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 2021     Gwiazdka

Gra „Złap robala”

Gra „Ktoś ty?”

Gra „Mruczando”

Wydawca: ALEXANDER
Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: MULTIGRA
Wydawca: MULTIGRA

Wydawca: PINK FROG
Wydawca: PINK FROG

ALEXANDER
ALEXANDER

MULTIGRA
MULTIGRA

PINK FROG
PINK FROG

Wciel się w rolę ptasiej mamy i złap robale 
w tym samym kolorze, aby nakarmić swoje 
małe głodomorki. Zadanie nie jest proste: 
musisz skompletować wszystkie trzy części 
robaczka! Gra nie wymaga od dzieci 
umiejętności liczenia, za to uczy 
segregowania i różnicowania oraz ćwiczy 
wytrwałość i cierpliwość. Dzięki dodatkowym 
szansom poprawienia nieudanego ruchu 
dzieci nie zniechęcają się niepowodzeniem. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 4+.

Nietuzinkowa gra karciana 
z wykorzystaniem pionków oraz 
planszy, którą gracze sami tworzą 
poprzez losowe rozłożenie kart. 
W rozgrywce wcielają się w role rycerzy 
i ścigają z przeciwnikami przez labirynt 
drzwi, w którym czeka na nich mnóstwo 
niespodzianek. Zadaniem każdego 
z graczy jest przechytrzenie rywali 
i wydostanie się z lochu jako pierwszy. 
Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+. 

Zręcznościówka, w której zwycięzcą 
zostanie osoba najlepiej panująca nad 
emocjami i drżeniem rąk. Zadaniem 
uczestników jest wyciąganie kolejnych 
drewnianych słupków w taki sposób, 
aby nie uszkodzić budowli. 
W najtrudniejszych chwilach mogą liczyć 
na rzut kośćmi, które pozwolą im opuścić 
kolejkę. Jednak los może też okazać się 
okrutny i zmusić ich do wyciągnięcia 
nawet trzech słupków w turze! Wiek: 6+.

Gracze do opasek na czole 
przyczepiają karty. Następnie muszą 
jak najszybciej odgadnąć, kim są. 
Jak się tego dowiedzieć? Poprzez 
zadawanie pytań. Ale tylko takich, 
na które odpowiedź brzmi „Tak” 
lub „Nie”! Dwa warianty rozgrywki 
sprawiają, że w grze doskonale 
odnajdą się również dzieci, które 
nie potrafią jeszcze czytać. Liczba 
graczy: 2-4. Wiek: 4+. 

Gracze zakładają na głowy opaski 
z umieszczonymi wewnątrz kartami 
i usiłują odgadnąć przedstawione 
na nich hasło. Nie jest to łatwe, 
kiedy jedynymi podpowiedziami 
są najbardziej wymyślne dźwięki 
innych uczestników. Wśród haseł 
nie zabraknie tak oryginalnych, jak 
„zombie na dyskotece”, „ostatni osioł” 
czy „śpiewaczka operowa pod prysznicem”. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Gra powstała z miłości do piosenek, 
które nieodzownie towarzyszą nam 
w wyjątkowych momentach. Zakręć 
kołem, wybierz piosenkę z listy 
i zacznij nucić. „Mrucznik” obejmuje 
siedem kategorii z najprzeróżniejszymi 
szlagierami. Od Izabeli Trojanowskiej, 
przez Lady Pank, Myslovitz, Stachursky’ego, po Viki Gabor i TSA. 
Od Beatlesów i Stonesów, przez Queen, Abbę, Modern Talking, po Eda 
Sheerana i Billie Eilish. W tej grze każdy znajdzie coś dla siebie. Liczba 
graczy: 3-6 (lub 2/3 drużyny). Wiek: 8+. 

Gra „Ucieczka z lochu”

Gra „Drewniana wieża”

Gra „Ucho od śledzia”
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Gra „Katamino”

Wydawca: FOXGAMES
Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: KANGUR
Wydawca: KANGUR

Dystrybutor: MGAE
Dystrybutor: MGAE

FOXGAMES
FOXGAMES

KANGUR
KANGUR

MGAE
MGAE

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

Wesołe zagadki rysunkowe dla dzieci 
w wieku 4+. Rodzice pytają, dzieci 
odpowiadają! Celem gry jest dobra 
zabawa z maluchami, tak by odgadły 
jak najwięcej odpowiedzi. Karty 
zawierają rysunkowe odpowiedzi 
na pytania. Dzięki temu podczas gry 
dobrze będą się bawić nawet dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać! 
Zestaw zawiera 100 kolorowych zagadek. 

