania i powącha-

nia. Metodę z powodzeniem można wyko-

rzystać również we wczesnym etapie nauki 

języka ojczystego. Pachnące książeczki na 

pewno w tym pomogą!
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Reklama

Uczta dla zmysłów w żłobku i przedszkolu
Warto wspomnieć, że książki z serii „Moja pachnąca książecz-

ka z kolorami” sprawdzą się również jako „pomoce dydaktyczne”

w żłobku lub przedszkolu – w trakcie zajęć poświęconych jedzeniu 

lub narządom zmysłu. W placówce trudno byłyby zgromadzić takie 

bogactwo warzyw lub owoców, zwłaszcza sezonowych, tymczasem 

pachnące strony będą doskonałą okazją do poznania ich niezależnie od 

pory roku. Kreatywni wychowawcy z pewnością docenią cały eduka-

cyjny potencjał książeczek. Dzięki nim będą mogli np. zorganizować 

maluchom zabawę w odgadywanie zapachów, porozmawiać z nimi 

o różnicach w zapachu między różnymi produktami albo spróbować 

opisać wąchaną stronę, co będzie doskonałym ćwiczeniem umiejętno-

ści opowiadania. Zapachy mogą też przywołać wspomnienia, którymi 

przedszkolaki chętnie podzielą się z kolegami i koleżankami. 

1 Rasch B, Büchel C, Gais S, Born J: Odor cues during slow-wave sleep prompt decla-

rative memory consolidation. Science 2007.

ŚCIĄGA DLA SPRZEDAWCY

Zabawka + książka + pomoc dydaktyczna 
+ pomysł na prezent = „Moja pachnąca 
książeczka z kolorami”

Atrakcyjne wizualnie, innowacyjne książeczki z serii „Moja 
pachnąca książeczka z kolorami” to idealny podarunek dla 
maluchów, a zarazem mocny pretendent do tytułu bestselleru! 

Książkę można powąchać jeszcze przed jej otwarciem! 
Pierwszy zapach kryje się już na stronie tytułowej (widocznej 
przez okrągły otwór w okładce). 

Okładki przyciągają wyraźnymi, soczystymi kolorami. 

Oprócz zdjęć dzieci znajdą na stronach książeczek wesołe, 
realistyczne ilustracje z podpisami. Znajdują się na nich 
mniej lub bardziej znane produkty żywnościowe, gatunki 
zwierząt, a także przedmioty towarzyszące dzieciom na co 
dzień oraz bohaterowie ulubionych bajek. Kluczem do ich 
pogrupowania jest kolor. 
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Laktator Easy & Natural 

marki Canpol Babies – stwo-

rzony z myślą o maksymal-

nym komforcie odciągania 

mleka. Doskonale sprawdzi 

się zarówno po porodzie fi -

zjologicznym, jak i cesarskim 

cięciu. Szeroka regulacja ryt-

mu i siły ssania pozwala na 

maksymalne dostosowanie 

trybu pracy do preferencji 

matki oraz sprawia, że jest 

wyjątkowo delikatny dla bro-

dawek sutkowych (również 

w przypadku długotrwałego 

odciągania). 

Zd
ję

ci
a:

 C
an

po
l B

ab
ie

s

„Rynek Zabawek” od zawsze na pierwszym miejscu stawia
pełen komfort dzieci i ich rodziców. Szczególną troską starasię 
zaś otoczyć noworodki, które oprócz dostosowanej
do wieku rozrywki idącej w parze z poznawaniem świata świata
do pełni szczęścia potrzebują niezawodnych akcesoriów
pozwalających w dobrej formie przejść przez pierwsze miesiące życia. 

Nie inaczej ma się rzecz ze świeżo upieczonymi mamami, które we wczesnym etapie macierzyństwa
nie pogardzą niczym, co sprawi, że ich życie stanie się łatwiejsze, a one same będą miały więcej czasu
dla swoich maleństw. 

Poniżej nasz subiektywny wybór wysokiej jakości produktów, których nie powinno zabraknąć w żadnej wyprawce.

Niezbędniki noworodka i jego mamy

Dla mamy Dla maluszka

Zestaw smoczków uspokajających MINI marki 

Canpol Babies – zaprojektowany w celu zapewnienia 

komfortu nawet najmłodszym maluszkom (do 2. miesiąca 

życia). Według 100% logopedów nie obciąża zgryzu dziec-

ka, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju 

jamy ustnej. Wyjątkowo mała gumka smoczka (najmniej-

sza symetryczna gumka w ofercie wykonana z miękkiego, 

w 100% hipoalergicznego silikonu) jest akceptowana przez 

dzieci i zaspokaja ich odruch ssania. Minismoczek posiada 

małą, wyjątkowo lekką tarczkę bez uchwytów. Jej profi lo-

wany kształt, niewielka waga oraz duże 

otwory wentylacyjne zapewniają mak-

symalny komfort i chronią delikatną 

skórę niemowląt przed podrażnieniami. 

Produkt jest dostępny w dwóch setach 

kolorystycznych: dla dziewczynki i chłopca.

AKCESORIA

Sterylizator parowy z su- 

szarką – innowacyjny pro-

dukt, który nie tylko stery-

lizuje butelki i smoczki, ale 

również je suszy, co zapewnia 

jeszcze większą higienicz-

ność. Czas trwania trzystop-

niowego programu: 20 mi-

nut. Za jednym razem można 

wysterylizować i wysuszyć co 

najmniej 4 butelki i 10 akce-

soriów do karmienia.

Lovi butelka 240 ml Stardust 

– złote drobinki podkreślają unika-

towość kolekcji, a ciemna kolory-

styka butelki wyróżnia ją na rynku, 

jednocześnie umożliwiając kontrolę 

ilości mleka. Wyposażona w mięk-

ki i dynamiczny smoczek, dzięki 

czemu nie zaburza odruchu ssa-

nia. Budowa smoczka wymaga od 

dziecka aktywnej pracy mięśni warg 

i języka. System odpowietrzania 

SUPERvent zmniejsza ryzyko kolki.

 www.askato.pl
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Wrzesień to miesiąc, który tradycyjnie upływa pod znakiem powrotów dzieci do szkoły. W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę, że oprócz skrojonej na miarę wyprawki będącej niezbędnym 

wyposażeniem każdego ucznia warto też zapewnić mu odprężający sposób spędzania przerw 
między lekcjami. A tutaj z pomocą przychodzi seria gier magnetycznych od wydawnictwa IUVI 

Games, która stanowi atrakcyjną alternatywę dla smartfonów i innych gadżetów elektronicznych.

O
ferta magnetycznych gier logicz-

nych obejmuje 10 tytułów dostęp-

nych w całości po polsku. Kompak-

towy format sprawia, że każdy z nich można 

zabrać do szkoły bez zbędnego obciążania 

plecaka.

„RAFA KORALOWA”
Nurkowanie to fantastycz-

na zabawa, dzięki której 

można poznać zwierzęta 

żyjące w rafi e koralowej. 

Pływaj między rafami i wy-

patruj bawiących się w morskiej toni rybek! 

Manewruj płytkami tak, aby ukryć najbar-

dziej nieśmiałe, i podziwiaj te, które posta-

nowiły pobawić się razem z tobą!

„KRÓLICZA NORKA”
Leśni mieszkańcy po-

szukują swojego miej-

sca do życia pod ziemią, 

a nade wszystko cenią 

sobie prywatność. Po-

dejmij wyzwanie i tak 

manewruj płytkami, by 

każdy królik miał oddzielną norkę z wła-

snym wyjściem na powierzchnię. Potrafi sz 

w taki sposób zaplanować układ w norce, 

aby każde zwierzątko miało swój kąt? 

„ARKA NOEGO”
Nadciąga potop, dlatego zwierzęta muszą 

szybko trafi ć na arkę! Wciel się w dzielne-

go pomocnika Noego i przypilnuj, by każde 

z dziesięciorga zwierząt 

znalazło się na łodzi tuż 

obok osobników swoje-

go gatunku. Pamiętaj też 

o zadbaniu o ich komfort 

– każde musi bezpiecz-

nie czuć się na pokładzie. 

Czy uda ci się pomieścić wszystkie zwierzę-

ta?

„PARADA PINGWINÓW”
Trwają przygotowania do 

wielkiej dorocznej Para-

da Pingwinów! Tymcza-

sem okazuje się, że przy-

jaciele z mroźnej krainy 

potrzebują twojej pomo-
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Magnetyczne gry logiczne „SmartGames” 
– idealne do plecaka! 
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cy! Czy potrafi sz ustawić ich w szeregu, aby 

wydarzenie mogło się odbyć bez zakłóceń? 

„NA PLAŻY”
Dzieci zgubiły swoje za-

bawki podczas zabawy 

w piasku… Pora, aby 

ktoś pomógł im odna-

leźć zagubione przed-

mioty, jednocześnie dba-

jąc o komfort i spokój 

innych osób wypoczywających w okolicy. 

Wciel się w pomocnika i tak manewruj ma-

gnetycznymi kafelkami, by każde ze wskaza-

nych dzieci odnalazło zabawki bez nadep-

nięcia na relaksujących się wczasowiczów!

„DZIURA W CAŁYM”
Myszki starają się ukryć 

w kawałku sera. Wciel się 

w ich pomocnika i dopa-

suj fragmenty sera w taki 

sposób, aby te wskazane 

w zadaniu wystawały 

z dziurek powstałych 

poprzez połączenie ze sobą kawałków. Czy 

dostrzeżesz w dziurkach wszystkie uśmiech-

nięte pyszczki?

„ZWINNE DELFINKI”
Delfi ny to energiczne zwierzęta, które ko-

chają akrobacje na powierzchni wody. Jed-

nak czy wiadomo, co robią pod nią? Po-

móż zbadać podwodny świat i zachowania 

delfi nów. Wykorzystaj 

wyobraźnię i dedukcję, 

aby w odpowiedni spo-

sób umieścić magne-

tyczne płytki na planszy 

i odkryć podwodne życie 

tych zwierząt!

„MAGICZNY LAS”
Tytułowy magiczny las 

skrywa w sobie wiele 

tajemniczych zakamar-

ków, dzięki czemu moż-

na w nim znaleźć praw-

dziwe skarby! Otwórz 

księgę ze wskazówkami 

i spróbuj odnaleźć drogę do przedmio-

tów, które zostały w niej wskazane. Pa-

miętaj: każda ścieżka ma swój początek, 

więc musi również znaleźć swój koniec! 

Nikt nie może zostać wpuszczony w ma-

liny! Czy odnajdziesz wszystkie magiczne 

przedmioty?

„KOPALNIA ZŁOTA”
Prawdziwy krasnolud nie 

boi się pracy w kopalni, 

szczególnie gdy w grę 

wchodzi bogactwo. Po-

móż mu odnaleźć całe 

złoto znajdujące się 

w kopalni. Zaplanuj, jak 

ustawić drabiny, tak aby cały skarb zlokali-

zowany w kopalni został zebrany! Skoncen-

truj się na zadaniu, wykaż sprytem i udziel 

krasnoludowi pomocnej… drabiny!

„ROBACZKI”
Trzy, dwa, jeden… Szu-

kam! Robaczki bawią się 

w chowanego! Czy po-

trafi sz im trochę pomóc? 

Manewruj kafelkami 

kamienia w taki sposób, 

aby zapewnić kryjówkę tym, które wykaza-

ły się zwinnością. Czy uda ci się odnaleźć 

wszystkie kryjówki?

y

y

y

y

Gry „SmartGames”, mimo że posiadają ogromną wartość edukacyjną, 
wcale nie kojarzą się z nauką. Dzięki bogatej tematyce, estetycznemu 
wykonaniu oraz przystępnemu formatowi magnetyczne „SmartGamesy” 
sprawdzą się jako szkolny przerywnik, który w przyjemny sposób pomo-
że dziecku w rozwoju kompetencji, takich jak myślenie logiczne oraz roz-
wiązywanie problemów. Nauka przez zabawę to wspólna cecha wszyst-
kich gier z serii „SmartGames”! 

 www.askato.pl
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DO CZYTANIA: 
BIBLIOTECZKA DZIECKA CZUCZU 
Pełen pomysłów na rozwijające zabawy ze-

staw to zaproszenie do świata książek już 

dla najmłodszych, bo nawet 15-miesięcz-

nych czytelników. W pudełku mieszczą 

się cztery książeczki harmonijki: „Mama”, 

„Tata”, „Rodzina” i „Dom. Każda ma aż 

90 cm długości. Poruszana tematyka jest 

bliska maluchom. Pełne ciepła i humoru ilu-

stracje przedstawiają urocze zwierzęta, które 

zachęcają najmłodszych do sięgania po lek-

turę. Proste rymowane wierszyki i wyraże-

nia dźwiękonaśladowcze inspirują maluchy 

do podejmowania pierwszych prób mówie-

nia i poznawania nowych słów. Angażujące 

treści książeczek zapraszają dzieci do różno-

rodnych zabaw.

Wspólna lektura to wyjątkowo przyjem-

ny sposób na spędzanie czasu i poznawanie 

świata. Zestaw rośnie razem z dziećmi i in-

spiruje do aktywności, które można łatwo 

dostosować do rozwijających się umiejęt-

ności dziecka. Oprócz czytania i oglądania 

książeczek mogą to być naśladowanie dźwię-

ków, pokazywanie i wodzenie paluszkiem, 

wyszukiwanie szczegółów na ilustracjach, 

kategoryzowanie, poznawanie kolorów, po-

wtarzanie wierszyków. 

DO GRY I UKŁADANIA: 
CZUCZULOTTO SMACZNEGO!
Pierwsze gry możliwe są już z niespełna 

18-miesięcznym dzieckiem, jeśli tylko do-

stanie przyzwolenie na niestosowanie się do 

zasad lub proponowanie własnych. Właśnie 

taką inspirującą pierwszą grą i jednocześnie 

układanką jest nowe CzuCzulotto Smaczne-

go! Edukacyjny zestaw składa się z 6 dużych 

tabliczek i 24 żetonów z ilustracjami smako-

łyków oraz poradnika pełnego pomysłów na 

ciekawe zabawy.

Klasyczna gra w CzuCzulotto polega na 

tym, by spośród zakrytych żetonów wy-

szukać pasujące do tabliczki. Taka zabawa 

rozwija pamięć i spostrzegawczość. Już ma-

CzuCzu nie zwalnia tempa! Zespół Bright Junior Media, wydawcy 
edukacyjnych i kreatywnych książeczek, gier oraz puzzli, przygotował 
wyjątkowe nowości dla najmłodszych czytelników i graczy. W dwóch 

eleganckich pudełkach kryją się nowe edukacyjne zestawy: książeczki 
harmonijki oraz pierwsza prosta gra i układanka. 

Nowości od CzuCzu: 
do grania i czytania!
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luchy mogą bawić się, dokładając kółeczka do plansz. To sposób 

na trenowanie koordynacji ręka-oko i uważności oraz poznanie no-

wych słów, np. nazw potraw i kolorów. Jak to w CzuCzu bywa, gra 

rośnie z dziećmi – im są starsze, tym więcej trudniejszych zabaw 

można im zaproponować, a nawet wymyślać własne. Co ciekawe, 

CzuCzulotto inspiruje do zabaw (bezpiecznych i pod okiem rodzi-

ców!) w prawdziwej kuchni.

NAUKA, ZABAWA, RADOŚĆ ODKRYWANIA
CzuCzu wie, czym jest radość odkrywania! Każdy zestaw został 

starannie przemyślany i stworzony w sposób, który umożliwia róż-

norodne zabawy. No właśnie: to, co dla dzieci jest pełną uśmiechów 

zabawą i sposobem na spędzanie czasu, jednocześnie pozwala im 

doskonalić różne kompetencje. Powyższe zestawy z powodzeniem 

sprawdzą się jako mądre i wartościowe prezenty dla małych od-

krywców świata.

Autorskie produkty CzuCzu dla najmłodszych:

  są uwielbiane przez dzieci i doceniane przez 
dorosłych,

  inspirują do różnorodnych rozwijających zabaw 
i rosną razem z dziećmi,

  są bezpieczne i odznaczają się najwyższą 
jakością wykonania,

  zostały wymyślone i wyprodukowane w Polsce.
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Wśród najważniejszych cech ksią-

żek dla kilkulatka należy wskazać 

przede wszystkim duże obrazki 

w nasyconych barwach opatrzone niewielką 

ilością tekstu. Nie powinien on być zbyt dłu-

gi ani trudny do wymówienia (powtórzenia 

po rodzicach), aby nie znudził i nie zniechę-

cił malca.

Treści w książeczkach dla maluchów 

często przybierają formę zestawień, za 

pomocą których przedstawione są różne 

przedmioty i czynności podpisane jednym 

słowem bądź niezbyt rozbudowanym zda-

niem. Nie wynika to bynajmniej z faktu, 

że dziecko takich zdań nie buduje, wręcz 

przeciwnie. Po prostu książki edukacyjne 

dla najmłodszych czytelników powinny 

zawierać treści dostosowane do ich wie-

ku – uwagę dzieci na pewno przykuwają 

ilustracje mające za zadanie zachęcić do 

wyszukiwania różnych elementów oraz 

samodzielnego wypowiadania się na ich 

temat.