Stylowy, wygodny wózek na kółkach łatwo 
można zmienić w zestaw kempingowy. 
Podnieś górę, przód i panel boczny, 
aby odkryć wiele niespodzianek i miejsc 
do zabawy, takich jak kuchnia z kuchenką 
mikrofalową, hamak, kanapa, stołek, 
stół, prysznic oraz wieszak na ubrania. 
Wyposażony w otwierane okna i szuflady 
oraz wiele miękkich akcesoriów o tematyce 
zwierzęcej. Pasuje do wszystkich rozmiarów 
laleczek Na! Na! Na!

Gra „Zombie Kidz”
Pierwsza gra typu legacy dla najmłodszych, 
1. miejsce w rankingu BGG gier dla 
dzieci. Zombie zaatakowały waszą szkołę! 
Zbierzcie przyjaciół i wspólnie wymyślcie 
najlepszą strategię na pokonanie tych 
przebrzydłych stworów! Im więcej gracie, 
tym gra szybciej ewoluuje. Wypełniajcie 
misje specjalne, oznaczajcie swój postęp 
naklejkami i otwierajcie tajemnicze koperty, 
których zawartość wpłynie na grę. Dodajcie moce swoim bohaterom! 
Zmutujcie wasze zombie!

Tobi 2
Nowość! Interaktywny robot oferuje ponad 
100 sposobów wyrażania uczuć oraz nowe 
gry. Wbudowana kamera umożliwia robienie 
personalizowanych zdjęć oraz nakręcanie filmików. 
Posiada licznik kroków oraz zegarek. Kontrola 
rodzicielska pozwala ustawić limit czasu. Robot 
występuje w dwóch nowych kolorach: czerwonym 
oraz fioletowym. Kompatybilny z Tobi Kamera. 
Wiek: 6+.

Na! Na! Na! Kitty Cat Camper

Dynamiczna układanka, a jednocześnie 
zmuszająca do myślenia zagadka. 
Rozwija zmysł obserwacji i zdolność 
logicznego myślenia. To klasyka gier 
logicznych z „płynnie regulowanym” 
poziomem trudności. Różnorodne zasady 
powodują, że mogą się w nią bawić nawet 
trzylatki.

Gra „Dzieci kontra rodzice. 
Prawda czy fałsz?”

Gra „Dzieci kontra rodzice. 
Zagadki 4+”
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Gra „Harry Potter: Korytarze Hogwartu”
Gra „Harry Potter: Rajd po Ulicy Pokątnej” 

Robot Emiglio 
Zestaw edukacyjny 3 w 1 marki Carotina 

Uncle Rob: Przygotowanie do bitwy

Wydawca: CARTAMUNDI
Wydawca: CARTAMUNDI

Dystrybutor: DANTE
Dystrybutor: DANTE

Producent: PLAYMOBIL
Producent: PLAYMOBIL

CARTAMUNDI
CARTAMUNDI

DANTE
DANTE

PLAYMOBIL
PLAYMOBIL

Śledź ruchome schody w grze 
taktycznej i dotrzyj do Wielkiej 
Sali w Hogwarcie. Strzeż się, 
gdyż w korytarzach czeka na 
ciebie magiczne spotkanie… 
Bądź pierwszym, który dotrze 
do Wielkiej Sali, zdobywając 
trzy szkolne umiejętności. 
Graj jako Harry, Ron, Hermiona, 
Draco lub Luna. Uważaj! Każde schody obracają się w inną stronę!

Ścigaj się po Ulicy Pokątnej i dotrzyj jako 
pierwszy do Hogwartu! Zbierz wszystkie 
przybory szkolne z Ulicy Pokątnej, takie 
jak różdżka ze Sklepu Ollivanderów, żeby 
dotrzeć na peron 9¾ i wsiąść do pociągu 
do Hogwartu. Musisz zebrać wszystkie 
przybory, w przeciwnym wypadku będziesz 
musiał powtórzyć podróż! Wyląduj na magicznych żetonach, aby zebrać 
magiczne karty, które będą miały dobry lub zły wpływ na twoją podróż. 
Graj jako Harry, Ron, Hermiona lub Draco. Unikaj Luciusza Malfoya 
na Ulicy Pokątnej! Jeśli cię złapie, będziesz musiał zacząć od nowa!

Jeden z największych robotów funkcyjnych 
(wysokość: 40 cm) w tej grupie cenowej. 
Emiglio porusza się dzięki dołączonemu 
do zestawu pilotowi, który umożliwia jego 
zdalne sterowanie. Podczas zabawy reaguje 
na ruch i postawę, dopasowując mimikę 
i ruchy głową do sytuacji. Pilot posiada 
również funkcję syntezy mowy, która świetnie 
sprawdzi się podczas nauki poprawnej 
wymowy. 

W zestawie biurko aktywnego 
przedszkolaka, specjalny stołek 
oraz podświetlana na różne 
kolory tablica LED. Dzięki czterem 
markerom fluorescencyjnym można 
na niej tworzyć oryginalne rysunki, 
które również są podświetlane. 
Po zakończonej zabawie tablicę 
wystarczy złożyć – powstanie 
w ten sposób biurko, na którym można grać w dołączone do zestawu gry 
edukacyjne pozwalające m.in. na poznanie pierwszych słów, cyfr i liczb.

Najnowsza seria oferuje 
pełne wrażeń spotkanie 
z dinozaurami w Teksasie. 
Każdy z potężnych 
dinozaurów został doskonale 
przygotowany do walki, 
otrzymując odpowiednie 
uzbrojenie. W zestawie Wujek 
Rob ze swoim nieustraszonym 
opancerzonym dinozaurem 
oraz bojowe armatki.

Mini zoo
Atrakcja każdego ogrodu 
zoologicznego. W zoo 
mieszkają sympatyczne 
zwierzątka, które można 
pogłaskać i nakarmić 
specjalną karmą. 
W zestawie takie akcesoria, 
jak: automat z pożywieniem, 
elementy ogrodzenia z trawą 
i skałą, figurki zwiedzających 
i zwierzęta. Mini zoo stanowi ciekawe uzupełnienie serii Przygoda w zoo.
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Modelki z garderobą Natalia Collection
Pociąg ekspresowy zdalnie sterowany 
Funny Toys for Boys

Gra „Logiquest: Wsiąść do pociągu 
– Zmiana toru”

Robot do nauki programowania 
Xtrem – Mazzy 

Producent: ARTYK
Producent: ARTYK

Wydawca: REBEL
Wydawca: REBEL

Dystrybutor: TM TOYS
Dystrybutor: TM TOYS

ARTYK
ARTYK

REBEL
REBEL

TM TOYS
TM TOYS

Natalia Collection przedstawia lalki 
modelki w wyjątkowym opakowaniu! 
Czterostronne pudełko z okienkami 
świetnie prezentuje się na półce 
i w ciekawy sposób przedstawia 
zawartość zestawu: dwie lalki 
w eleganckich kreacjach, komódkę, 
manekina z wiosenną sukienką, 
dwie torebki i akcesoria do makijażu. 
Zestaw jest idealny do stylizacji 
i odgrywania scenek ze świata mody.

Jednoosobowa gra logiczna, w której wcielisz się 
w bardzo ważną rolę dyżurnego manewrowego. 
Twoim zadaniem będzie ustawianie 
załadowanych wagonów na odpowiednich 
torach i takie wyprawianie lokomotyw, 
by pociągi wjechały na stację o czasie. 
Musisz wykazać się nie lada bystrością, 
ponieważ wagony rzadko stoją tam, gdzie powinny. W zestawie 40 kart 
zadań o różnych poziomach trudności oraz wykonana z dbałością 
o szczegóły plastikowa stacja rozrządowa, która stanowi serce gry. 

Rywalizacyjna gra skojarzeniowa 
osadzona w uniwersum „Dixita”. 
Uczestnicy interpretują ilustracje pod 
kątem wspólnie wylosowanego hasła. 
Aby zwyciężyć, wybieraj te same 
grafiki, co inni! Podejmuj skalkulowane 
ryzyko, ale uważaj, bo zachłanność 
może się skończyć twoim upadkiem 
w odmęty ciemności! Aby wygrać, należy 
wykazać się nie lada kreatywnością i trafnie przewidywać tok myślenia 
przeciwników.

Zabawa polega na wyczarowaniu magicznego 
stworka oferującego ponad 50 dźwięków i interakcji. 
Za pomocą interaktywnej różdżki dziecko może rzucać 
kolejne zaklęcia, a dzięki kociołkowi wyczarowywać 
różne przedmioty (rodzic może wcześniej w tajemnicy 
umieścić je w specjalnej szkatułce we wnętrzu 
kociołka). Do wyboru dwa tryby zabawy: tworzenie 
Magic Mixie (zabawa z użyciem mgły) oraz czarowanie 
i rzucanie zaklęć (zabawa bez mgły). W zestawie kociołek, stworek Magic 
Mixie w kolorze różowym lub niebieskim, interaktywna różdżka, księga 
zaklęć, akcesoria do zaklęć oraz szkatułka na własne skarby. Wiek: 5+. 