PRZYJEMNOŚĆ PŁYNĄCA
 Z PIERWSZYCH LEKTUR
Jak w te wszystkie założenia wpisują się 

nowe książki z serii „Baby Shark. Pierw-

sze kroki” od wydawnictwa Słowne Mło-

de? Idealnie! Kolorowe, wyraziste ilustra-

cje z bohaterami uwielbianej przez dzieci 

piosenki zachęcają do samodzielnego od-

krywania świata liczb, kolorów i przeci-

wieństw. Dodatkowo książki są bardzo 

trwałe – zarówno ich oprawa, jak i strony 

zostały wykonane z grubego kartonu, dzię-

ki czemu posłużą nie tylko pierwszemu 

czytelnikowi, ale również kolejnym, za każ-

dym razem zyskując nowe życie. 

Poręczny format i twarde kartki zostały 

tak zaprojektowane, by ułatwiać manipu-

lowanie nimi podczas zabawy. Kilkulatek 

z ciekawością będzie przewracał kartonowe 

strony, oglądał obrazki, wskazywał palcem 

różne szczegóły. Ba, zainteresowany, nie 

znając jeszcze książki, będzie domagał się 

Przychodzi taki czas w życiu każdego dziecka, kiedy na zawsze żegna czarno-białe 
książeczki dla niemowląt i sięga po barwne, przepięknie ilustrowane publikacje. 

I o ile ich stylistyka pozostaje kwestią gustu, o tyle szata grafi czna w każdym 
przypadku ma ogromne znaczenie. Kolorowe, atrakcyjne ilustracje przyciągają 

uwagę malucha i zachęcają do zabawy książką. A już w ogóle najlepiej, aby podczas 
tych pierwszych czytelniczych przygód towarzyszył mu ktoś, kogo dobrze zna 

i bardzo lubi. Wszystkie te założenia z pewnością spełnia Baby Shark!

Pierwsze kroki w stronę 
czytania z Baby Sharkiem
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czytania i opowiadania przez rodziców, by następnie snuć własne 

opowieści, wyszukiwać ulubione postaci, opisywać je itd. Wydawca 

pomyślał także o bezpieczeństwie – książki „Baby Shark. Pierwsze 

kroki” mają zaokrąglone, bezpieczne rogi. Dzięki temu każde spo-

tkanie z nimi będzie tak naprawdę kontaktem z przyjaznym, cie-

płym papierem.

TREŚCI, KTÓRE POSZERZAJĄ HORYZONTY
Żadna książka z serii „Baby Shark. Pierwsze kroki” nie zawiera abs-

trakcyjnych elementów, wszystkie treści dotyczą znanych dziecku 

sytuacji, natomiast krótkie teksty nie opisują całej ilustracji, co po-

zostawia czytelnikom, w tym również rodzicom, swobodę interpre-

tacji. Od ich inwencji zależy, w którą stronę pójdzie zapoznawanie 

malucha z książką: czy skupi się na pojęciach, kolorach, wyszuki-

waniu postaci, liczeniu, czy też na opowiadaniu historii przedsta-

wionych na ilustracjach.

CZYTANIE = JEDNA Z KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
Jeśli marzeniem rodziców jest, by ich dzieci w przyszłości chętnie 

czytały, powinni zatroszczyć się o to, na długo zanim nauczą się one 

składać litery. Im wcześniej zrozumieją, jak fantastycznymi zabaw-

kami są książki, tym lepiej. Zadaniem rodziców jest także oswajanie 

dzieci z książką jako przedmiotem, stąd tak istotne jest, by były one 

nie tylko użyteczne i mądre, ale też ładne. Starannie zaprojektowane 

„Pierwsze kroki” z tak lubianym przez dzieci Rekinkiem idealnie wpi-

sują się w te założenia – trafi ą w różne gusta, dodatkowo przenosząc 

dzieci w magiczny świat wyobraźni i pojęć, które będą im towarzy-

szyć przez całe życie. Jednak aby tak się stało, niezbędna jest pomoc 

rodzica-przewodnika, który najpierw dokona wyboru odpowiedniej 

książki, po czym siądzie do lektury wspólnie z dzieckiem. Książki 

z Rekinkiem z serii „Baby Shark” są takim idealnym połączeniem 

nauki i zabawy. To zdecydowanie pierwsze kroki w świecie książek!
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Kolorowe duszki unoszą się nad planszą, szukając sposobu na zapadnięcie się w mięciutkich
poduszkach. Zadaniem graczy jest sprawić, by wszystkie znalazły wygodne miejsce

na zasłużony odpoczynek. Niezbędne będą w tym logiczne myślenie i doskonała strategia.
Ale uwaga: w rozgrywce potrafi ą nieźle namieszać elementy losowe w postaci specjalnych kafelków! 

„Po duszki” to nowa propozycja od Alexandra, która przyciąga oryginalnym tematem
oraz mechaniką gwarantującą wiele godzin strategicznej zabawy. 
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C
elem graczy jest sprowadzenie jak naj-

więcej kolorowych duszków z głównej 

planszy na własną planszetkę w kształ-

cie poduszki, tak aby wszystkie pola zostały 

zapełnione lokatorami. Z tym że każde za-

proszenie warto dobrze przemyśleć: im więcej 

duszków będzie odpowiadało kolorowi gracza, 

tym więcej punktów zdobędzie!

Jak grać?
Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy z uczest-

ników wybiera jedną z czterech planszetek 

(żółtą, zieloną, czerwoną lub niebieską). Głów-

ną planszę należy umieścić tak, by gracze mo-

gli wygodnie usiąść przy jej krawędziach. Na-

stępnie wsypują oni do woreczka 180 kafelków 

w pięciu kolorach (białym, żółtym, zielonym, 

czerwonym i niebieskim) i dokładnie je mie-

szają. 

Najmłodszy uczestnik wyciąga losowo kafelki

i układa je po kolei od lewej do prawej, za-

czynając od górnego rzędu. Następnie każdy

z graczy w swojej turze wykonuje po kolei trzy 

ruchy:

RUCH PIERWSZY: Gracz musi zamienić 

miejscami dwa dowolne dotykające się bokami 

kafelki. 

RUCH DRUGI: Jeżeli sytuacja na planszy na 

to pozwala, może zdjąć kafelki, zdobywając

w ten sposób punkty. Ale uwaga: z planszy 

można zdjąć wyłącznie trzy lub cztery duszki 

w tym samym kolorze, które leżą w jednej linii, 

w pionie lub poziomie (nie po skosie!). 

Jeżeli sytuacja na planszy pozwala graczowi 

zdjąć więcej kombinacji kolorystycznych (np. 

na planszy leżą w jednej linii trzy duszki nie-

bieskie i cztery duszki zielone), to zdejmuje 

obie te kombinacje.

Zdobyte duszki gracze przenoszą na własne 

planszetki-poduszki.

RUCH TRZECI: Po zdjęciu duszków gracz 

rzuca kostką grawitacyjną. Ścianka, jaką wska-

że, dyktuje zmiany układu na planszy.

PRZYKŁAD

Po wyrzuceniu ścianki z kółkiem gracze 

wszystkie kafelki przesuwają w stronę

krawędzi na planszy, na której są

narysowane kółka.

Ekscytująca rozgrywkaEkscytująca rozgrywka
z duchami w roli głównejz duchami w roli głównej
Ekscytująca rozgrywka

z duchami w roli głównej

ach (białym, żółt

iebieski

zo i

uszki 

linii, i, 

Al
em

. 

sytuacja
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Podczas rozgrywki na planszę wkraczają także karty specjalne:

CZARNY DUSZEK – kafelek, który zastępuje każdy kolor dusz-

ka. Ustawiony w jednej linii z dwoma lub trzema duszkami w da-

nym kolorze – odpowiada duszkowi w tym samym kolorze.

Przykład 

Gracz może zyskać kombinację trzech duszków w linii, o ile ułoży 

obok siebie dwa duszki czerwone i jednego czarnego (zastępuje 

czerwonego). 

TORNADO – zastępuje duszka w wybranym kolorze, a dodatkowo 

pozwala na zdjęcie z planszy wszystkich duszków w usuwanym ko-

lorze, nawet jeżeli w żaden sposób nie łączą się z innymi duszkami! 

Przykład

Zdejmując linię złożoną z dwóch niebieskich duszków i tornada, 

gracz dodatkowo może usunąć z planszy wszystkie kafelki w kolo-

rze niebieskim.

Zakończeniem tury zawodnika jest uzupełnienie wolnych pól na 

planszy wylosowanymi z woreczka kafelkami.

3
POWODY,

dla których warto sięgnąć 
po grę „Po duszki”

Dynamiczna rozgrywka
z elementami logicznymi.

•
Zabawę urozmaicają

karty specjalne.
•

Lekki, przyjemny klimat 
umożliwia rozgrywki
wielopokoleniowe.

planszy wylo

P
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z e

WYJĄTKI OD REGUŁY
Przy wyrzuceniu białej ścianki
grawitacja nie działa – kostki
pozostają na swoich miejscach
i nie przesuwają się.
Przy wyrzuceniu ścianki ze znakiem 
zapytania gracz sam decyduje,
w którą stronę przesunie kafelki.

UŁY
białej ścianki
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Od września br. dzieci mogą wreszcie kontynuować naukę 

wśród kolegów i nauczycieli. Pedagodzy i sami rodzice są 

zgodni, że najmłodsi bardzo skorzystają na powrocie do 

szkoły, szczególnie w sferze emocjonalnej. Tradycyjnie już początek 

roku szkolnego poprzedzą potężne zakupy, podczas których skom-

pletowane zostaną szkolne wyprawki uczniów. Aby powrót do szkol-

nej ławy był jeszcze przyjemniejszy, z pewnością sięgną oni po przy-

bory z ulubionymi bohaterami bajek i seriali.

O DWA KROKI Z PRZODU…
Tymczasem producenci i kupcy sieci handlowych są już w samym 

centrum przygotowań do kolejnego sezonu. Z perspektywy agencji 

licencyjnej widzimy, jak duże zainteresowanie panuje wokół najgo-

rętszych marek. Producenci i handlowcy wychodzą temu naprzeciw, 

oferując kolekcje produktów szkolnych z ulubionymi bohaterami 

dzieci. 

I tak wśród hitów sezonu dla dziewczynek są produkty szkol-

ne L.O.L. Surprise! oparte na najpopularniejszej obecnie linii la-

lek oraz Spirit, znany w Polsce jako Mustang z filmu kinowego 

oraz serialu „Mustang: Duch wolności” emitowanego codziennie 

w dni powszednie (aż dwa odcinki!) w Puls Kids (Puls 2). Cał-

kiem niedawno, bo 2 lipca br., miała miejsce premiera filmu „Mu-

stang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”, która została wsparta 

szerokozasięgową kampanią, w tym działaniami influencerskimi 

obejmującymi artykuły szkolne. Obie kolekcje przygotowała firma 

St.Majewski. 

Dzieci i ich rodzice na pewno nie przejdą obojętnie obok pro-

duktów szkolnych na licencji Minionki, które należą do najbardziej 

rozpoznawalnych bohaterów animacji na świecie, a filmy kinowe 

z ich udziałem od lat otwierają rankingi box office. Ekranizacje 

często są emitowane w telewizji. Plecaki, worki szkolne, zeszyty, 

kredki oraz inne artykuły na licencji Minionki produkowane przez 
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Stylowe powroty do szkoły 
Nauka zdalna pociągnęła za sobą zmiany na rynku artykułów szkolnych. Ucząc się w domu, dzieci 

nadal potrzebowały zeszytów i kredek, podczas gdy w zapomnienie popadły tekstylia, w tym 
plecaki. W jaki sposób wpłynęło to na rynek i w związku z tym jakich decyzji zakupowych ze strony 

konsumentów można się spodziewać w najbliższym czasie? Poniżej kilka prognoz.

 www.askato.pl
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firmę St.Majewski od lat cieszą się powodzeniem rynkowym i spra-

wiają radość dzieciom. 

Już teraz mogę uchylić rąbka tajemnicy odnośnie do przyszłego 

roku, który niewątpliwie będzie… żółty. A to za sprawą długo ocze-

kiwanego fi lmu „Minionki: Wejście Gru”, którego premiera zapla-

nowana została na początek lipca. W okresie poprzedzającym rok 

szkolny przeprowadzona zostanie zasięgowa kampania promująca 

fi lm, w ramach której nie zabraknie działań infl uencerskich z pro-

duktami szkolnymi w roli głównej. Należy przy tym podkreślić, że 

Minionki cieszą się nieustającą popularnością – są absolutnie uni-

wersalne i przezabawne, a kolejne produkcje fi lmowe tylko potęgują 

sympatię do tych bohaterów. W nowym fi lmie przedstawione zosta-

ną historie z dzieciństwa Gru oraz jego szkoła… Tyle mogę już zdra-

dzić, po resztę zapraszam do kin!

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również marka „Juras-

sic World”, której popularność wśród dzieci napędzana jest przez se-

rial dostępny na Netfl ixie. Przed nami kolejne sezony serialu, a tak-

że przyszłoroczna premiera fi lmowa! 10 czerwca 2022 r. na dużym 

ekranie będzie można obejrzeć nową ekranizację kultowego fi lmu 

„Jurassic World: Dominion”. Tym razem w towarzystwie aktorów 

znanych z poprzednich części sagi zobaczymy, jak dinozaury wracają 

na Ziemię i próbują współistnieć z ludźmi. A wszystko pod paraso-

lem ekologii i dbania o planetę.

Ogromny potencjał dla linii szkolnej kryje w sobie Shrek. Filmy 

o sympatycznym zielonym bohaterze otwierają box offi  ce w Polsce. 

Telewizje chętnie umieszczają je w ramówkach, za każdym razem 

obserwując bardzo wysokie wskaźniki oglądalności. Warto też wspo-

mnieć o premierze fi lmowej, która została zaplanowana w Polsce we 

wrześniu 2022 r. Jej bohaterem jest jedna z postaci znanych z fi l-

mów o „Shreku” – Kot w butach („Puss in Boots: Last Wish”). Film 

również otrzyma wsparcie w postaci działań promocyjnych. Dlatego 

właśnie Shrek oraz jego przyjaciele to kolejne licencyjne pewniaki. 

Z dużą satysfakcją obserwujemy również spektakularne wyniki 

nowej marki MGAE – Rainbow High, oraz idącej w jej ślady Na! 

Na! Na! Surprise. Widoczne są już teraz w kategorii zabawkowej, co 

z pewnością przełoży się na sukces innych produktów, chociażby 

szkolnych.

A jakie licencje można w ciemno zaproponować przedszkolakom? 

One również chętnie zabiorą swoich przyjaciół z bajki do przedszko-

la. Choćby Krakersa, Piankę lub Budynia, czyli zabawnych bohate-

rów bajki „Kot-O-Ciaki”. Możliwe, że sięgną po bohaterów anima-

cji na YouTubie, tj. „CoComelon”, „Blippi” i „Morphle” („Morfuś”), 

które biją rekordy oglądalności w Europie Zachodniej, a niedługo 

wprowadzą fi lmiki w polskiej wersji językowej. A może po postać 

kultowego samochodziku Little Tikes z portfolio MGAE? Możliwo-

ści jest wiele!

Agencja licencyjna Elc Brands oferuje całą listę marek, po 
które dzieci i rodzice chętnie sięgną zarówno w tym sezo-
nie, jak i w przyszłym.

Emilia Wieczorek
– category manager w Elc Brands 
Poland, wiodącej agencji licencyjnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Rosji oraz krajach bałtyckich. 
Kontakt: ewieczorek@elcbrands.com.

St.Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.

 www.askato.pl
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Smartwatch Garett Kids Junior 2
Dotykowy wyświetlacz pozwala 

na łatwą obsługę i wyświetlanie 

zdjęć zrobionych za pomocą 

smartwatcha. Wbudowany 

GPS ułatwia sprawdzenie, 

gdzie znajduje się dziecko, 

i wyznaczenie mu strefy, w której 

może bezpiecznie przebywać. 

Opieka rodzicielska właśnie 

weszła na nowy poziom!

Dystrybutor: GARETT ELECTRONICS

GARETT ELECTRONICS

Komiks „Łowczyni potworów”
Co należy zrobić, gdy wilkołaki 

wyjdą na polowanie, a wampiry 

się przebudzą? Jak przystało na 

łowcę potworów, wykorzystać 

swoje umiejętności i pozbyć się ich 

wszystkich. Przeszukuj miasto, poluj 

na przerażające stworzenia, wykaż się 

wzorową odwagą w walce i wypełnij 

swoją misję, ponieważ bohaterem 

jesteś ty!

Wydawca: FOXGAMES

FOXGAMES

Gra „Santa Monica”
Ta piękna i kolorowa gra 

zabierze cię wprost na 

niesamowite plaże słonecznej 

Kalifornii. Wybieraj karty 

krajobrazu, umieszczaj 

je w swojej części miasta 

i zdobywaj punkty zwycięstwa za 

realizację celów. Klimat i wygląd 

twojego bulwaru zależą tylko 

od ciebie. Ale pamiętaj: musisz 

spełnić oczekiwania zarówno 

turystów, jak i mieszkańców Santa Monica.