Dziecko samo decyduje, czy będzie się bawiło 
androidem, czy łazikiem. Konstrukcja łazika 
pozwala na poruszanie się niemal po każdym 
terenie, a dzięki czujnikowi przeszkód nie obija 
się o obiekty na swojej drodze. Android dzięki 
swoim chwytakom jest w stanie przenosić przedmioty z miejsca 
na miejsce. Zabawkę można programować ręcznie lub za pomocą 
aplikacji w smartfonie. Dziecko może zatańczyć z Mazzym w rytm muzyki, 
doręczyć z jego pomocą specjalną przesyłkę lub stworzyć dla niego tor 
przeszkód i zaprogramować tak, by go pokonał. 

Gra „Stella”

Magic Mixies – interaktywny kociołek 

Marzenie każdego dziecka i rodzica. 
Zestaw zawiera aż 254 cm torów, stację 
kolejową, most i akcesoria, takie jak 
drzewa, sygnalizatory świetlne i znaki 
ostrzegawcze. Pozwala to na zbudowanie 
realistycznej trasy kolejowej. Oprócz 
sterowania na podczerwień lokomotywa 
posiada efekty świetlne i dźwiękowe. Zestaw gwarantuje 
świetną rodzinną zabawę. Wymiary opakowania: 60 x 29 x 5 cm.
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Tor Carrera First Paw Patrol: Ready for 
Action

Tor Carrera First Paw Patrol: On the Track 

Gra „5 sekund. Dzieci kontra dorośli”
VTech – Raczkujący miś Tuptuś

Gra „Jaś i Magiczna Fasola”
Gra „Trzy małe świnki”

Producent: CARRERA TOYS
Producent: CARRERA TOYS

Wydawca: TREFL 
Dystrybutor: TREFL

Dystrybutor: ATENEUM
Dystrybutor: ATENEUM

CARRERA
CARRERA

TREFL 
VTECH

IUVI GAMES 
IUVI GAMES 

Niezmiennie od kilku lat 
najlepiej sprzedający się 
zestaw na licencji Psiego 
Patrolu. Oferuje około 
6 godzin ciągłej zabawy. 
W zestawie pojazdy Paw 
Patrol: Chase oraz Marshall. 
Wymiary po rozłożeniu: 
93 x 45 cm Długość toru: 
2,4 m. Skala 1:50. Zasilanie: 4 baterie typu C. Wiek: 3+.

Idealny dla początkujących, oferuje 
około 6 godzin ciągłej zabawy. 
Atrakcyjna, dziecięca kolorystyka. 
Elektroniczne kontrolery są 
dopasowane do małych rączek. 
W zestawie pojazdy Paw Patrol: 
Chase oraz Rocky. Zestaw urozmaicają elementy dekoracyjne toru oraz 
obrotowe spinnery. Wymiary po rozłożeniu: 93 x 45 cm. Długość toru: 
2,4 m. Skala 1:50. Zasilanie: 4 baterie typu C. Wiek: 3+.

Z pewnością jesteście w stanie wymienić trzy 
meble, które znajdują się w waszej pracy, 
ale czy równie dobrze znacie się na 
popularnych kreskówkach? Bo wasze dzieci 
na pewno się znają! Stwórzcie drużyny, 
by szybciej i efektywniej zdobywać więcej 
punktów, a jest o co walczyć! 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!

Radosny pluszak stworzony 
z myślą o dzieciach, które raczkują 
i stawiają pierwsze kroki. Zabawka 
posiada cztery kolorowe przyciski 
(serce, kwadrat, gwiazda i koło). 
Miś Tuptuś uczy kolorów, nazw 
kształtów oraz wygrywa wesołe 
piosenki. Miękki materiał, z którego 
został wykonany, ma pozytywny 
wpływ na rozwój stymulacji 
dotykowej.

Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec 
o imieniu Jaś... Pomożesz Jasiowi wspiąć 
się po łodydze fasoli wprost do ukrytego 
w chmurach zamku? Czy zdołasz w taki 
sposób opuszczać elementy układanki 
wzdłuż łodygi fasoli, aby odtworzyć 
obrazek z wybranego zadania? Musisz 
być przy tym uważny: elementy będą się 
obracać podczas spadania!

Były sobie świnki trzy... Dzięki grze 
logicznej dzieci będą mogły pomóc 
bohaterkom schronić się przed 
wielkim i złym wilkiem. Bajkowe 
wykonanie, atrakcyjna kolorystyka 
i prostota zasad to tylko kilka z wielu 
zalet tej pięknej gry. Mały gracz, 
ćwicząc koncentrację i umiejętność 
logicznego myślenia, zmierzy się 
z 48 zadaniami o narastającym 
poziomie trudności. 
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Gra „Ubongo”

Gra „Łakocie babci” 

Traktor zdalnie sterowany z wywrotką
3D pióro Basic 2 – duży świąteczny 
zestaw 

Wydawca: EGMONT POLSKA

Dystrybutor: M&Z
Dystrybutor: M&Z

Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT
Dystrybutor: CONQUEST ENTERTAINMENT

EGMONT POLSKA

HTI 
TOMY

CONQUEST ENTERTAINMENT
CONQUEST ENTERTAINMENT

Światowy hit, gra wydana w 20 językach. 
Każdy z uczestników dostaje planszę 
z innym wzorem i 12 elementów układanki. 
Jeden z graczy przekręca klepsydrę i rzuca 
kostką, wskazując, z jakich elementów 
gracze będą korzystać w danej rundzie. 
Wszyscy uczestnicy jednocześnie starają się 
jak najszybciej zasłonić puste pola 
na swoich planszach. Każdy, kto zdąży 
to zrobić przed upływem czasu, zdobywa klejnot. Wygrywa gracz, 
który w ciągu dziewięciu rund zbierze najcenniejsze klejnoty.

Ta ciężarówka jest tak ogromna, 
że może przewozić inne pojazdy! 
Wskocz na pokład megalawety 
i przewieź swoje maszyny budowlane! 
W zestawie wielka laweta, 
koparkoładowarka i ciągnik. Załaduj pojazdy na tylną rampę i zabezpiecz 
je na czas transportu. Wszystkie zostały wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego w charakterystycznym, żółtym kolorze marki JCB. 
Ogromna ciężarówka wyposażona jest w światła i dźwięki, co dodaje 
zabawie realizmu. Długość ciężarówki: 70 cm. Wiek: 3+.

Hit prosto z reklamy TV! Babcia uwielbia 
ciasteczka – ma ich aż 12, jednak nie 
chce się nimi dzielić! Zabierz ciastko 
chciwej babci, ale pamiętaj: nie możesz 
jej obudzić! Na zmianę z pozostałymi 
graczami wykradajcie ciasteczka, 
zachowując się przy tym bardzo cicho! 
Jeden nieostrożny ruch może sprawić, 
że będziecie musieli oddać jej wszystkie 
zdobyte łakocie! Wygrywa gracz, któremu 
uda się zebrać po jednym ciastku z każdego rodzaju. Wiek: 5+.

Pojazd jest wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową (klakson, 
syrena, światła podczas startu, jazdy i cofania). Dźwięki można wyłączyć 
przez nadajnik. Jeździ do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, przyczepka 
działa jak wywrotka. Po włączeniu 
przycisku „Demo” na nadajniku 
urządzenie demonstruje wszystkie 
swoje funkcje. Częstotliwość: 
2,4 GHz. Skala 1:16. Długość: 
71 cm. Wiek: 6+.

W zestawie 3D pióro Basic 2, książka 
z podstawami rysunku, podkładka 
do rysowania i 75 m filamentu.

Gra „Ubongo 3D”

Wydawca: EGMONT POLSKA

EGMONT POLSKA

Najnowsza wersja światowego bestsellera! 
W grze występują przestrzenne klocki, które 
wprowadzają zabawę w zupełnie nowy, 
trzeci wymiar. Dzięki temu rozgrywka staje 
się jeszcze bardziej wymagająca, a zarazem 
fascynująca. Gracze tak jak w pierwowzorze 
starają się jak najszybciej zapełnić puste pola 
na swoich planszach, tylko że tym razem muszą to robić dwuwarstwowo. 
Uczestnicy, którym uda się rozwiązać łamigłówkę przed upływem czasu, 
zdobywają klejnoty. Cztery poziomy trudności pozwalają na dostosowanie 
gry do wieku i doświadczenia graczy.

TeamsterZ – Transporter JCB 
do ciężkich ładunków 
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Gra „Holi. Festiwal kolorów”
Gra „Ghost Adventure. Zakręcona 
przygoda”

Zestaw do scrapbookingu 

„Pucio i Misia ubierają choinkę”
„Feluś i Gucio grają w sylaby”

Wydawca: MUDUKO
Wydawca: MUDUKO

Dystrybutor: STNUX 
Dystrybutor: STNUX 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA 
Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA 

MUDUKO
MUDUKO

TOYS INN 
TOYS INN 

Abstrakcyjna gra logiczna 
z mechaniką area control. 
Zadaniem graczy jest zagrywanie 
kart akcji i rozrzucanie swoich 
żetonów koloru po trójwymiarowej 
planszy. Piękne ilustracje, oryginalne 
opakowanie wraz z komponentami 
oraz zmienne zasady sprawiają, 
że gra na długi czas zagości na stołach 
fanów planszówek. Liczba graczy: 2-4. 
Wiek: 10+. 