Wydawca: FOXGAMES

FOXGAMES

Smartwatch Garett Kids Funky 4G
Wbudowany system Android, funkcję 

wideorozmów wideorozmów oraz 

aparat doceni każde dziecko. Rodzice 

z pewnością zwrócą uwagę na 

możliwość stałego kontaktu z pociechą 

i sprawdzenia, gdzie dokładnie się 

znajduje. Funkcja GEOogrodzenia 

umożliwia wyznaczenie bezpiecznej 

strefy do zabawy – po jej opuszczeniu 

przez dziecko opiekun jest on tym 

natychmiast informowany.

Dystrybutor: GARETT ELECTRONICS

GARETT ELECTRONICS

Kindi Kids Mini – Skuter Lippy Lulu + laleczka
Lippy Lulu ma duże 

brokatowe oczka, włosy 

w modnych odcieniach 

pasteli, ruchome 

kończyny i dodatkowo 

kiwa główką. 

W zestawie skuter. 

Popchnij go, a zobacz, 

jak zabawnie rusza 

się główka Lippy Lulu. 

Skuterek stylizowany 

jest na konika. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: TM TOYS

Cry Babies Tutti Frutti – minilaleczki do kolekcjonowania

Pachnące owocami laleczki 

do kolekcjonowania, które 

płaczą żelowymi łzami, 

a lekarstwem na nie jest 

smoczek. Każda postać 

występuje w owocowym 

ubranku i posiada 

spersonalizowane akcesoria, 

m.in. okulary, śliniak, miseczkę, 

klapki/butki, łyżkę, buteleczkę, 

smoczek oraz zestaw naklejek.

Dystrybutor: TM TOYS

TM TOYS TM TOYS

 www.askato.pl
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Shuffl  e Junior Into The Wild 
Ogromne puzzle 

podłogowe 

(26 el.) dla 

najmłodszych. Ułóż 

ponadtrzymetrowe 

puzzle z dzikimi 

zwierzętami i naucz 

się alfabetu oraz 

liczb. 

Producent: CARTAMUNDI

CARTAMUNDI

Seria książek „Odkrywanka” 
Otwórz książkę 

i wejdź 

do świata 

ulubionych 

bohaterów! 

Szukaj 

tajemniczych 

wiadomości, 

sprawdź, jak 

potoczyła się historia na ukrytych stronach książki, i prześledź trasę 

podróży na rozkładanej mapie. 

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA

„Malutki Lisek i Wielki Dzik. Porządki” 
Siódmy tom uwielbianej przez 

najmłodszych czytelników serii 

komiksowej o przesympatycznych 

zwierzątkach z dolinki. Pierwszy 

tom cyklu został nagrodzony 

w „Konkursie imienia Janusza 

Christy na komiks dla dzieci”.

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA

Gra „Harry Potter. Turniej Trójmagiczny”

Walka ze smokami, rzucanie zaklęciami z kart czy wreszcie zdobycie 

Złotego Jaja to zadania, które włączą cię do turnieju. Bądź gotowy na 

odkrycie swojego wewnętrznego czarodzieja. 

Wydawca: CARTAMUNDI

CARTAMUNDI

„Zagraj ze mną!”
Seria książek z kartami 

do gry. Bogato ilustrowane 

opowiadanie będzie 

świetnym wprowadzeniem 

do zabawy. Potem 

zrobi się jeszcze 

ciekawiej… kiedy dziecko 

zacznie poszukiwać 

postaci i przedmiotów 

z opowiadania 

na kartach.

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

MEDIA SERVICE ZAWADA

„Smerfy i świat emocji” 
Piąty tom serii o Smerfach, 

która ma pomóc najmłodszym 

czytelnikom w przezwyciężeniu 

lęków i problemów. Każdy album 

jest uzupełniony wskazówkami dla 

dzieci i ich rodziców, jak radzić 

sobie z kłopotami emocjonalnymi. 

Dzięki temu komiksowi zrozumiesz, 

że nie warto ciągle narzekać!

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA

 www.askato.pl
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Gra „Ubongo Lines”
Najnowsza wersja gry „Ubongo”! 

Tym razem wszyscy uczestnicy 

będą starali się rywalizować, 

budując jak najszybciej ten 

sam wzór pokazany na karcie 

za pomocą trójwymiarowych 

prostokątnych klocków. Po 

dziewięciu rundach gracze 

sumują punkty. Wygrywa ten, kto 

zdobędzie ich najwięcej. Cztery 

poziomy trudności umożliwiają 

dostosowanie gry do wieku i doświadczenia graczy.

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA

Gra „5 sekund. Dzieci kontra dorośli”
Utwórzcie drużyny, by szybciej 

i efektywniej zdobywać punkty. 

Musicie dobrze oszacować, 

kto z drużyny i na jakie pytanie 

będzie odpowiadać. Za 

każdym razem, gdy dorosły 

prawidłowo odpowie na 

pytanie ze świata dziecka lub 

dziecko z sukcesem zmierzy 

się z pytaniem z otoczenia 

dorosłych, drużyna otrzyma 

dwa razy więcej punktów. 

Wydawca: TREFL

TREFL

Tut Tut Autka – zestaw Garaż
Zestaw zawiera wiele 

ruchomych elementów: 

podnoszone bramki, 

obracane koła zębate, 

windę oraz aż dziewięć 

Punktów Rozpoznających® 

pojazdy. W zestawie Tut 

Tut Autko® Holownik. 

Istnieje możliwość 

łączenia pojazdów i torów 

z innymi zestawami Tut Tut Autka®. 

Dystrybutor: TREFL

VTECH

Gra „Ubongo Junior 3D”
Doskonała gra dla najmłodszych fanów 

gier planszowych. Ma łatwe zasady 

rozwijające spostrzegawczość, logiczne 

myślenie oraz zdolności manualne. 

Można w nią zagrać także w połączeniu 

z „Ubongo 3D”, aby wyrównać szanse 

młodszych i starszych graczy. Gracze, 

tak jak w przypadku poprzednich wersji 

„Ubongo”, muszą na czas zapełnić 

klockami 3D wzór wskazany im przez wylosowaną kartę. Następnie 

z pozostałych klocków układają jak najwyższą wieżę, którą zmierzą 

linijką w kształcie żyrafy. Im wyższa wieża, tym więcej punktów zdobędą. 

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA

Swing Car
Jeździk grawitacyjny 

napędzany 

naprzemiennymi 

ruchami kierownicą 

w prawo 

i w lewo. Pojazd 

posiada kauczukowe 

świecące kółka. Jest 

odpowiedni zarówno 

dla dzieci, jak i dorosłych. Maksymalne obciążenie: 130 kg. Ciekawe 

dodatki to wesołe melodyjki i świecąca kierownica. Teraz pojazdy 

dostępne także w nowych kolorach. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: REKMAN

HOT HIT

Reklama

 www.askato.pl
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Aquabeads – Dzień na farmie
Zestaw do zabaw 

kreatywnych zawiera 

3500 koralików 

w 30 różnych kolorach 

i kształtach, podkładkę 

do układania, dwa 

stojaczki dekoracyjne, na 

których można umieścić 

gotowe kreacje, spryskiwacz, szablony z motywami oraz wyjątkową 

scenerię. Całość jest zapakowana w wygodne, poręczne pudełko, 

które pomieści akcesoria niezbędne do zabawy. Wiek: 4+. Reklama TV: 

listopad-grudzień 2021 r.

Producent: EPOCH

EPOCH 

Luminki – Świecący przyjaciele – seria 2.
Luminki dzięki swoim funkcjom: 

reakcji na buziaki, emisji słodkich 

dźwięków oraz delikatnemu 

światłu, nie tylko sprawiają 

radość, ale również budują 

u najmłodszych poczucie 

bezpieczeństwa. Teraz 

nowość: druga seria słodkich 

zwierzaczków ze światłem 

i dźwiękiem. W kolekcji osiem 

Luminków: dwa pieski, dwa kotki, 

dwa misie i dwa króliczki. 

Dystrybutor: EPEE POLSKA

EPEE

Misie-Episie – nowa generacja
Zupełnie nowa odsłona 

interaktywnych Misiów-

-Episiów. Teraz dowiesz 

się, czy miś jest zmęczony, 

czy głodny. Będziesz też 

mógł się nim zaopiekować: 

nakarmić lub uśpić. 

W zestawie interaktywne 

akcesoria: butelka i smoczek. 

W asortymencie aż sześć 

przesłodkich Misiów-Episiów 

w modnych, pastelowych kolorach ombre. 

Dystrybutor: EPEE POLSKA

EPEE

Wiejski domek z niebieskim dachem
Wiejski domek ma m.in. otwierane 

drzwi, piękny duży balkon 

z elegancko udekorowaną 

balustradą, przestronne wyjście 

na taras i ogród, huśtawkę 

dla maluchów, którą można 

zamocować pod balkonem lub 

w salonie, oraz wiele akcesoriów: 

stół, krzesła i zastawę do jadalni, 

stolik, zabawki, szafkę i piękne 

łóżko z nakryciem do pokoju dziecięcego. W zestawie dwie fi gurki 

kwiatowych kotków Sylvanian Families. Wiek: 3+. 

Producent: EPOCH

EPOCH 

Gra „Ocal naszą planetę”
Nowy produkt z serii I’m 

a Genius, która od lat jest hitem 

sprzedażowym w kategorii gier 

naukowych dla dzieci w wieku 

7+. To produkt z nowej serii eko, 

której celem jest pokazanie 

dzieciom, jak ważna jest nasza 

planeta. Opakowanie zawiera 

specjalne laboratorium z bogatym 

wyposażeniem przeznaczonym 

do zwalczania zanieczyszczenia 

ziemskiego i nauki o tym, w jaki sposób ono powstaje.

Dystrybutor: DANTE

Barbie – Serduszka z ciastoliną
Piękne serduszko Barbie 

zawierające kolorową 

ciastolinę. Display 

pomieści 24 sztuki 

kolorowej ciastoliny 

i umożliwia atrakcyjną 

ekspozycję tego produktu. 

Każde opakowanie 

zawiera jedną z sześciu 

niezwykłych ikon, 

których można użyć do 

modelowania.

Dystrybutor: DANTE

DANTE

h ombre

DANTE
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Dino Rock
Nowość z serii Dino 

Rise. Prehistoryczny 

świat Playmobil został 

uzupełniony o kolejny 

wyjątkowy artykuł – Dino 

Rock. Ta ogromna skała 

jest głównym miejscem 

bitwy. Efekty świetlne, 

dźwiękowe oraz funkcja 

wibrująca sprawią, że 

każda walka będzie 

spektakularnym wydarzeniem. Wiek: 5-10 lat. 

Producent: PLAYMOBIL

PLAYMOBIL

Paint It! Koń w kwiatach wiśni
Nawet jeśli nie masz talentu 

do malowania, 

na pewno z łatwością 

przyjdzie ci „malowanie 

po numerach”, czyli 

kolorowanie odpowiednich 

pól za pomocą farb 

oznaczonych na wysokiej 

jakości płótnie obrysem 

oraz numerem z kolorem 

farby. Płótno jest starannie 

naciągnięte na blejtramę. 

Dystrybutor: SYMAG

SYMAG

Samochód duży z klockami K3
Samochód 

o długości 

45,5 cm posiada 

podnoszoną 

skrzynię ładunkową. 

W proponowanym 

zestawie 

znajdują się klocki 

K3 o szerokości 

57 mm, z których 

dziecko może tworzyć różnorodne budowle. 

Wymiary: 45,5 x 24,5 x 24,5 cm. Wiek: 3+. 

Producent: HEMAR FAMILY

HEMAR

Paint It! Fantastyczny jeleń 
Malowanie po numerach 

Paint It! (40 x 50 cm) to 

zestawy dla starszych 

i młodszych o różnym stopniu 

zaawansowania. Stopień 

trudności wzoru oznaczony 

jest zawsze na opakowaniu 

za pomocą gwiazdek. 

Produkcja zestawów odbywa 

się w Europie.

Dystrybutor: SYMAG

SYMAG

Kalendarz adwentowy „Zabawa w wodzie. Akcja nurków policyjnych”

Prezentowany 

kalendarz to pełne 

wrażeń wodne 

pościgi skuterem 

podwodnym. 

Dzięki załączonym 

tabletkom od Tinti, 

które nadają wodzie 

niebieski kolor, 

zabawa jest jeszcze 

lepsza! Wiek: 4-10 lat. 

Producent: PLAYMOBIL

PLAYMOBIL 

Samochód z naczepą z klockami K2 
Samochód 

ma aż 70 

cm długości 

i skrętną 

naczepę. 

W zestawie 

kolorowe klocki 

K2 o szerokości 

30 mm, ludziki, drzewka, daszki, otwierane okienka i drzwi. 

Wymiary: 70 x 25 x 23,5 cm. 

Wiek: 3+. 

Producent: HEMAR FAMILY

HEMAR

 www.askato.pl





6/202198

NOWOŚCI

Puzzle progresywne Dinozaury
Edukacyjny zestaw z ulubionymi 

dinozaurami dla bardziej 

zaawansowanych układaczy 

pozwala stopniowo 

doskonalić sztukę układania 

wieloelementowych puzzli. 

Składa się z czterech układanek 

o rosnącej liczbie elementów: 

9, 12, 15 i 35. 

Wiek: 3+.

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

CZUCZU

Układanki z dziurką Wieś
Doskonały pomysł na 

pierwsze kilkuelementowe 

puzzle dla początkujących 

układaczy. Edukacyjny zestaw 

składa się z sześciu dużych, 

sześcioelementowych układanek 

i scenariuszy zabaw. Każda 

układanka złożona jest z czterech 

tradycyjnych puzzli i dwóch 

kółeczek, które można dowolnie 

przekładać. Wiek: 2+. 

Producent: BRIGHT JUNIOR MEDIA

CZUCZU

NEFERE

Drewniana kosiarka 
Superpomysł na zachęcenie 

dziecka do wspólnych spacerów. 

Podczas pchania kosiarka wydaje 

dźwięk.

Dystrybutor: NEFERE
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„My Little Pony. Opowieść fi lmowa”
Książka nawiązująca do 

premierowego fi lmu „My Little 

Pony”. Fantastyczna, mądra, 

pełna humoru i trzymająca 

w napięciu historia 

ilustrowana oryginalnymi 

klatkami z animacji. Bogato 

zdobiona książka dodatkowo 

ma zaokrąglone rogi. 

Wiek: 3-6 lat. 

Wydawca: HARPERKIDS

HARPERKIDS 

Gra „Ryby mają głos”
Wybór najpiękniejszych 

i najbardziej 

odpowiednich ryb 

do akwarium może 

okazać się bardzo 

skomplikowany. 

Świat akwarium jest 

tak różnorodny, jak 

różnorodni są gracze. 

Czas rozgrywki: 20 min. 

Liczba graczy: 2-5. 

Wiek: 8+. 

Wydawca: GRANNA

GRANNA

Gra „Lamaland”
Zakładaj swoje pastwiska 

na urodzajnych wzgórzach, 

a zebranymi z nich plonami karm 

lamy. W ten sposób pozyskasz 

lamy, które zamieszkają na twoich 

pastwiskach. Punkty zwycięstwa 

zdobędziesz za karmienie lam oraz 

realizację zadań, o ile przeciwnicy 

cię nie wyprzedzą. 

Wydawca: LACERTA

LACERTA

Gra „Fiesta Mexicana”
Czas zakasać 

rękawy, niech ta 

uczta zakończy się 

sukcesem! W trakcie 

gry opiekujesz się 

jednym ze stołów. 

By wygrać, musisz 

zaprezentować 

jak najwięcej dań 

w możliwie jak 

najatrakcyjniejszy 

sposób. Czas rozgrywki: 30 min. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+. 

Wydawca: GRANNA

GRANNA

„Bing. Książeczki kartonowe: Wielka rzecz! Świąteczne życzenie Binga”

Dzięki książeczce maluchy 

poznają zwyczaje Binga, 

a także będą mu towarzyszyły 

w rozmyślaniach o świątecznych 

marzeniach. Kolorowe ilustracje 

przyciągną wzrok maluchów. 

Książeczki mają ciekawy kształt, 

a zaokrąglone rogi i kartonowe, 

sztywne strony przetrwają 

najbardziej pomysłowe zabawy. 

Wiek: 3-6 lat. 

Wydawca: HARPERKIDS

HARPERKIDS

Dodatek „Azul: Lśniący pawilon”
Dodatek zawiera 

elementy urozmaicające 

oraz usprawniające 

rozgrywkę. Nowe plansze 

charakteryzują się 

dodatkowymi polami 

premiującymi (fontanny), 

zmienioną kolejnością 

kolorów w rundzie oraz 

zmienioną punktacją. 

Wydawca: LACERTA

LACERTA
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Zdalnie sterowana łódź Fleg
Łódź na radio 

o częstotliwości 

2,4 GHz osiąga 

prędkość 30 km/h 

i waży 565 g. 

Posiada podwójny 

pokład chroniący 

przed wnikaniem 

wody. Zasięg 

nadajnika: 100 m. 

Wymiary: 42 x 11 x 12 cm. 

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

CONQUEST ENTERTAINMENT 

„Ptaszek śpiewa fi u-fi u-fi u, czyli maluszki naśladują dźwięki”

Wierszyki z wyrazami 

dźwiękonaśladowczymi z tej książki 

można wykorzystać do zabaw 

stymulujących ogólny rozwój 

językowy dziecka. Jednocześnie 

mogą być one ćwiczeniami 

logopedycznymi dla najmłodszych.