W zestawie pluszowy pamiętnik 
zamykany na kłódkę, piórnik, długopis 
z pomponem, 3 długopisy żelowe, 
3 ołówki w brokatowej budowie, kleje 
brokatowe w trzech kolorach, 2 gumki 
do ścierania, 2 zakreślacze, taśmy 
klejące w trzech kolorach oraz 2 gumki 
do włosów. Całość zapakowana jest 
w eleganckie pudełko. Produkt 
sprawdzi się jako prezent dla 
dziewczynek w różnym wieku. Wiek: 3+.

Zestaw dla miłośniczek 
scrapbookingu i nie tylko 
zawiera 30-stronicowy album 
z atrakcyjną okładką 
z jednorożcem, naklejki, papiery 
ozdobne, taśmy, nożyczki oraz 
klej. Taka zawartość gwarantuje 
wiele godzin kreatywnej zabawy. 
Wiek: 3+.

Nadchodzi Gwiazdka! Pucio 
i Misia pomagają rodzicom 
w przygotowaniach, pięknie 
przystrajając świąteczne drzewko. 
Do ułożenia jest duży obrazek 
w kształcie choinki. Opakowanie 
zawiera też niespodziankę: kilka 
tekturowych bombek z wizerunkami 
bohaterów książek o Puciu 
do zawieszenia na prawdziwym 
drzewku lub do przystrojenia wózka!

Gra edukacyjna, która daje możliwość układania 
dwu- oraz trzysylabowych słów. Opisane 
w instrukcji warianty różnicują rozgrywkę, 
czyniąc każdą niepowtarzalnym przeżyciem. 
Zawartość pudełka: 4 unikatowe plansze 
(na rewersie każdej znajdują się nowe 
trzysylabowe hasła), 60 płytek z ilustracjami 
i 48 dwustronnych płytek z sylabami. Dołączony 
separator sprawia, że po zabawie każdy element 
będzie miał swoje miejsce i nową rozgrywkę 
będzie można rozpocząć błyskawicznie!

Rodzinna zręcznościówka, w której zadaniem 
graczy jest przeprowadzenie kręcącego 
się bączka przez kolejne misje na różnych 
planszach. Przeskakujcie na wyższe poziomy 
i ponad przeszkodami, manewrujcie 
bączkiem pomiędzy planszami, zwracając 
baczną uwagę na pułapki. Gra zawiera 
56 różnych misji, w tym wariant solo i komiks 
fabularny. Liczba graczy: 1-4. Wiek: 8+. 

Zestaw kreatywny 10 w 1

NASZA KSIEGARNIA 
NASZA KSIEGARNIA 
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Hela – foczka do ocalenia 
Milusie 

Seria „Malowanka z pisakiem wodnym”

Treasure X Dino Gold Dinozaur

Dystrybutor: EPEE POLSKA
Dystrybutor: EPEE POLSKA

Wydawca: AKSJOMAT
Wydawca: AKSJOMAT

Dystrybutor: COBI
Dystrybutor: COBI

EPEE
EPEE

AKSJOMAT
AKSJOMAT

COBI
COBI

Interaktywna foka Hela to odpowiedź 
na obowiązujący obecnie trend eko. 
Dzięki niej dzieci nie tylko nauczą się 
troski i empatii, ale również dowiedzą 
się, jak ogromny wpływ na środowisko 
ma działalność ludzi. Wyciągnij fokę 
z sieci rybackiej i oczyść jej futerko 
z zanieczyszczeń, a przekonasz się, 
jaka będzie wdzięczna i szczęśliwa! 
Hela reaguje na głaskanie oraz 
wydaje ponad 20 dźwięków. 

Niezwykli pluszowi przyjaciele, którzy 
chwytają ramię dziecka łapkami, 
przytulają się i poruszają główką 
jak prawdziwe zwierzątka. Wydają 
zabawne dźwięki, a ich policzki 
rozświetlają się różnymi kolorami. 
Oferują ponad 50 różnych reakcji. 
Dostępne dwa rodzaje Milusiów: 
kotek i panda. W każdym zestawie 
znajdują się akcesorium do karmienia 
oraz szczotka.

Za każdym pociągnięciem pisaka pojawiają 
się kształty, kolory i obrazy. Wystarczy napełnić 
go wodą, a na zwilżonych mokrym pędzelkiem 
stronach pojawią się kolorowe ilustracje. 
Znikną, kiedy strona wyschnie. Książką można 
bawić się wielokrotnie. Po zakończonej zabawie 
wystarczy wylać wodę z pisaka i schować 
go do opakowania. Dodatkową atrakcją są 
zamieszczone na kartach wierszyki i zagadki 
oraz ćwiczenia w szukaniu i liczeniu elementów.

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. Pomaluj pazurki pieska „magicznym” 
lakierem. Z ostrzyżonej sierści możesz uformować 
dla niego poduszkę. Dziecko, wybierając kolor 
pieska (oznaczony na opakowaniu), nie wie, 
czy w środku znajduje się york, czy buldog 
francuski. Reklama TV i online.

Serię wyróżniają starannie dobrane 
fotografie najważniejszych, 
inspirujących modeli pojazdów, 
duże, wygodne do przyklejania 
naklejki ze zdjęciami aut, 
pociągów i samolotów oraz krótkie 
informacje wzbogacające wiedzę 
i rozwijające zainteresowania 
dzieci.

Seria „Album z naklejkami. Ciekawostki 
i wyklejanie”

Scruff-a-Luvs – Cutie Cuts – Piesek 
i Salon fryzjerski 

Idealny na prezent dla wszystkich fanów 
kolekcji Treasure X oraz dinozaurów. 
Czy poskromisz dinozaura? 
Przejdź przez 16 poziomów 
przygody! Znajdź ukrytą 
figurkę, akcesoria i skarb! 
Czy uda ci się odnaleźć 
skarb pokryty złotem? 
Reklama TV i online.
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„LEGO®. Buduj i baw się. 
Boże Narodzenie”

„LEGO® NINJAGO®. Skrzynia przygód 
Perły Przeznaczenia” 

„Czytaj z Albikiem: Wesoła nauka”

Seria „Moja pachnąca książeczka 
z kolorami”

Seria „Wodne czary-mary”

Wydawca: AMEET
Wydawca: AMEET

Wydawca: ALBI POLSKA

Wydawca: HARPERKIDS
Wydawca: HARPERKIDS

AMEET
AMEET

ALBI POLSKA

HARPERKIDS
HARPERKIDS

Dzięki książce przedświąteczny czas 
będzie przyjemny, jak nigdy dotąd! 
Z dołączonych 45 klocków można 
skonstruować niezwykłe postaci, a zawarte 
wewnątrz pomysły i odrobina wyobraźni 
pozwolą je rozbudować. W towarzystwie 
Mikołaja, Elfika i Joy czas upłynie szybko, 
a dziecko, rozwiązując zadania, będzie się 
świetnie bawić. Do książki dołączony jest zestaw świątecznych naklejek.
Tytuł dostępny od 29 października br.

Książka i klocki LEGO® w unikatowym 
pudełku to prawdziwa gratka dla 
wszystkich fanów bohaterskich ninja. 
W zestawie dziennik pokładowy 
kapitana Perły Przeznaczenia, 
wyjątkowa mapa, minizestaw 
52 klocków, z których można 
zbudować aż trzy modele statku, 
oraz minifigurka Mistrza Wu. 
Tytuł dostępny od 29 października br.

Liczby, kolory, przeciwieństwa, pory dnia, części ciała – każdy przedszkolak 
musi się tyle nauczyć! Jednak zdobywanie 
wiedzy wcale nie musi być trudne ani 
nudne! Razem z ciekawskim skrzatem, 
który przybył do świata ludzi, zwiedzisz 
dom, podwórko, sklep, teatr i przedszkole. 
W każdym rozdziale masz szansę nauczyć 
się wielu nowych rzeczy, zagrać w quiz, 
posłuchać piosenek i bajek. Zestaw 
(z piórem) oferuje ponad 2100 dźwięków. 
Wiek: 3+.

Nowość na polskim rynku. Na każdej stronie 
maluch nauczy się nowych kolorów, zobaczy 
przedmioty związane z daną barwą, a po 
potarciu paluszkiem strony – pozna zapach. 
Bodźce zapachowe pomogą mu zapamiętać 
nazwę owocu lub warzywa i skojarzyć zapach 
z kolorem. W książeczkach zastosowana została 
specjalna farba z mikrokapsułkami, które podczas pocierania 
pękają i uwalniają zapach. W serii ukazały się dotychczas cztery tytuły: 
„Owoce”, „Pierwsze zapachy”, „Na targu” oraz „Zapachy świata”.

Bezpieczna kartonowa książka 
z zaokrąglonymi rogami. Odporna 
na najróżniejsze dziecięce eksperymenty. 
Kolorowanie czystą wodą nie pozostawia 
po sobie bałaganu, papier nie 
przemięka, a tusz użyty w książeczce nie 
rozpuszcza się i nie plami. Jeśli podczas zabawy woda się 
wyleje, wystarczy ją po prostu wytrzeć – otoczenie, ubranko 
i rączki małego artysty pozostaną nietknięte! Książeczkę 
można kolorować w nieskończoność, dlatego 
z powodzeniem zastąpi kilka klasycznych kolorowanek.