Wydawca: ZIELONA SOWA

ZIELONA SOWA

„Czytanki-wyciszanki. Śpij dobrze, pingwinku”
Poznajcie pingwinka, 

który nie chce iść 

do pingwiniego 

przedszkola. Na 

szczęście okazuje się, 

że wspólna zabawa 

z innymi pingwinkami 

jest całkiem fajna. 

Krótkie i proste 

opowiastki o słodkich, 

puszystych zwierzątkach 

i ich przygodach. 

Wydawca: ZIELONA SOWA

ZIELONA SOWA

Boffi  n Magnetic Lite
Zestaw zawiera 

40 podstawowych 

komponentów, z których 

można stworzyć ponad 

150 projektów. To idealne 

narzędzie do zrozumienia 

podstaw elektrotechniki. 

W każdym pakiecie 

podręcznik, który poprowadzi 

dzieci od najprostszych 

projektów do najbardziej 

skomplikowanych. 

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

CONQUEST ENTERTAINMENT 

Profi  samochód-koparka 
Сiężarówka Profi  posiada 

efekty świetlne i dźwiękowe 

oraz napęd inercyjny. 

Kabina jest oszklona, a koła 

ogumowane. Na obracanej 

platformie umieszczone 

są kabina i łyżka koparki. 

W zestawie barierki 

drogowe. Dostępne kolory: 

pomarańczowy i żółty. 

Dystrybutor: BEMAG

Profi  samochód-ewakuator 
Holownik Profi  posiada 

napęd inercyjny 

i wyposażony jest 

w dwa małe dźwigi. 

Za ich pomocą można 

wyciągać i wciągać 

linkę z hakiem, 

zaczepiać do innego 

auta i holować. Na 

kabinie samochodu 

znajdują się cztery przyciski do sterowania efektami dźwiękowymi 

i świetlnymi. 

Dystrybutor: BEMAG

POLESIE POLESIE
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Lalka Nora 
Nora (32 cm) w całości została 

wykonana z najlepszego, pachnącego 

karmelem winylu. Idealnie nadaje się 

do zabawy, czesania i przebierania. 

Ma gęste włosy, idealnie zachowane 

proporcje i śliczne oczy z rzęsami. Ze 

szczególną dbałością zostało również 

uszyte ubranko. 

Dystrybutor: MARIO

PAOLA REINA

Zagłówek-poduszka podróżna 
W czasie długiej podróży 

dziecko jest zmuszone do 

siedzenia przez długi czas 

w jednej pozycji. Trudno jest 

również utrzymać wygodną 

pozycję głowy, dlatego 

zagłówek będzie idealnym 

rozwiązaniem, które zapewni 

stabilizację głowy malucha 

oraz wygodną, komfortową 

podróż.

Dystrybutor: MARKO

NICKELODEON

Peaceful Panda™ – pozytywka-przytulanka 
Osiem spokojnych dźwięków 

i melodii ukoi malucha do snu. 

Regulowana głośność. Dwie opcje 

automatycznego wyłączania: 

23 i 45 min. Łatwe zapięcie 

na rzep (do mocowania na 

łóżeczku, w wózku lub w foteliku 

samochodowym). Po wyjęciu panelu 

grającego zabawkę można prać 

w pralce i suszyć.

Dystrybutor: MARKO

CLOUD B

Lalka Sofi a
Laleczka Sofi a 

(32 cm) w całości została 

wykonana z najlepszego, 

słodko pachnącego 

winylu. Posiada duże 

brązowe oczy otoczone 

rzęsami oraz gęste czarne 

afro. Projekt i produkcja: 

Hiszpania.

Dystrybutor: MARIO

MANOLO

Gra „Ostatnia karta” 
Gra z serii „Crime Zoom”, która 

przeniesie uczestników do cieszącego 

się złą sławą Brooklynu z lat 80. 

Gracze wspólnie starają się rozwikłać 

sprawę morderstwa niejakiego 

Franka Bucco. W toku śledztwa 

będą odwiedzać różne miejsca, 

przesłuchiwać podejrzanych 

i gromadzić dowody. Miejsca zbrodni 

złożone są z kart tworzących jedną 

dużą ilustrację. 

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Gra „Ptaki złej wróżby” 
Gra detektywistyczna z serii „Crime 

Zoom”. Gracze przenoszą się do 

współczesnego Paryża, by rozwikłać 

sprawę śmierci wpływowej aktywistki. 

Aby dotrzeć do prawdy, będą 

musieli przesłuchiwać podejrzanych, 

gromadzić dowody i wyciągać wnioski. 

Miejsca zbrodni złożone są z kart 

tworzących jedną dużą ilustrację. 

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

LUCKY DUCK GAMES LUCKY DUCK GAMES
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Kubeczek ceramiczny Unicorn
Kubeczek ceramiczny zapakowany 

w pudełko to doskonały pomysł na 

upominek dla dziecka.

Dystrybutor: ROZETTE

ROZETTE

Kubeczek ceramiczny Kot
Zapakowany w pudełko kubeczek 

z pięknym motywem kota to doskonały 

pomysł na prezent. 

Dystrybutor: ROZETTE

ROZETTE

Little Live Pets SAL Cutie Cuts Piesek i Salon fryzjerski 

Zmień kudłaczka w eleganckiego 

psiaczka! Sprawdź, jaki piesek kryje 

się pod futerkiem. Ostrzyż go za 

pomocą golarki, następnie wykąp, 

wysusz i uczesz. Dodaj akcesoria 

ukryte w salonie (otwórz wszystkie 

drzwiczki, aby je znaleźć). Pomaluj 

pazurki pieska „magicznym lakierem”. 

Z ostrzyżonej sierści możesz zrobić dla 

niego poduszkę. Wybierając kolor pieska 

(np. różowy lub fi oletowy), nie wiesz, co jest w środku: york czy buldog 

francuski. Reklama TV i online: październik-grudzień. Wiek: 5+. 

Dystrybutor: COBI

COBI

Zestaw klocków Cobi Armed Forces – Leopard 2A5 TVM

Odwzorowany z 945 klocków 

konstrukcyjnych Cobi model 

realistycznie oddaje wygląd 

swojego muzealnego 

odpowiednika. Ruchome 

elementy, takie jak wieża 

i lufa czołgu, obracające się 

koła i gąsienice oraz zupełnie 

nowe, otwierane włazy 

pozwolą cieszyć się modelem 

wszystkim fanom militariów. Odtworzony został również silnik czołgu, do 

którego można zajrzeć po otwarciu klapy serwisowej.

Producent: COBI

COBI

Bezpieczne rzutki na rzepy
Rzutki na rzepy to 

bezpieczna gra 

zręcznościowa rozwijająca 

koordynację ruchową 

i ucząca zdrowej 

rywalizacji.

Producent: MACYSZYN-TOYS

Spychacz XXL z przyczepą
Design zabawki w połączeniu z precyzyjnie zaprojektowanymi 

elementami sprawia, że jest ona wytrzymała i całkowicie bezpieczna 

dla dzieci. Spychacz występuje w kilku kombinacjach kolorystycznych. 

Długość zestawu: 108 cm. Wysokość: 27 cm.

Producent: MACYSZYN-TOYS

MACYSZYN TOYS MACYSZYN TOYS
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Naczynia kuchenne Mega Creative
W zestawie dzbanek, mały dzbanek 

na mleko, cukierniczkę, 4 fi liżanki, 

4 talerzyki oraz komplet sztućców.

Dystrybutor: EURO-TRADE

Meli Emoti Pretty 
Komplet dwunastu fi gurek z zabawnymi 

buźkami to wachlarz pomysłów do 

kreatywnej zabawy samodzielnie lub 

wespół z przyjaciółmi. Każda buzia 

wyraża inną mimikę, a zatem inne 

emocje i humor, co daje możliwość tworzenia dynamicznych scenek. 

Producent: MELI

Nauszniki Starpak
Nauszniki w różnych wzorach 

i wielu wariantach kolorystycznych będą 

doskonałym uzupełnieniem jesiennej 

stylizacji. Połączenie miłego w dotyku 

pluszu, cekinów i brokatu spodoba się 

każdej małej modnisi. 

Dystrybutor: EURO-TRADE

Meli Emoti Happy
Komplet dwunastu fi gurek 

z zabawnymi buźkami to 

wiele inspiracji do kreatywnej 

zabawy. Każda buzia wyraża 

inną mimikę.

Producent: MELI

MEGA CREATIVE

MELI

STARPAK

MELI



6/2021108

NOWOŚCI

Reklama

Mój najlepszy przyjaciel – Mówiący szczeniaczek
Interaktywny szczeniaczek chętnie 

podzieli się z dziećmi swoją wiedzą, 

zaśpiewa piosenki, a nawet opowie 

bajki. Zapewni najmłodszym 

rozrywkę przez cały dzień, 

a na dobranoc ukołysze do snu 

czarującymi kołysankami. Mówiący 

szczeniaczek to przepiękne bajki, 

śliczne kołysanki, popularne 

melodie, alfabet i liczby. 

Producent: AZTOYS

AZTOYS

Gra drewniana „Rybki”
Pomoc dydaktyczna w nauce 

cyferek oraz zabawa 

manualna w łowienie rybek. 

Kolorowe rybki zachęcają 

dzieci do poznawania 

cyferek. Oprócz tego dzięki 

dołączonej do zestawu wędce 

mogą one pograć w ich łowienie. Wymiary: 37 x 19 x 5 cm.

Dystrybutor: SWEDE

SWEDE

Matematyczna układanka drewniana
Na drewniane słupki należy 

włożyć odpowiednią liczbę 

krążków. Każdy słupek jest 

podpisany liczbą. Kolorowe 

elementy zachęcają 

dziecko do poznawania 

liczb przez zabawę. 

Wymiary: 37 x 18 x 5 cm. 

Dystrybutor: SWEDE

SWEDE

Mata edukacyjna Dzikie zwierzęta
Kolorowe obrazki, elementy 

sensoryczne, piszczałka, bezpieczne 

dla dziecka lusterko – wszystko 

to pomoże maluszkowi rozwijać 

zdolności motoryczne i zmysł dotyku. 

W zestawie piszczałka, element 

sensoryczny, lusterko bezpieczne 

dla dziecka, kolorowe wstążki 

i szeleszczące elementy. 

Producent: AZTOYS

AZTOYS
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Tech Truck – straż pożarna 
Straż pożarna 

z serii Tech Truck jest 

mobilnym urządzeniem 

charakteryzującym 

się dużą zwrotnością 

i wytrzymałością. Ma 

długość 23 cm i występuje 

w ciekawej, atrakcyjnej 

dla dzieci kolorystyce. 

Zabawka posiada 

ruchomą podstawę 

z kabiną operatora 

oraz ruchomą drabinę. 

Dołączone do pojazdu 

podpory stabilizują 

i zabezpieczają go 

w trakcie pracy. 

Producent: WADER-WOŹNIAK

Gra „Uciekające zwierzaki”
Czy uda ci się 

zebrać całe 

stado, które 

uciekło z zagrody? 

Czy zdążysz to 

zrobić, zanim twój 

sąsiad-przeciwnik 

przejmie twoje 

zwierzęta? Gra 

dedykowana jest 

całej rodzinie, bo 

każdy wciągnie 

się w ciekawą 

rozgrywkę pełną 

zwrotów akcji 

i wywołującą pozytywne emocje. Zdajcie się na losowość zdarzeń, ale 

bądźcie przygotowani na grę, w której liczą się również spryt, myślenie 

oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji!

Producent: WADER-WOŹNIAK

WADER WOŹNIAK WADER WOŹNIAK
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Gra „Mozzaroller”
Celem ekipy skuterowych 

dostawców pizzy jest 

dowiezienie jak największej 

liczbie klientów ich ulubionych 

zestawów. Trzeba przy 

tym mieć trochę szczęścia 

w rzucaniu kostkami, by na 

każdej pizzy znalazły się 

właściwe dodatki. Liczba 

graczy: 1-4. Wiek: 7+. 

Wydawca: PIATNIK

PIATNIK

Gra „Piggy Pearls”
Co za nieszczęście! Przerwał 

się sznurek w naszyjniku babci 

i perły rozsypały się w błocie, 

w którym tarzają się świnie… 

Teraz każda z nich próbuje 

złapać jak najwięcej pereł. 

Pomóż im, zbierając właściwe 

perły i układając je w swoim 

korycie. Postaraj się ułożyć 

właściwy wzór jako pierwszy. 

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

Wydawca: PIATNIK

PIATNIK

„Lego® City. Ruszaj do akcji!”
W najnowszej książce znajduje 

się mnóstwo ciekawych zadań, 

łamigłówek oraz niesamowitych 

ciekawostek o akcesoriach 

i narzędziach niezbędnych do 

życia mieszkańcom miasta. 

20 magicznych gadżetów to 

nie lada gratka dla wszystkich 

kolekcjonerów.

Wydawca: AMEET

AMEET

„Lego® Jurassic World™. Sekrety dinolaboratorium”
Zapraszamy do 

laboratorium Lego® 

Jurassic World™! Tu każdy 

fan dinozaurów może 

zbudować minifi gurkę 

niezwykłego eksperta dr 

Wu, a następnie razem 

z nim rozwiązać ciekawe 

zadania i przeczytać 

fantastyczne komiksy.

Wydawca: AMEET

AMEET

Restauracja szefa kuchni – wersja specjalna
Restauracja zawiera dwie 

przestrzenie do zabawy: 

strefę przygotowywania 

posiłków oraz strefę obsługi 

klienta z kasą i terminalem 

płatniczym. W zestawie 

63 akcesoria, w tym 

pizza i hamburger, które 

można dzielić na kawałki 

i zmieniać składniki, makaron 

zmieniający kolor pod 

wpływem wody, frytki, naczynia i sztućce. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

SMOBY

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. Zbierz je 

wszystkie! W kolekcji aż 18 

wyjątkowych aut. 

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

SIMBA TOYS
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Toomies – Dino Jeep z przyczepą 
W zestawie kolorowa przyczepa 

z roślinożernym Brachiozaurem i minipojazd 

z dinusiem w różowej skorupce. Zabawka 

posiada wiele różnorodnych kolorowych 

elementów, które zachęcą do aktywności 

każdego malucha. Dziecko pozna świat 

kształtów przez dopasowywanie jajka 

z dinusiem i specjalnych klocków z zestawu. Wiek: 1+. 

Dystrybutor: M&Z

TOMY

Tor TeamsterZ – Podwójna pętla + 10 autek 
Przeżyj ekstremalne wyścigi dzięki 

podwójnej pętli. Ścigaj się z kilkoma 

samochodami naraz. Możesz skorzystać 

z podwójnej wyrzutni. Pokonaj 

ekscytującą pętlę i szybkie zakręty, 

ale uważaj na trzy strefy, w których tory się krzyżują. W zestawie aż 10 

samochodzików wyścigowych. Długość toru: 6,5 m. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: M&Z

HTI

Psi Parol – Namiot 
Wykonany z nieprzemakalnego 

materiału namiot dla dzieci 

z motywem z „Psiego Patrolu”. 

Wymiary: 92 x 72 cm.

Dystrybutor: DAMI

DAMI

Mini Cymbergaj Marvel 
Cymbergaj to gra polegająca 

na odbijaniu krążka na płaskiej 

powierzchni za pomocą 

uchwytów. Celem jest strzelenie 

przeciwnikowi jak największej 

liczby goli. Gra zmieści się na 

każdym stole i biurku. Stół jest ozdobiony naklejkami z wizerunkami 

bohaterów z linii Marvel Super Hero Adventures.

Dystrybutor: DAMI

DAMI
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„Pucio zostaje kucharzem”
Pucio postanawia spróbować 

nowego dania w restauracji 

Wesoła Marchewka. Zamówiony 

makaron wygląda inaczej 

niż ten jadany w domu, ale 

smakuje wyśmienicie! Na 

dodatek kucharz daje dzieciom 

przepis na pyszne placuszki, 

więc szykuje się rodzinne 

gotowanie. Wspólne kucharzenie 

polecamy szczególnie dzieciom 

z trudnościami w jedzeniu.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

Gra „7 złotych miast”
Gracze rywalizują o skarby 

legendarnej krainy. Muszą je 

odnaleźć w wielkiej świątyni. 

Uwaga: należy to zrobić, 

zanim świątynia się zawali! 

Wiek: 8+. 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

Gra „Dżungla”
Nowość! Połączenie gry i puzzli! 

Płytki zwierząt dokładane na 

planszę ujawniają kolejnych 

mieszkańców dżungli. Im 

większe zwierzę, tym więcej 

punktów. Gracze muszą być 

czujni, bo w dżungli czają się 

niespodzianki… Wiek: 5+.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

„Pucio chce siusiu”
Pucio dostał od babci 

najpiękniejszy nocnik na 

świecie – z samolotem! Teraz 

tylko musi pamiętać o tym, 

żeby na nim usiąść, kiedy chce 

mu się siusiu lub kupę. A to 

nie jest takie łatwe, zwłaszcza 

w czasie zabawy! Czy u was 

jest podobnie? Nie martwcie 

się, w końcu na pewno się uda. 

Wystarczy trochę poćwiczyć, tak 

jak Pucio.

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

NASZA KSIĘGARNIA

Klocki małych geniuszy – Słomki świecące w ciemności 

Można z nich tworzyć 

najróżniejsze wzory 

kształty i formy. 

Liczba elementów: 

900. Wiek: 3+.

Dystrybutor: ASKATO

Genialny dzieciak – Magnetyczne obrazki 
Zabawa polega na układaniu 

na planszy (27 x 22 cm) 

obrazków, które dziecko może 

łączyć w rozmaite wzory. 

W zestawie m.in. plansza, 

magnetyczne pojazdy, 

zwierzątka, karty z obrazkami 

oraz pisak suchościeralny, 

którym można domalować 

niezbędne elementy. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: ASKATO

ASKATO ASKATO

 www.askato.pl



www.cqe.pl

ZESTAWY KONSTRUKCYJNE DLA KA DEGO

Zbuduj konsol  do gier, wykrywacz k amstw, rakiet , robota,
zegar digitron, kompas, fajerwerki i setki innych

ciekawych rzeczy z zestawami Boffi n, Engino i Noyce Joyce!

boffin_engino_noycejoyce_rynek_zabawek_240x280_pl.indd   1 16.07.2021   16:08:04



6/2021114

NOWOŚCI

„Łamigłówki”
Co znajdziemy na kartach łamigłówek? 

Ćwiczenia manualne i takie, które 

sprawdzą umiejętność liczenia. 

Operowanie kolorem oraz krzyżówki, 

dzięki którym dziecko poszerzy 

słownictwo i wprawi rękę w pisaniu. 

Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Ja ci pokażę! Junior”
Kalambury, jakich jeszcze nie znacie! 

Dynamiczna rozgrywka dla całej rodziny, 

w której na pięć zaskakujących sposobów 

demonstrujecie hasła i rozgrzewacie swoje 

szare komórki.

Wydawca: EDGARD GAMES

„Bawię się i rozwiązuję z kotkiem”
„Bawię się i rozwiązuję” to labirynty, obrazki 

do porównania, krzyżówki, plątaniny, 

łączenie punktów, wykreślanki, łamigłówki, 

szyfrogramy oraz nauka pierwszych liter 

i liczb.

Wydawca: AKSJOMAT

Gra „Na tropie zwierząt. Smart Bingo”
Gra łączy atrakcyjną tematykę ze znaną 

i uwielbianą przez dzieci mechaniką gry 

bingo. Zadaniem graczy jest jak najszybsze 

odszukanie na swojej planszy wylosowanego 

tropu lub koloru. Wiek: 4-9 lat.

Wydawca: KAPITAN NAUKA

AKSJOMAT 

EDGARD

AKSJOMAT 

KAPITAN NAUKA

g

Reklama
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Samochód Legion nr 4 
Samochód Legion 

wygląda jak 

autentyczne auto 

terenowe. Posiada 

bagażnik z możliwością 

doczepienia przyczepy 

lub innego pojazdu. 

Pełna zabudowa 

bagażnika jest 

zdejmowana. Na dachu 

imitacja dodatkowego światła w postaci rzędu refl ektorów. Wymiary 

produktu: 38,5 х 22,5 х 20 cm. 

Producent: POLESIE

POLESIE

„Baby Shark. Poznaję kolory. Księga zadań”
Jakiego koloru jest ocean? 

Zielonego, niebieskiego… 

A może głębiny kryją jeszcze 

inne barwy? I jak właściwie 

nazywają się kolory po 

angielsku? Dzięki różnym 

zadaniom maluch pozna 

kolory oceanu. Wystarczą 

tylko kolorowe kredki i pomoc 

rodzica, by doskonale spędzić 

czas na nauce i zabawie! 

Wydawca: SŁOWNE MŁODE

SŁOWNE MŁODE

„Baby Shark. Kolory”
Kartonowa książka 

z rozcinanymi stronami, 

dzięki której dziecko pozna 

i utrwali nazwy kolorów. 

Przekładaj strony i pomóż 

mieszkańcom oceanu 

odnaleźć właściwe kolory. 

Zapraszamy do nauki 

i zabawy z serią „Pierwsze 

kroki”.

Wydawca: SŁOWNE MŁODE

SŁOWNE MŁODE

Stalker samochód-wywrotka 
Mali chłopcy 

chętnie ściągają 

z półek sklepowych 

miniatury swoich 

ulubionych pojazdów 

budowlanych. Aby 

zabawie nie było 

końca, ważna jest 

jakość wykonania 

takich zabawek, 

co gwarantuje ich trwałość i bezpieczeństwo w użytkowaniu. Te wymogi 

spełniają pojazdy z serii Stalker.

Producent: POLESIE

POLESIE

Jiggly Slime 
Gotowa masa sensoryczna, 

która jednocześnie 

zabawnie trzęsie się jak 

galareta i rozciąga we 

wszystkie strony jak guma. 

Nasycone kolory Jiggly 

Slime, wśród których można 

znaleźć nawet przepiękne 

perłowe odcienie, a także 

apetyczne zapachy, jakimi część z nich została obdarzona, w niezwykły 

sposób pobudzają zmysł zapachu. W kolekcji 10 perłowych kolorów 

i zapachów w trzech pojemnościach. 

Producent: TUBAN

Lakiery Tubi Glam
Seria eleganckich 

lakierów w pełni 

bezpiecznych dla 

delikatnej płytki 

paznokcia dziecka. 

Do ich zmycia 

wystarczą ciepła 

woda i gąbka. 

Przyjemnie pachną, 

a ich gorzki smak 

skutecznie zniechęca 

dziewczynki do obgryzania paznokci. 

Producent: TUBAN

TUBAN TUBAN

 www.askato.pl
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„60 dźwięków. Odgłosy zwierząt”
Książka dźwiękowa, dzięki której dzieci 

poznają różne środowiska, m.in. wieś, 

las, sawannę oraz dżunglę. Prezentuje 

aż 60 odgłosów. Publikacja zawiera 

wyraziste zdjęcia zwierząt, a także 

krótkie wierszyki i opisy.

Wydawca: AWM

Gra „IQ Circuit”
Czy potrafi sz zamknąć obwód? 

Umieść wszystkie elementy na planszy, 

aby utworzyły ścieżki łączące kropki. 

„IQ Circuit” zawiera 120 zadań 

o rosnącym poziomie trudności. 

Dystrybutor: ATENEUM

„Odkrywam dźwięki. Łąka”
Książeczka dźwiękowa z przyjaznymi 

ilustracjami. Zawiera krótkie historyjki 

o łące i jej mieszkańcach, m.in. o bocianie, 

żabce oraz skowronku. Zachęca do nauki 

nowych słów. Dzięki niej dziecko ćwiczy 

zmysły: słuchu, wzroku i dotyku. 

Wydawca: AWM

Gra „Pirates Crossfi re”
Czy potrafi sz nawigować swoimi 

statkami w taki sposób, by wprowadzić 

wroga w linię ognia i zatopić jego 

okręty? Gra oferuje cztery tryby 

rozgrywki i zawiera łącznie 80 zadań 

o rosnącym poziomie trudności (po 20 

w każdym trybie).

Dystrybutor: ATENEUM

AWM

IUVI GAMES

AWM

IUVI GAMES
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Lalka z pieskiem pluszowym – Natalia Collection
W zestawie lalka w ubranku, 

pluszowy piesek, kurteczka, kocyk, 

smycz, piłka, kość i miska. Lalka 

po naciśnięciu na brzuszek śpiewa 

dwie piosenki i wypowiada krótkie 

zdania zachęcające do zabawy. 

Ma urocze ciepłe ubranko. 

Producent: ARTYK

ARTYK

Little Tikes Pelican Explore & Fit Cycle 
Teraz dzieci będą 

mogły razem 

z rodzicami bawić 

się i ćwiczyć! Dzięki 

darmowym, łatwo 

dostępnym wideo 

na YouTubie jazda 

na rowerze będzie 

jeszcze przyjemniejsza. Ciekawe obrazy i energiczni trenerzy wspierają 

dzieci w pokonywaniu różnych terenów. Dzięki regulowanej kierownicy 

oraz siodełku rowerek nadaje się dla dzieci w wieku 3-7 lat. Dodatkowo 

pochyla się do przodu oraz do tyłu.

Dystrybutor: MGAE

MGAE

Na! Na! Na! Surprise – metaliczna seria Glam
Seria pełna błysku zawiera 

sześć nowych, miękkich 

laleczek z metalicznymi 

pomponami. Lalki 

inspirowane są 

zwierzątkami, a torebki 

zawierają uroczy klips 

w kształcie zwierzęcia. Za 

pomocą klipsa można 

przymocować pompona 

do plecaka lub większej torebki. Teraz zestaw dostępny jest w nowym, 

otwartym opakowaniu. 

Producent: MGAE

MGAE

Lew Leoś E-Edu
Kolejny edukacyjny pluszak 

dołącza do rodziny E-Edu! 

Leoś to sympatyczny 

lew, który opowiada 

o zwierzątkach żyjących na 

pustyni i w dżungli. W formie 

wierszyków, piosenek 

i zabawnych zgadywanek 

uczy o różnych zwierzętach, 

liczbach i kolorach. 

Dostępny w dwóch kolorach: 

jasnobeżowym i brązowym.

Producent: ARTYK

ARTYK

Gra „Drewniana wieża”
Świetna międzypokoleniowa 

gra zręcznościowa, w której 

zwycięzcą zostanie osoba 

najlepiej panująca nad 

emocjami i drżeniem dłoni. 

Zadaniem uczestników jest 

wyciągnięcie kolejnych 

drewnianych słupków 

w taki sposób, by nie uszkodzić 

budowli. W najtrudniejszych 

chwilach mogą liczyć na rzut 

kośćmi, które pozwolą im opuścić kolejkę. Wiek: 6+.

Wydawca: MULTIGRA

Maxi Puzzle – Plac zabaw
Układanka, która pozwala 

dzieciom stworzyć 

obrazek o wymiarach 57 

x 39 cm. Duże elementy 

ułatwiają chwytanie, 

a także odnajdywanie 

poszczególnych 

fragmentów. Cała seria 

Maxi Puzzle stanowi świetne 

wprowadzenie do świata 

puzzli, oferując 12-, 24- 

i 36-elementowe układanki. Wiek: 4+. 

Producent: MULTIGRA

MULTIGRA MULTIGRA

 www.askato.pl
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Dzieci mają moc! 

www. trefl.com/vtech

Gra „Terra Futura”
W grze „Terra Futura” 

gracze budują 

i rozwijają terytoria 

z kart, tworząc 

samowystarczalną 

gospodarkę. 

Dokładając do nich 

karty, produkują 

zasoby potrzebne do 

dalszego rozwoju. 

Muszą jednak 

uważać! Niektóre 

rozwiązania mają 

skutki uboczne: 

powodują 

zanieczyszczenie 

środowiska, które 

skutkuje ujemnymi 

punktami. Liczba graczy: 2-5. Wiek: 10+.

Wydawca: ALBI POLSKA

ALBI

„Tajny agent”
Zastanawiałeś 

się kiedyś, czego 

wymaga się od 

kandydatów 

na agentów 

CIA? Oprócz 

wytrzymałości 

fi zycznej 

i umiejętności 

posługiwania 

się bronią dobry 

agent musi 

wykazać się 

również inteligencją, wiedzą i bystrością umysłu. W książce znajdziemy 

zestawy zadań do rozwiązania z takich kategorii, jak: logiczne 

i abstrakcyjne myślenie, stosunki międzynarodowe, pamięć, percepcja, 

historia i konfl ikty światowe oraz techniki szpiegowskie.

Wydawca: ALBI POLSKA

ALBI
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Gra „Opowiadanki: Nowe przygody”
Rozszerzenie narracyjnej gry, 

w której uczestnicy decydują, 

jak obsadzić główne role 

baśni. Dodatek zawiera 30 

unikatowych postaci oraz 

sześć zupełnie nowych 

opowieści, w tym dwie 

wyjątkowo ekscytujące i zawiłe. 

Ponadto w pudełku siedem 

dwustronnych kart, na których 

można zapisać własną bajkę, 

a następnie dołączyć ją do gry.

Wydawca: REBEL

REBEL

Gra „Scenariusz za milion”
W tej szybkiej grze imprezowej 

jeden z was wcieli się w rolę 

producenta, a pozostali podzielą 

na dwie rywalizujące ze sobą 

drużyny scenarzystów. Wybierzcie 

gatunek i zatrudnijcie aktorów. 

W każdej rundzie producent zadaje 

scenarzystom pytania, na które ci 

muszą znaleźć satysfakcjonujące 

odpowiedzi. Który pomysł zostanie 

uwieczniony na ekranie, a który trafi  

do kosza?

Wydawca: PORTAL GAMES

PORTAL GAMES

Gra „God of War”
Kooperacyjna gra karciana, 

w której postaracie się przerwać 

nadchodzący Ragnarök. Czeka 

na was aż sześciu bohaterów 

kultowej serii gier wideo. Każdy 

z nich posiada własną talię 

i umiejętności przekładające się 

na indywidualną taktykę walki. 

Rozgrywka to kilka połączonych 

ze sobą scenariuszy – sami 

będziecie wybierać kolejne 

rozdziały historii.

Wydawca: PORTAL GAMES

PORTAL GAMES

Gra „Project L”
Strategiczna gra logiczna 

zachwycająca prostotą 

elementów i zasad, 

a jednocześnie pełna 

wyzwań, które rozpalą szare 

komórki do czerwoności. 

Podczas rozgrywki będziesz 

rozwiązywać kolejne 

łamigłówki, poszerzając 

pulę dostępnych elementów 

i ulepszając je, tak aby 

przygotować się do kolejnych zadań. 

Wydawca: REBEL

REBEL

Gra „Holi. Festiwal kolorów”
Zadaniem uczestników gry 

będzie zagrywanie kart akcji 

i rozrzucanie swoich żetonów 

koloru po trójwymiarowej 

planszy. Piękne ilustracje, 

wyjątkowe opakowanie wraz 

z komponentami oraz zmienne 

zasady gry sprawiają, że tytuł 

na długi czas zagości 

na stołach graczy. 

Czas gry: 20-40 min. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 10+. 

Wydawca: MUDUKO

Gra „Ghost Adventure: Zakręcona przygoda”
Rodzinna gra zręcznościowa, 

w której zadaniem graczy 

będzie przeprowadzenie 

kręcącego się bączka przez 

kolejne misje na różnych 

planszach. Przeskakujcie 

na wyższe poziomy i ponad 

przeszkodami, manewrujcie 

bączkiem pomiędzy planszami 

i uważajcie na pułapki. 

Czas gry: 20 min. Liczba 

graczy: 1-4. Wiek: 8+. 

Wydawca: MUDUKO

MUDUKO MUDUKO

 www.askato.pl
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Gra „Słowianie”
Zawodnicy 

muszą zbierać 

surowce leżące 

na planszy i za 

ich pomocą 

wznosić kolejne 

budowle 

zgodnie 

z kartami, jakie 

mają przed 

sobą. Proste? 

Wcale nie! 

Interakcje ze 

współgraczami, 

karty losu 

oraz niespodzianki ukryte na planszy mogą nieźle skomplikować to 

z pozoru banalne zadanie. Celem gry jest zbudowanie jak największej 

słowiańskiej osady. 

Wydawca: ALEXANDER

ALEXANDER

Gra „Kółko graniaste”
Drewniana 

nowość od 

Alexandra 

posłuży zarówno 

jako gra (dzięki 

dołączonej 

instrukcji), 

jak i forma 

twórczej zabawy 

wyzwalająca 

najgłębsze 

pokłady 

kreatywności. 

Drewniane kółka 

z nacięciami 

można połączyć, tworząc nieco abstrakcyjne formy domu, pojazdów, 

zwierząt itd. Oprócz budowania „Koło graniaste” pozwala na zabawę 

w odwzorowywanie ilustracji z kart na czas, a także współtworzenie 

ogromnych konstrukcji. Wiek: 4+.

Producent: ALEXANDER

ALEXANDER

Reklama

NOWOŚĆ
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Zestaw jajek
Zestaw stworzony 

z myślą o wsparciu 

małej motoryki 

i wyobraźni dziecka.

Jajka składają się 

z poszczególnych 

elementów 

połączonych na 

rzep lub wkładanych 

jeden w drugi.

Dystrybutor: DW KIDS

MAMAMEMO

Mercedes-Benz – Sprinter Bus 
Auto (1:16) posiada 

ruchome elementy, 

takie jak otwierane 

drzwi przednie 

oraz wysuwane 

drzwi pasażerów. 

Przystosowane 

jest do przewozu 

wszystkich fi gurek 

z serii bWorld. 

Gumowe bieżnikowane opony sprawiają, że samochód świetnie radzi 

sobie w każdych warunkach. 

Dystrybutor: ATA 

BRUDER

Układanka/sorter drewniany z klockami
Doskonała forma 

nauki przez zabawę 

dzięki klockom 

o zróżnicowanych 

kształtach 

i wyjątkowej formie 

do ich umieszczenia. 

Piękny duński design, 

estetyka wykonania 

i opakowanie 

stworzone 

z myślą o zrównoważonej produkcji i ochronie środowiska.

Dystrybutor: DW KIDS

BY ASTRUP



6/2021124

NOWOŚCI

Gra „Dzieci kontra rodzice. Prawda czy fałsz?”
Wiele ciekawych pytań 

sprawi, że będziecie 

świetnie się bawić, 

odpowiadając, 

co jest prawdą, 

a co fałszem. To kultowa 

dynamiczna rozgrywka, 

a przy okazji skarbnica 

ciekawych informacji. 

W grze znajdziecie pytania 

przygotowane specjalnie 

dla dzieci i dla rodziców. Liczba graczy: dwie drużyny. 

Wydawca: KANGUR

KANGUR

Zestaw do malowania plasteliną Funny Emojis
W zestawie: 

kartonowe 

pudełko + 8 x 50 g 

plasteliny 

+ 3 szpatułki 

do modelowania 

+ 2 białe kartki 

+ papierowa 

ramka 

+ 3 szpatułki 

do modelowania + wałek + instrukcja. 

Dystrybutor: MER PLUS

JOVI

Zestaw do malowania plasteliną Crazy Monsters
Zestaw, który 

nigdy nie wysycha. 

W komplecie: 

kartonowe pudełko 

+ 8 x 50 g plasteliny 

+ 3 gotowe arkusze 

ze wzorami + 2 białe 

kartki + papierowa 

ramka 

+ 3 szpatułki 

do modelowania 

+ wałek + instrukcja. Idealny pomysł na prezent.

Dystrybutor: MER PLUS

JOVI

Gra „Dzieci kontra rodzice. Zagadki 4+”
Rodzice pytają, dzieci 

odpowiadają! Celem 

gry jest dobra zabawa 

z maluchami, tak by 

odgadły jak najwięcej 

odpowiedzi. Karty 

zawierają rysunkowe 

odpowiedzi na pytania. 

Dlatego dzieci, które 

jeszcze nie umieją czytać, 

będą się dobrze bawić! Zestaw zawiera 100 kolorowych zagadek. Liczba 

graczy: dwie drużyny. Wiek: 4+. 

Wydawca: KANGUR

KANGUR

Plecak majsterkowicza z wiertarką i narzędziami
Plecak małego 

majsterkowicza pełen 

różnych elementów 

dostosowanych do 

małych rączek. Narzędzia 

stylizowane są na prawdziwe 

sprzęty. W zestawie: plecak, 

wiertarka, wymienne wiertła, 

młotek, piła, klucz, miarka, 

kątownik, śrubokręt, śrubki, 

wkręty, nakrętki i deseczki. 

Wiek: 3+.

Dystrybutor: LEKER.PL

Kreatywne zdrapki-rysowanki – zestaw Zwierzęta
Rozbudź wyobraźnię 

dziecka magicznymi 

zdrapkami. 

Za pomocą 

drewnianego 

rysika maluch 

może wydrapywać 

nowe formy/

wzory zakryte na 

planszy, a następnie 

obserwować, jak kolory tworzą niezwykły spójny obraz z motywem 

zwierząt. Wiek: 3+. 

Dystrybutor: LEKER.PL

WOOPIE WOOPIE

 www.askato.pl
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Gra „Labyrinth”
Świętuj 

z wydawcą 

35. urodziny 

gry, 

przemierzaj 

długie 

korytarze 

labiryntu, 

odkrywaj 

wspaniałe 

skarby 

i wygrywaj. 

Po wyłożeniu 

karty 

z labiryntem wszyscy gracze gnają po krętych, zawiłych korytarzach. 

Przesuwając karty ze ścieżkami, szukają drogi do upragnionego skarbu. 

Ale uwaga: jeden ruch przeciwnika może zupełnie zmienić układ tunelu!

Wydawca: RAVENSBURGER

Puzzle 3D Budynki nocą: Opera w Sydney 
Odkryj nowy, 

trójwymiarowy 

sposób 

układania 

puzzli. 

Elementy 

zostały 

wykonane ze 

sztywnego 

tworzywa 

sztucznego, 

które pozwala 

na utrzymanie 

się konstrukcji 

bez użycia 

kleju. Ułożone przedmioty nie rozwarstwiają się, a puzzle mocno trzymają 

się siebie. W zestawie oprócz puzzli znajdziemy również podstawkę 

i światełka LED. Liczba elementów: 216.

Producent: RAVENSBURGER

RAVENSBURGER RAVENSBURGER
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Tytuł „Pędzące żółwie” Kręgle
„Dzieci kontra rodzice. 

Warszawa”
„Miś i pszczoły” 

Zasady gry

Celem gry jest dotarcie swoim 

żółwiem do sałaty. Gracze nie 

wiedzą, które żółwie należą 

do rywali. Żółwie wskakują na 

siebie i w ten sposób podróżują 

za darmo w stronę mety. 

Gra wprowadza młodszych 

w świat koncentracji, skupienia 

i umiejętności przewidywania 

działań innych osób. 

Zestaw proponowany przez 

Hemar Family składa się z sześciu 

kręgli, kuli oraz dodatkowo trzech 

krążków ringo. Zabawka sprawdzi 

się w każdym przedszkolu, gdyż po 

skończonej zabawie kręgle można 

ułożyć w wygodnym koszyczku 

służącym do ich przechowywania. 

Wiek: 10 m+. 

Wisłostrada, Syrenka, Zamek 

Królewski oraz mosty – czy wiesz, 

gdzie się znajdują? A czego 

jeszcze nie wiesz o Warszawie? 

Rozpocznij ekscytującą przygodę 

ulicami polskiej stolicy! Obudź 

w sobie ducha rywalizacji 

i zdobywaj wiedzę o Warszawie 

podczas świetnej zabawy. Liczba 

graczy: 2 drużyny. 

Wesoła gra kooperacyjna, 

która uczy pracy zespołowej 

i rozwiązywania problemów. 

Gracze wcielają się w role 

pracowitych pszczółek i jak 

najszybciej zamieniają kwiatowy 

nektar w plastry miodu, zanim 

łakomy miś sprinter je wyprzedzi. 

Wiek: 3-8 lat. 

Wydawca/
Dystrybutor

EGMONT POLSKA HEMAR FAMILY KANGUR KAPITAN NAUKA

Reklama

Michał Krzyżanowski, 512 217 802, michalkrzyzanowski@granna.pl
Anna Tomczyszyn, 502 222 788, annatomczyszyn@granna.pl

Paweł Wieczorkowski, 512 966 870, pawelwieczorkowski@granna.pl
Bartosz Narejko, 501 433 729, bartosznarejko@granna.pl
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Tytuł „Śniadanko” „Balada”

Zasady gry

Gra wyprodukowana zgodnie 

z trendem eko. Kreatywna zabawa, 

rodzaj układanki, która umożliwia 

dzieciom tworzenie smacznych 

i zdrowych kanapek. Dziecko ma 

do dyspozycji bułeczkę, kromkę 

chleba, plasterki sera i jajka oraz 

kolorowe plasterki warzyw. Może 

bawić się w przygotowywanie 

śniadanka dla siebie i innych 

domowników. Liczba graczy: 1-4. 

Wiek: 2-4 lata. 

Dynamiczna, łatwa gra typu fl ip & 

write. Po prostu odkryj trzy karty: 

jedną otoczenia i dwie wydarzeń, 

a następnie narysuj wybrany 

symbol w odpowiednim miejscu 

na mapie. To ścieżka, którą ty – 

bard – stworzysz w swej pieśni. Im 

bardziej pełna niebezpieczeństw 

się okaże, tym więcej punktów 

otrzymasz, o ile twojemu herosowi 

się powiedzie. Czas gry: 20 min. 

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

Wydawca/
Dystrybutor

GRANNA ALBI POLSKA

Tytuł „Tajemnicze domostwo”
„Agricola: Chłopi i ich 

zwierzyniec – Big Box”

Zasady gry

Przed laty w starej posiadłości 

zamordowano właściciela… Teraz 

jego zjawa mści się na obecnych 

mieszkańcach. Gracze wcielą 

się w detektywów wysłanych do 

rozwikłania tej sprawy. Jeden z nich 

staje się duchem skazanego, 

który komunikuje się ze śledczymi 

poprzez karty snów. Odczytując 

jego wskazówki oraz wykorzystując 

karty lokacji i przedmiotów, starają 

się zidentyfi kować prawdziwego 

mordercę.

Jesteś chłopem hodującym 

owce, dziki, krowy i konie. 

W codziennej pracy pomagają 

ci trzej parobkowie. W każdej 

rundzie wysyłasz ich na pola akcji, 

by postawili ogrodzenie wzdłuż 

pastwisk, zbudowali pomieszczenia 

do hodowli zwierząt i ulepszali 

twoje gospodarstwo. Wygra ten, 

kto zbierze najwięcej zwierząt oraz 

zbuduje najbardziej wartościowe 

budynki. Gra zawiera dwa 

rozszerzenia. Liczba graczy: 2.

Wydawca/
Dystrybutor

PORTAL GAMES LACERTA
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Tytuł „Calico” „Pluszowych snów” „Magnetyczne gry 3 w 1”
Dźwiękowe puzzle 

Ruchliwa trasa miejska

Zasady gry

Zadaniem graczy jest 

uszycie wygodnego i dobrze 

wyglądającego kocyka dla swoich 

kotów. Wykorzystują w tym celu 

kafelki przedstawiające skrawki 

materiałów w różnych kolorach 

i wzorach. Starają się ułożyć 

je tak, by przyciągnąć uwagę 

milusińskich i wykonać specjalne 

zadania. 

Gra opowiada o pluszakach 

pomagających dzieciom walczyć 

z koszmarami. Opiera się na 

szacowaniu i doskonale sprawdza 

podczas nauki określania 

wielkości. Zadaniem uczestników 

jest wybranie odpowiedniego 

kafelka pluszaka, który całkowicie 

przykryje znajdujący się na środku 

koszmar. Wiek: 4+. 

Magnetyczna plansza przyciąga 

pionki i zapobiega ich 

przewróceniu się oraz zmianie 

położenia. W zestawie trzy różne 

gry, m.in. chińczyk oraz szachy. 

Wiek: 6+. 

Zbuduj swoje miasto i wyrusz 

w ekscytującą podróż z Ruchliwą 

trasą miejską. Gdzie się tak spieszą 

samochody? W którym miejscu 

można bezpiecznie przejechać 

przez jezdnię i na jakim kolorze 

sygnalizacji? Poznaj zasady ruchu 

drogowego, graj i buduj swoje 

miasto, słuchaj zabawnych melodii 

i dźwięków samochodów.

Wydawca/
Dystrybutor

LUCKY DUCK GAMES REBEL SWEDE AZTOYS

Tytuł „Tank Wars” „Rozpoznaj stworka” „Pucio. Gdzie to położyć?” „4Mation”

Zasady gry

Klockowa gra wojenna idealnie 

łącząca strategię wymagającą 

planowania przypominającą 

„Szachy” z elementami losowymi 

niczym w klasycznych „Statkach”. 

Pionkami są minimodele 

prawdziwych pojazdów 

pancernych, które budujemy 

z dołączonych do zestawu klocków 

konstrukcyjnych Cobi. W zestawie 

znajdziemy: podwójną planszę 

do gry, dwie zdobione kostki, 

karty akcji, żetony oraz sześć 

minipojazdów do zbudowania 

z klocków Cobi. Wiek: 8+.

Gra sensoryczna. Zaproście 

wszystkie sympatyczne stworki na 

przyjęcie urodzinowe. Wystarczy 

porozsyłać zaproszenia! Jednak 

w przypadku stworków nie jest 

to takie łatwe, bowiem każdy 

z nich posiada swój tajny kod, 

który można odczytać jedynie 

poprzez dotyk. Sprawdź się i bez 

użycia wzroku spróbuj rozesłać jak 

najwięcej zaproszeń. Czas gry: 20 

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

W pudełku znajduje się sześć 

plansz z różnymi pomieszczeniami 

w mieszkaniu należącym do 

rodziny naszego bohatera. Do 

każdego z nich dopasowano po 

sześć żetonów z przedmiotami 

charakterystycznymi dla tych 

pomieszczeń. Dziecko układa 

przedmioty w odpowiednich 

miejscach na planszach (np. na 

stoliku w salonie, pod krzesłem 

w kuchni, w pudełku) według 

załączonej instrukcji lub poleceń 

wymyślonych przez rodzica. 

Intrygująca gra logiczna dla 

dwóch osób. Jej celem jest 

ustawienie czterech kostek swojego 

koloru w jednej linii poziomej, 

pionowej lub ukośnej. Nie jest to 

takie łatwe, bo dokładana kostka 

musi dotykać bokiem lub rogiem 

ostatniej kostki przeciwnika. 

Jeśli uda ci się zapędzić go 

w ślepy zaułek, możesz przenieść 

rozgrywkę w dowolne, dogodne 

dla ciebie miejsce. Wiek: 6+. 

Wydawca/
Dystrybutor

COBI MUDUKO NASZA KSIĘGARNIA PIATNIK 

 www.askato.pl
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Tytuł
Drewniana gra logiczna 

„4 w linii” 
„Jaws”

Zasady gry

Zadaniem dziecka jest wrzucanie 

kolorowych krążków do siatki 

jeden po drugim. Wygrywa 

osoba, która zdobędzie cztery 

dyski w linii prostej. Dyski można 

układać pionowo, poziomo 

lub po przekątnej. Celem gry 

jest trzymanie się o krok przed 

przeciwnikiem i blokowanie jego 

prób zdobycia czterech z rzędu. 

Wiek: 3+. 

„Orka” i „Szczęki” nieustannie 

starają się prześcignąć 

i przechytrzyć nawzajem, 

uciekając się do ukrytego ruchu 

i wykorzystując dodatkowe 

umiejętności. Jednak nie wahaj się, 

bo z każdym obrotem pole gry się 

zmniejsza!

Wydawca/
Dystrybutor

TOOKY TOY/LEKER.PL CARTAMUNDI

Tytuł „Tor przeszkód 2.0” „Disney Villainous”

Zasady gry

Przeprowadź swoją kulkę przez 

przeszkody i bądź pierwszy 

na mecie. Czekają na ciebie 

wyrzutnie, katapulty, równoważnie 

i dźwignie! Czy uda ci się 

bezpiecznie przejść przez tor? 

Możesz też trenować swoją 

precyzję i refl eks. Dodatkowo gra 

w połączeniu z pierwszą częścią 

tworzy zupełnie nowy, jeszcze 

większy labirynt najeżony nowymi 

przeszkodami. Wiek: 5+.

Każdy z graczy wciela się w rolę 

jednego z najbardziej znanych 

złoczyńców Disneya i dąży do 

swojego przebiegłego celu, 

dopasowując go do postaci. 

Kim chcesz być? Graj jako jeden 

z sześciu kultowych złoczyńców 

Disneya: Malefi cent, Ursula, Jafar, 

Prince John, Queen of Hearts lub 

Captain Hook. Czas gry: 90 min. 

Liczba graczy: 2-6. Wiek: 10+. 

Wydawca/
Dystrybutor

TOMY/M&Z RAVENSBURGER
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Tytuł „Nie burz ściany” „To jest napad!”
„Successful Business 

– wersja podróżna”
DoDo – Domino klasyczne

Zasady gry

Nowe wcielenie znanej 

zręcznościówki. Dodatkowo gra 

została wzbogacona o dwa 

sympatyczne zwierzaki, które 

można umieścić na górze, 

a następnie wyciągać klocki tak, 

by zwierzaki nie spadły. 

Poczuj się jak na Dzikim 

Zachodzie! Zdobywaj złoto, 

dynamit i pieniądze! Wygra osoba, 

która na koniec będzie się mogła 

pochwalić najcenniejszymi łupami. 

Proste zasady, emocje dla całej 

rodziny. Wiek: 10+.

Gra polega na inwestowaniu 

i rozwijaniu swojego imperium. 

Głównym celem jest stanie się 

potentatem nieruchomości 

i zlicytowanie pozostałych graczy. 

Świetna zabawa, która uczy 

dziecko spostrzegawczości 

i rozwija jego koncentrację, 

dodatkowo ćwicząc małą 

motorykę i naukę liczenia. Zestaw 

zawiera 28 kart oraz instrukcję. 

Dwa warianty gry (układanie 

według koloru lub liczb) pozwalają 

na zabawę starszym i młodszym 

dzieciom. Wiek: 3+. 

Wydawca/
Dystrybutor

NEFERE NASZA KSIĘGARNIA ARTYK TM TOYS

Tytuł „Motyle” „Wisielec – gra słowna” „Żabki” Piłkarzyki na sprężynkach

Zasady gry

Gracze licytują kafelki, z których 

budują swój ogródek, po czym 

przypinają motyle do okazałych, 

pięknych kwiatów. W ten sposób 

zbierają nektar, czyli punkty. 

Wygrywa osoba, która zdobędzie 

ich najwięcej. Liczba graczy: 2-4. 

Wiek: 14+. 

Gra ćwiczy koncentrację, 

umiejętność logicznego myślenia 

i spostrzegawczość. Może 

posłużyć najmłodszym do nauki 

alfabetu, a następnie literowania. 

U starszych wzbogaca słownictwo 

i ćwiczy ortografi ę. 

Każdy z graczy kieruje jedną 

z żabich rodzin. Cel jest prosty: 

przeprawić się przez staw do 

punktu końcowego. Tylko dzięki 

planowaniu, analizie sytuacji na 

planszy i sprytowi sprawisz, że to 

twoja rodzina żab jako pierwsza 

dotrze na miejsce, co zapewni ci 

zwycięstwo. Liczba graczy: 2-6. 

Wiek: 6+. 

Popularna gra zręcznościowa 

w nowej szacie grafi cznej wyzwoli 

piłkarskie emocje u wszystkich 

młodych fanów futbolu.

Wydawca/
Dystrybutor

AWM ASKATO IUVI GAMES/ATENEUM MACYSZYN-TOYS

 www.askato.pl
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Tytuł „Paint”
„Nie mów TAK, nie mów 

NIE: Dookoła świata” 

Zasady gry

Gracze starają się dokładać swoje 

drabiny zgodnie z kolorami na 

platformach. Rozłóż rusztowanie, 

przygotuj pędzle i wałki, po czym 

stocz potyczkę o utrzymanie 

równowagi. Wykorzystaj każdą 

wolną przestrzeń i zaplanuj 

dokładanie nowych platform. 

Nowa, tematyczna wersja 

popularnej gry, w której każdy 

– i duży, i mały – musi popisać 

się wiedzą i wyobraźnią. Daj 

się porwać zabawie dzięki 

kartom z ponad 900 pytaniami 

przygotowanymi w taki sposób, 

abyś mógł zwieść całą rodzinę.

Wydawca/
Dystrybutor

TREFL EPEE/EPEE POLSKA 

Tytuł „Wieża małpek” „Super Mario ™ Air Hockey”

Zasady gry

Te ruchliwe zwierzątka nie 

mogą usiedzieć na miejscu 

i ciągle tworzą jakieś fi gury. 

Stoją na głowie, rękach, nogach 

– spróbujcie za nimi nadążyć 

i zbudować małpią wieżę. Każdy 

gracz otrzymuje 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 z klocków-

-małpek. W zależności od wariantu 

należy ją ustawić w jak najkrótszym 

czasie lub zgodnie z rysunkami 

przedstawionymi na kartach. 

Dzieci i dorośli mogą rozgrywać 

mecze w „Air Hockey” w każdym 

miejscu i bez żadnych ograniczeń. 

System wentylatorów powoduje, 

że po uderzeniu grzybkiem-

-odbijakiem krążek delikatnie 

unosi się i ślizga nad powierzchnią 

planszy. Wygrywa gracz lub 

drużyna, która jako pierwsza 

15 razy wbije krążki do bramki 

przeciwnika. Dodatkową rozrywkę 

zapewni możliwość zamiany 

bramek na platformy z fi gurkami 

Super Mario™. Wiek: 4+. 

Reklama TV: listopad-grudzień.

Wydawca/
Dystrybutor

WADER-WOŹNIAK EPOCH
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Tytuł „Samuraj – Crazy Games”
Game & Watch: Super 

Mario Bros.

Eichhorn – Układanka 

drewniana – Dopasowanie 

kształtów

„Giga rzutki”

Zasady gry

Tytuł z nowej linii wydawniczej 

„Crazy Games” włoskiego 

producenta gier naukowych 

i edukacyjnych Lisciani. Gracze 

wyruszają w podróż poprzez 

archipelag i starają się zostać 

możliwie najlepszym samurajem 

w feudalnej Japonii. Czas gry: 30 

min. Liczba graczy: 3 lub 4. 

Oryginalny system Game & Watch 

został wydany w Japonii w 1980 r. 

i był pierwszą przenośną konsolą 

do gier stworzoną przez Nintendo. 

Teraz możesz zapoznać się 

z historią dzięki nowemu modelowi 

tej serii. Mała przenośna konsola 

zawiera trzy gry oraz zegar 

cyfrowy.

Gra edukacyjna, która rozwija 

motorykę i pobudza logiczne 

myślenie. Polega na układaniu 

klocków zgodnie z odpowiednim 

schematem. Składa się 

z podkładki do układania oraz 

20 drewnianych klocków w pięciu 

kształtach. Wykonana z drewna 

bukowego, płyty MDF i sklejki. 

Wiek: 4+. 

Jedna z najpopularniejszych 

gier na świecie. Łącząc zabawę 

i bezpieczeństwo najmłodszych, 

Trefl  przygotował wersję, w którą 

grać mogą wszyscy, niezależnie 

od wieku. Duże lotki o gładkim 

zakończeniu i prosta tarcza 

pozwalają na zabawę zarówno 

w domu, jak i na świeżym 

powietrzu. 

Wydawca/
Dystrybutor

DANTE CONQUEST ENTERTAINMENT SIMBA TOYS/SIMBA TOYS POLSKA TREFL/BEMAG

Tytuł „Najlepsza gra o psach”
Rybki magnetyczne 

Mega Creative

Seria CzuCzulotto: 

Smacznego!/Zwierzątka 
„Bounce Off ”

Zasady gry

Lubisz słodkie pieski? A może 

chcesz pogłaskać każdego 

napotkanego szczeniaka, 

bo każdy dobry szczeniak 

zasługuje na czułości? Lubisz 

fajne gry z piękną grafi ką? Jeśli 

odpowiedziałeś twierdząco na 

którekolwiek lub wszystkie z tych 

pytań, jesteś we właściwym 

miejscu! „Najlepsza gra o psach” 

to urocza rozgrywka polegająca 

na zebraniu podwórka pełnego 

psów, których wspólnym celem jest 

bycie jak najbardziej rozkosznymi.

Gra polega na złowieniu na wędkę 

jak największej liczby rybek, które 

kręcą się na platformie i zamykają 

pyszczki. Haczyk na końcu wędki 

oraz rybki posiadają magnes, 

dzięki któremu dają się one złowić. 

Zestaw zawiera dwie wędki oraz 

osiem kolorowych zwierzątek 

morskich. Wymagane zasilanie 

bateriami (1 x AA R6).

Gra edukacyjna z kilkoma 

wariantami rozgrywki polega na 

dopasowaniu żetonów do planszy. 

To jednocześnie wciągająca 

gra, układanka oraz inspiracja 

do zabawy. Podczas układania 

dzieci poznają nowe słowa, 

ćwiczą spostrzegawczość, pamięć 

oraz zdolność radzenia sobie 

z emocjami pojawiającymi się 

podczas gry. Wiek: 18 m+. 

Gra zawiera podstawkę 5 x 5, 

osiem piłeczek w dwóch kolorach, 

dwie podkładki na piłeczki 

i dziewięć kart wyzwań ze 

wzorami. Proste zasady sprawiają, 

że może w nią grać każdy, 

niezależnie od wieku. Rozgrywka 

polega na ułożeniu piłeczek na 

podstawie wzoru znajdującego 

się na wylosowanej karcie. 

Liczba graczy: 2. 

Wydawca/
Dystrybutor

FOXGAMES MEGA CREATIVE/EURO-TRADE BRIGHT JUNIOR MEDIA DAMI

 www.askato.pl
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Tytuł „Folwark marzeń” „Kukułcze jajo”

Zasady gry

Gra powstała z myślą o wszystkich, 

którzy uwielbiają strategię, dobrą 

zabawę i zawsze marzyli o tym, 

by wcielić się w rolę farmera. 

Gracze muszą zmagać się 

z przeciwnościami losu i niecnymi 

zamiarami rywali, by rozwinąć 

swój folwark i osiągnąć sukces 

fi nansowy. Liczba graczy: 3-6. 

Wiek: 8+.

Zadanie graczy polega na 

podłożeniu kukułczego jaja do 

gniazda rywali oraz zadbaniu o to, 

żeby nie spotkał ich podobny los. 

Gra uczy taktycznego myślenia, 

planowania swoich posunięć oraz 

cierpliwości. Zasady są proste, 

a rozgrywka dynamiczna. Liczba 

graczy: 2+. Wiek: 6+.

Wydawca/
Dystrybutor

ALEXANDER MULTIGRA

Tytuł „Piraci” „Quartis”

Zasady gry

Dynamiczna gra, w której 

gracze mogą wykazać się 

zmysłem taktycznym. Zadaniem 

uczestników jest jak najszybsze 

dotarcie do wyspy, gdzie czeka na 

nich ukryty skarb. Jednak podczas 

wyprawy muszą zmierzyć się nie 

tylko z naturalnymi utrudnieniami, 

takimi jak huragany, ale 

także z rywalami, którzy 

będą taranować, ostrzeliwać 

i podkładać im kłody pod nogi. 

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

Pozornie prosta gra łączy w sobie 

logiczne myślenie oraz rywalizację. 

Gracze mają do dyspozycji karty 

ze wzorami oraz zestaw czterech 

drewnianych dwustronnych 

kafelków. Zabawa polega na 

układaniu wzorów prezentowanych 

przez karty. „Quartis” jest częścią 

serii „IQ Games”. Gra zdobyła 

nagrody w plebiscycie „Top 

Infl uencer’s” oraz konkursie „Świat 

Przyjazny Dziecku”. Liczba graczy: 

2-4. Wiek: 7+. Reklama TV.

Wydawca/
Dystrybutor

MULTIGRA ALEXANDER



reklama_PGR_240_280_09_2021_PROD.ai   1   02/09/2021   12:07



6/2021 135

KLOCKI/ZESTAWY KONSTRUKCYJNE

ARTYK 

Dinozaur do składania Funny Toys for Boys

Robodinozaury do składania to 

seria łącząca frajdę z budowania 

z zabawą złożonym produktem. 

Dzięki temu, że dinozaury są 

zasilane bateriami, po złożeniu 

wystarczy przesunąć włącznik, 

a zabawka zacznie się ruszać 

i wydawać dźwięki. W serii sześć 

modeli. Wiek: 6+.

EGMONT POLSKA 

Cardblocks – Kartonowe klocki konstrukcyjne – Zestaw podstawowy

Cardblocks to połączenie klocka 

o oryginalnej konstrukcji i specjalnego 

łącznika dające niespotykane dotychczas 

możliwości tworzenia. Zbuduj zamek, 

domek, most, stolik z krzesełkami lub inne 

konstrukcje, które podsunie ci wyobraźnia. 

To świetna zabawa dla osób w każdym 

wieku lubiących kreatywne zajęcia. Klocki 

są ekologiczne, rozwijają wyobraźnię, 

łączą pokolenia i zostały wyprodukowane 

w Polsce. 

LEKER.PL 

Klocki Zamek – Lodowa kraina 

W skład zestawu wchodzi 199 

klocków, w tym fi gurka księżniczki 

i jej przyjaciela bałwanka. Do 

zbudowania jest zamek wraz 

z jego zawartością. Ciekawymi, 

realistycznymi elementami są m.in. 

łóżko oraz armatka do zabawy 

śniegiem. Wiek: 3+. Producent: 

Woopie. 

HEMAR FAMILY 

Kuferek mały z klockami K2 

Klocki K2 

o szerokości 

30 mm pozwalają 

na tworzenie 

różnorodnych 

budowli i całych miasteczek dzięki dodatkowym elementom, takim jak 

okienka, drzwi, daszki, drzewka, ludziki, pociągi oraz samochodziki. Na zdjęciu 

przykładowa scenka z wykorzystaniem wszystkich klocków z kuferka. Wymiary 

kuferka: 39 x 29 x 30 cm. Wiek: 2+. 

KLOCKI/ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
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REKMAN 

Klocki piankowe

Zestaw zawiera 95 klocków 

piankowych w różnych 

kolorach i kształtach 

wykonanych z wysokiej 

jakości pianki. Można je 

dowolnie układać, tworząc 

różne budowle. Klocki 

wykonane zostały z materiału 

przyjaznego środowisku. 

W zestawie wygodne wiaderko do przechowywania. Wiek: 3+. 

Producent: Hot Hit. 

MELI 

Meli Basic – Fire Brigade

160 klocków z zestawu 

Meli Fire Brigade 

pozwoli na zbudowanie 

aż czterech pojazdów 

ratunkowych. Na odkrycie 

i złożenie czekają wóz 

strażacki oraz mniejszy 

łazik, motorówka 

i samolot ratunkowy.

MARKO 

Klocki Popboblocs – Miasto

Zestaw zawiera 50 klocków 

o różnych wielkościach, 

fi gurkę ciężarówki oraz 

dodatkowe elementy, które 

mogą posłużyć jako tło 

do zabawy. Wiek: 18 m+. 

Producent: K’s Kids.

PIATNIK 

Lampki Creatto – Świecący łoś i przyjaciele

Z wytrzymałych plastikowych 

elementów można zbudować 

trójwymiarowe fi gurki podświetlane 

od środka światełkami LED: łosia, 

pawia, żuka lub drzewko na 

biżuterię. Wiek: 6+. Producent: 

Kosmos. 

SIMBA TOYS POLSKA 

Eichhorn – Klocki konstrukcyjne – rakieta

Z zestawu można złożyć rakietę, statek 

kosmiczny lub prom kosmiczny. Elementy 

zostały wykonane z drewna bukowego 

oraz plastiku (FSC® 100%). Liczba 

elementów: 250. Wiek: 6+. 

M&Z 

Hot Wheels Maker Kitz – Monster Truck

Z tym zestawem dzieci złożą własny 

samochód Monster Truck. Całość 

„karoserii” została wykonana z lekkich 

i trwałych elementów z tworzywa 

sztucznego. Pociągnij auto do tyłu, 

puść i zobacz, jak samo odjeżdża! Do 

wyboru aż cztery monstery idealne 

dla początkujących konstruktorów. 

Wielkość: 14 cm. Wiek: 6+. 

Producent: Bladez Toyz. 

RAVENSBURGER 

Gravitrax Pro – zestaw startowy

Zestaw z nowymi elementami pozwala 

wznieść konstrukcję na wysokość, 

a tym samym pokonywać różnice wysokości 

i prowadzić kulki między poszczególnymi 

piętrami, nie tylko w standardowy sposób. 

Liczba elementów: 153.

SWEDE 

Zestaw kolorowych klocków

Klocki łatwo się składają i mają 

różnorodne kształty, dzięki czemu 

dzieci mogą tworzyć niesamowite 

budowle. 

 www.askato.pl
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WADER-WOŹNIAK 

Kids Blocks klocki (50 el.) 

Wyjątkowe 

klocki Kids 

Blocks zostały 

wyprodukowane 

z zachowaniem 

najwyższych 

standardów 

jakości, są 

wytrzymałe, 

mają gładką 

powierzchnię 

i krawędzie. 

Rozmiar 

poszczególnych 

elementów 

pasuje do 

dziecięcej 

ręki, zatem 

montaż i demontaż konstrukcji nie sprawi maluchom najmniejszego problemu. 

Szczególnymi cechami klocków Kids Blocks są również ich barwna, żywa 

kolorystyka oraz duża różnorodność kształtów.

COBI 

Kolekcja historyczna Cobi  

Kolekcja 

historyczna 

wzbogaciła się 

o nowe modele 

samochodów 

z lat 30. 

i 40. XX wieku. 

Wśród nich są 

dyplomatyczny 

Horch 830 

BL z samym 

generałem de 

Gaullem jako 

pasażerem, 

klasyczny Citroën 

Traction 7A 

wykorzystywany nawet przez słynny francuski ruch oporu oraz przepiękny biały 

kabriolet Citroën Traction 7C, który był niegdyś marzeniem każdego entuzjasty 

motoryzacji. Wszystkie auta zostały starannie zaprojektowane z klocków 

konstrukcyjnych Cobi i doskonale uzupełniają bogatą kolekcję klasycznych 

i współczesnych samochodów wydanych w modelarskiej skali 1:35.

Reklama
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EURO-TRADE 

Klocki konstrukcyjne – słomki Mega Creative

Słomki i łączniki pozwolą dziecku na 

zbudowanie niezwykłych konstrukcji 

– płaskich oraz trójwymiarowych. 

Zestaw zawiera kolorowe klocki 

w kształcie słomek oraz łączniki. 

Dostępne zestawy: 108 i 200 

elementów. 

TREFL 

Supercolor Panels Recycled – klocki magnetyczne (52 el.)

W zestawie znajdziemy 

magnetyczne patyczki i metalowe 

kulki, które można dowolnie łączyć, 

tworząc wyjątkowe budowle. 

Patyczki magnetyczne, panele 

i pudełka do przechowywania 

klocków zostały wykonane 

z tworzyw pochodzących 

z recyklingu.

DANTE 

Zestaw Stick-O Basic 

Oryginalne klocki magnetyczne 

wykonane z wysokiej jakości 

materiałów. Każdy klocek zawiera 

neodymowe magnesy, które silnie 

się przyciągają. Stick-O to seria dla 

dzieci od 18. miesiąca życia, która 

pozwala na odkrycie edukacyjnej 

siły magnetycznych klocków. 

Zestaw zawiera 30 różnokształtnych 

elementów. 

DAMI 

Klocki Mega Bloks – zestaw Plac budowy

W pudełku z pokrywą znajduje 

się 60 dużych klocków Mega 

Bloks, z których można ułożyć 

m.in. plac budowy, żurawia CAT 

i inne elementy konstrukcyjne. 

W zestawie żółty pojazd 

z kierowcą. Wiek: 1-5 lat. 
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MULTIGRA 

Słomki konstrukcyjne

Stwórz niesamowite 

kreacje z zestawem słomek 

konstrukcyjnych. Wykaż się 

umiejętnościami manualnymi 

oraz nieograniczoną 

wyobraźnią. W opakowaniu 

znajdują się kolorowe rurki 

o różnych długościach oraz 

złączki, za pomocą których 

mały budowniczy zrealizuje swoje pomysły i zbuduje rozmaite konstrukcje. 

Wiek: 5+. 

MULTIGRA 

Przybijanka Maxi

Kreatywna zabawka 

edukacyjna pozwalająca 

tworzyć niemal 

nieskończoną ilość 

fantazyjnych obrazków 

oferuje wspaniałą zabawę 

oraz idealny sposób na 

rozwijanie wyobraźni. 

Wiek: 7+.

ALEXANDER 

Ekokreator

Seria, która pozwala uwolnić 

wyobraźnię i stworzyć 

z drewnianych deseczek 

zjawiskowe konstrukcje. Do 

zestawu dołączony został album 

z inspiracjami, ale nic nie stoi na 

przeszkodzie, by mały konstruktor 

zrealizował własne pomysły wedle 

swoich wyobrażeń. Wiek: 3+. 

ALEXANDER 

Mały Konstruktor Junior – Ciężarówka

Ponadczasowa zabawka do 

samodzielnego montażu. 

Zestaw składa się z drewnianych 

deseczek z dziurkami oraz 

kolorowych śrubek i łączników 

z tworzywa. Duże rozmiary 

elementów oraz uproszczona 

konstrukcja sprawiają, że dzieci 

już od najmłodszych lat mogą 

próbować swoich sił w składaniu 

pojazdów. Wiek: 4+. Nagroda: Dobra Marka 2018.

ASKATO 

Klocki małych geniuszy (685 el.)

Edukacyjne sześciokątne klocki 

rozwijają wyobraźnię oraz 

postrzeganie przestrzenne dziecka. 

Aż 685 elementów w dziesięciu 

kolorach pozwala stworzyć 

fantastyczne fi gury – zaczynając od 

tych prostych, takich jak prostokąt, 

koło i serce, po nieco trudniejszego 

kraba lub łódkę. Wiek: 3+. 

BEMAG 

Geomag Mechanics – klocki magnetyczne

Nowy zestaw klocków (146 el.) 

dzięki wyposażeniu w magnetyczne 

nakładki z polami ujemnymi 

i dodatnimi pozwala rozwijać 

nowe umiejętności z zakresu fi zyki, 

zapewniając przy tym świetną 

zabawę. 

AZTOYS 

Interaktywne klocki Jelonek 

Zestaw interaktywnych klocków został 

opracowany z myślą o najmłodszych 

wynalazcach – pozwoli dzieciom 

samodzielnie zbudować ślicznego jelonka 

składającego się z 10 dużych elementów. 

Świecący przycisk ożywi zabawkę 

– wystarczy go wcisnąć! 

AMEET 

Lego®. Buduj i naklejaj. Wyjątkowe samochody

Zestaw zawiera książkę z pełnymi humoru 

ilustracjami, stronami do pokolorowania 

i ciekawymi zadaniami. 50 klocków 

Lego® stwarza ponad 10 możliwości 

tworzenia superturbodoładowanych 

modeli samochodów wyścigowych według 

dołączonych instrukcji. Naklejki wielokrotnego 

użytku umożliwią dziecku oklejenie 

stworzonego modelu na kilka sposobów.

 www.askato.pl
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CONQUEST ENTERTAINMENT 

Zestaw konstrukcyjny Maker Master 30 w 1 

Zestaw zawiera 210 elementów, z których można ułożyć 30 zaawansowanych 

maszyn, takich jak rakieta 

kosmiczna, łazik księżycowy, 

skuter zimowy, pojazd 

Formuły 1 oraz motocykl. 

Pozostałe projekty są 

dostępne online lub 

w darmowej aplikacji 3D. 

Całość zapakowana jest 

w plastikową walizkę. 

Wiek: 7+. 

ATENEUM/IUVI GAMES

My First Acrobats

SmartMax to kolorowe, bezpieczne 

magnetyczne klocki konstrukcyjne 

przeznaczone dla najmłodszych dzieci. 

Cechują się wyjątkową trwałością 

elementów oraz wysoką jakością 

materiałów, z których zostały wykonane. 

My First Acrobats to sześć różnych 

geometrycznych klocków konstrukcyjnych 

z trzema metalowymi kulkami, a każda 

z inną twarzą. Maluchy pokochają 

tworzenie najfajniejszych konstrukcji akrobatycznych!

POLESIE  

Klocki Budowniczy 

(363 el. w woreczku)

W zestawie klocki w różnych 

kolorach i o różnych 

rozmiarach, małe okienka, 

drzwi, płot, drzewa, znaki 

drogowe, pojazdy i fi gurki 

ludzików. 

MACYSZYN-TOYS 

Klocki pojazdy 

Tradycyjne klocki wzbogacone o platformy służące 

do budowy podwozia. Dostępne zestawy: 100, 200, 

300, 400 i 500 elementów. Producent: MACYSZYN-

TOYS
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WADER-WOŹNIAK 

SpongeBob – łopata długa z IML 

Produkt na każdą porę roku – do kopania w piasku, pomocy 

w ogródku, a nawet zabaw w śniegu. Łopatka o długości 66 cm 

posiada bardzo mocny, metalowy trzonek zakończony poręcznym 

chwytakiem. Szufl a ozdobiona jest kolorową grafi ką z bajki 

wykonaną metodą IML. Wszystkie elementy wyprodukowano 

z wysokiej jakości, nietoksycznego i bezpiecznego dla najmłodszych 

tworzywa, dzięki czemu są wytrzymałe i odporne na działanie 

warunków atmosferycznych. 

HARPERKIDS 

„Muminki. Bardzo ważne sprawy. Moja pierwsza biblioteczka”

Cztery kartonowe książeczki umieszczone 

w wygodnym etui. Ilustracje z ulubionymi 

przez dzieci Muminkami oraz proste historyjki 

skierowane do maluchów poruszają najbliższe 

im tematy, jak kolory, rodzina i przyjaciele, 

emocje oraz pory roku. Tyły książek układają się 

w jeden większy obrazek, dzięki czemu mogą 

służyć jako pierwsze puzzle. Wiek: 3-6 lat. 

PLAYMOBIL 

Porsche Mission E

Perfekcyjne połączenie zaawansowanej 

technologii oraz sportowego designu. 

Model Porsche Mission E od Playmobil 

wyposażony jest w pas świetlny, który 

rozciąga się na całą szerokość nadwozia. 

Ponadto (jak w oryginale) auto można 

podłączyć do stacji ładowania. Dzięki zdalnemu sterowaniu młodzi fani 

pojazdów sportowych mogą od razu rozpocząć wyścig! Wiek: 5+. 

AMEET 

„Lego® Ninjago®. Klątwa Kociego Oka”

Zupełnie nowa historia opowiadająca o młodości 

Mistrza Wu i Lorda Garmadona, czyli czasach, 

kiedy chcieli zostać Mistrzami Spinjitzu. Ta książka 

to 144 strony fascynujących historii dla fanów Lego. 

Opowieść podzielona jest na krótkie rozdziały, co 

ułatwia dziecku przerwanie lektury w wybranym 

momencie. 

ARTYK 

Bańki mydlane z postaciami z bajek

60-mililitrowe pojemniczki z płynem do 

robienia baniek. Na nakrętkach znajduje się 

gra – labirynt z piłeczką. W jednej serii cztery 

wzory.

COBI

Zestaw klocków Cobi – Citroën 2CV Charleston

Z 85 klocków konstrukcyjnych Cobi 

można zbudować szczegółowo 

odwzorowany model kultowego Citroëna 

2CV Charleston. Pojazd w skali 1:35 

ma 11 cm długości i 4,5 cm wysokości. 

Do zestawu dołączona jest tabliczka 

z podpisem modelu i logo Citroëna 

z epoki. 

LEKER.PL 

Motocykl elektryczny Kawasaki Cross 

Elektryczny motocykl Kawasaki Cross to gwarancja 

dobrej zabawy i jazdy pełnej emocji. Dzięki 

dbałości o każdy detal wygląda jak prawdziwy. 

Zestaw zawiera łatwe w montażu kółka boczne 

dla dzieci, które jeszcze nie potrafi ą utrzymać 

równowagi. Motocykl osiąga prędkości 5-6 km/h. 

Dostępne dwie wersje: o mocy akumulatora 6 V 

oraz 12 V. Wiek: 3+. Producent: Injusa.

SIMBA TOYS POLSKA 

Auta 3 – RC Zygzak McQueen Turbo Racer

Cechy produktu: dwa kanały, częstotliwość 

2,4 GHz, funkcja turbo, możliwość jazdy do 

przodu i do tyłu, w prawo i w lewo, prędkość do 

6 km/h. Ładowanie samochodu poprzez system 

USB, baterie TX-1 x 3,2 V – 320 mAh-LI-FERRIT 

oraz RX-2 x 1,5 V R03 w zestawie. Skala 1:24. 

Długość: 17 cm. Wiek: 4+. 

RAVENSBURGER 

Puzzle dla dzieci 2D: Biedronka i Czarny Kot (100 el.)

Puzzle Ravensburger uczą dzieci cennych 

umiejętności, takich jak logiczne myślenie, 

cierpliwość oraz spostrzegawczość, 

wykorzystując funkcję nauki przez zabawę. 

Układanka XXL 100 elementów przedstawia 

bohaterów bajki „Miraculum: Biedronka 

i Czarny Kot”. Wiek: 6+. 

SŁOWNE MŁODE 

„Baby Shark. Przeciwieństwa”

Zabawa i nauka z bohaterami popularnej 

piosenki „Baby Shark Dance”. Dzięki kartonowej 

książeczce maluch pozna wyrażenia związane 

z przeciwieństwami i nauczy się porównywać. 

To również świetne ćwiczenie spostrzegawczości 

– na każdej rozkładówce trzeba znaleźć ukrytego 

na ilustracji Rekinka. Du, du, du!

 www.askato.pl
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MARKO 

Walizka podróżna na kółkach – Psi Patrol – Nickelodeon

Pojemna walizka na kółkach z motywem 

postaci z „Psiego Patrolu”. Wykonana 

z wytrzymałego materiału ABS pokrytego 

warstwą PC. Posiada dwukierunkowy zamek 

błyskawiczny, cztery kółka obracające się wokół 

własnej osi, wysuwaną rączkę z regulacją oraz 

dwie pojemne komory wewnątrz (jedna na 

zamek, druga z regulowanymi paskami). Pojemność: 32 l. 

REBEL 

„Dobble Psi Patrol”

Bohaterskie psiaki: Marshall, Rubble, Chase, Rocky, 

Zuma, Skye, które na co dzień dzielnie pomagają 

potrzebującym, zawitały na karty „Dobble”, by 

wspierać najmłodszych w ćwiczeniu refl eksu 

i spostrzegawczości. Zadanie jest proste: spójrz 

na pierwszą kartę, jaką trzymasz w ręku, oraz na 

tę leżącą pośrodku stołu. Znajdź na nich wspólny 

symbol, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. 

MEDIA SERVICE ZAWADA 

Seria książek Wodne kolorowanie 

Zabawa, która pomaga ćwiczyć koncentrację 

i zdolności manualne. Uzupełniaj pisak wodą 

(wielokrotnie), maluj samą wodą, poczekaj, aż 

wyschnie, i maluj jeszcze raz! Odwracaj kartki na 

spirali, a następnie znajdź na obrazkach ukryte 

elementy (pojawią się, gdy je pomalujesz). Dostępne 

licencje: Strażak Sam, Barbie, Świnka Peppa, Psi 

Patrol, L.O.L. Surprise!

EURO-TRADE 

Narzędzia w walizce Hot Wheels – Mega Creative

W zestawie znajdują się wiertarka, klucz nastawny, dwa klucze francuskie, 

młotek, śrubokręt, dwie deseczki, 

nożyk do tapet oraz śrubka. 

Całość wykonana została 

z plastiku. Zabawka nie wymaga 

zasilania bateriami.

DANTE 

Barbie – Pokaz mody z ciastoliną

Kolorowa brokatowa ciastolina to przepis na 

świetną kreatywną zabawę. Zestaw zawiera 

kreacje i akcesoria dla Barbie, które dziecko może 

samo przygotować. W opakowaniu znajdują się 

również elementy do modelowania. Z pudełka 

można łatwo stworzyć wybieg mody.
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TREFL 

Gra „Boom Boom – Rodzina Trefl ików”

W nowej odsłonie gry „Boom Boom” gracze starają się zebrać 

identyczne karty z ulubionymi bohaterami z serialu. Wszyscy 

w tym samym czasie wymieniają karty z ręki z kartami Boom 

znajdującymi się na planszy. Po zebraniu zestawu czterech 

takich samych kart gracz uderza w dzwonek, sygnalizując 

innym wykonanie zadania. Uczestnicy mogą polować na 

karty przeciwników – kto okaże się najszybszy? Gracz, który jako pierwszy 

zbierze odpowiednie stosy takich samych kart, zostaje zwycięzcą!

BEMAG 

Psi Patrol – zestaw Chase Rescue Set 

Duży pojazd ratunkowy może służyć osobno 

do wypełnienia misji, a także jako wyrzutnia. 

Zepsuty most można otworzyć i zamknąć, 

by umożliwić pieskowy przejazd niewielkim 

pojazdem z fi gurką przez pętlę. Dzięki dużym 

rozmiarom i wielu interaktywnym elementom 

zestaw zapewni maluchom długie godziny 

zabawy z ich ulubionymi bohaterami. Producent: Spin Master. 

EPEE POLSKA 

Ben 10 – Figurka podstawowa z akcesoriami 

Nowe fi gurki (13 cm) przedstawiające obcych 

z 4. sezonu serialu „Ben 10”. Obcy posiadają 

nowe omni-wstrząśnięte zbroje, które 

wzmacniają ich niesamowite zdolności. Tak 

uzbrojeni kosmici są gotowi na najstraszniejsze 

bitwy! Figurki wykonane zostały z wielką 

dbałością o szczegóły, dzięki czemu wiernie 

odzwierciedlają serialowe postaci. 

DAMI 

Figurki Minecraft 

Bohaterowie popularnej gry komputerowej 

„Minecraft” do zabawy i kolekcjonowania. 

W zestawie dwie minifi gurki doładowujące oraz 

podstawka dla każdej z nich. Wysokość fi gurki: 3 cm. 

Do zebrania cała kolekcja fi gurek Minecraft. 

CARTAMUNDI 

Gra „Friends Wicked Wango”

Zakręcona gra karciana dla prawdziwych 

fanów kultowego serialu. Wspinaj się 

po drabinie szans, kręć kołem chaosu 

i wykorzystaj swoją wiedzę z serialu 

„Przyjaciele”. Złap małpę za ogon i dotrzyj 

do rajskiej sadzawki. Nie zapomnij o zasadzie tęczy! Czy na pewno dobrze 

znasz serial? 

POLESIE 

Mammoet samochód-wywrotka

Gigantyczna wywrotka wykonana z najwyższej 

jakości plastiku, co gwarantuje trwałość 

i bezpieczeństwo podczas użytkowania. 

W przestronnej kabinie dziecko może umieścić 

fi gurkę ulubionego bohatera. Duże szerokie 

koła ułatwią pokonywanie różnego rodzaju nawierzchni. W kontenerze dziecko 

może umieścić wiele skarbów. Dzięki temu, że pojemnik posiada otwieraną 

tylną klapę i jest unoszony, wywrotkę można w prosty sposób opróżnić.

M&Z 

Ricky Zoom – fi gurka Ricky’ego (światło i dźwięk)

Precyzyjnie wykonana fi gurka posiada przycisk, 

po naciśnięciu na który dziecko usłyszy aż osiem efektów 

dźwiękowych prosto z bajki i zobaczy migające 

jak błyskawice światełka. Motocykl posiada 

też skrętną kierownicę i duże, odpowiednio 

wyważone opony – bez problemu będzie 

zmieniał kierunek jazdy lub stał w miejscu. 

Wiek: 3+. Producent: Tomy. 

EPOCH 

31774 Super Mario Aquabeads

Zestaw do zabaw kreatywnych Super Mario™ 

Aquabeads w wygodnym pudełku na koraliki 

i akcesoria. Stwórz ulubionych bohaterów kultowej 

gry, takich jak Mario, Luigi, Yoshi, Bowser i Peach! 

Zestaw zawiera 2500 koralików Aquabeads, 

podstawkę do układania, spryskiwacz, podstawkę 

dekoracyjną oraz szablony z motywami. Wiek: 4+. 

EGMONT POLSKA 

„Klasyczne baśnie Disneya. Zakochany kundel”

Komiksowa adaptacja wspaniałego fi lmu kinowego 

„Zakochany kundel”, który pokochali widzowie w każdym 

wieku. To kolejny tom kolekcji klasycznych baśni Disneya, 

w której znajdują się takie tytuły, jak „Król Lew” oraz 

„Mulan”.

ALEXANDER 

Gra „Lombard. Życie pod zastaw”

Dzięki grze planszowej będziesz mógł przenieść 

się do świata hitowego serialu, wcielić w jednego 

z bohaterów i sprawdzić, czy masz w sobie żyłkę 

przedsiębiorczości. Przy okazji będziesz się 

doskonale bawić w gronie znajomych i rodziny. 

Liczba graczy: 2-6. Wiek: 12+. Reklama TV. 
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