Gra „Gloomhaven: Szczęki lwa”

Wydawca: ALBI POLSKA

ALBI POLSKA

W pełni kooperacyjna gra przygodowo- 
-strategiczna osadzona w unikatowym świecie 
fantasy. Gracze wcielają się w najemników 
zwanych Szczękami Lwa. Przechodząc kolejne 
scenariusze i tworząc z nich kampanię, będą 
zmagać się ze zautomatyzowanymi wrogami 
poprzez zagrywanie unikatowych kart postaci. 
Gra jest fabularnym prequelem klasycznego 
„Gloomhaven”, który umożliwia bardziej 
dynamiczną rozgrywkę. 
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Puzzle magnetyczne – Figury 
geometryczne 

„Gwiazdka z tatą Oli”
„Choinka. Jestem, jaka jestem”

Dystrybutor: ASKATO
Dystrybutor: ASKATO

Dystrybutor: EURO-TRADE

Wydawca: DWUKROPEK
Wydawca: DWUKROPEK

ASKATO
ASKATO

MEGA CREATIVE 

DWUKROPEK
DWUKROPEK

Zabawa polega na układaniu 
na planszy obrazków, które dziecko może 
łączyć w rozmaite wzory. W zestawie 
osiem różnych kart pracy z obrazkami. 
Dziecko nauczy się dzięki nim nie tylko 
odtwarzania wzorów, ale też zacznie 
coraz lepiej kojarzyć fakty i samodzielnie 
dochodzić do wniosków, szukać podobieństw, tworzyć własne konstrukcje 
i myśleć abstrakcyjnie. Jego pamięć mechaniczna przekształci się 
w pamięć logiczną. Wiek: 3+.

Ekscytująca, trzymająca w napięciu rozrywka dla 
całej rodziny, która rozwija kreatywność i zdolności 
manualne dziecka oraz pobudza jego wyobraźnię. 
Z 57 drewnianych klocków należy zbudować wieżę. 
Przygotujcie się na mnóstwo śmiechu i niespodzianek! 
Wyciągajcie na zmianę bloki i układajcie na górze 
– ale tak, by wieża nie zawaliła się! Wiek: 3+.

Ola i Edek przygotowują prezenty dla taty. 
Edek nie wie, co mu podarować. 
Ola podpowiada, żeby coś narysował, 
ale Edek ma zupełnie inny pomysł. Wkrótce 
przyjeżdżają dziadkowie z górą prezentów, 
choinka staje w płomieniach i okazuje się, 
że strój Świętego Mikołaja gdzieś przepadł, 
więc prezenty musi wręczyć… Świąteczny Pirat!

Liryczna, ciepła i pełna nadziei świąteczna wizja 
świata przyrody. Maleńka jodła jest zbyt mała 
i zbyt niedoskonała, aby można ją było wybrać 
na świąteczne drzewko. Ale pozostawienie jej 
samej w lesie nieoczekiwanie przynosi więcej 
pożytku i jest dla niej o wiele bardziej radosne, 
niż jodełka mogła się spodziewać. Przesłaniem 
książki jest przypomnienie, że w świętach 
najważniejsze są bycie razem i bliskość. 
Maleńka choinka – jak każdy z nas – pragnie 
jedynie miłości i wsparcia. 

Odkurzacz Mega Creative

Dystrybutor: EURO-TRADE

MEGA CREATIVE 

Odkurzacz z efektami dźwiękowymi i świetlnymi, dzięki czemu idealnie 
imituje prawdziwy sprzęt domowy. 
Podczas pracy zaczynają wirować 
styropianowe kuleczki (w zestawie). 
Uchwyt do przenoszenia ułatwia 
szybkie zaprowadzenie porządku. 
Wymiary produktu: 20 x 12 x 14 cm. 
Długość rury: 40 cm. Zasilanie 
na baterie (3 x AALR06-).

Piankowa wyklejanka Zmyślna główka 
– zręczna rączka

Wieża drewniana 
Mega Creative

W zestawie wyklejanka z ponad 700 elementami 
do ozdabiania, 50 kolorowych naklejek 
i 12 obrazków. Dziecko nakleja w odpowiednich 
miejscach piankowe elementy w kształcie 
kółka, kwadratu i trójkąta oraz ozdabia 
błyszczącymi dżetami, tworząc w ten sposób 
unikatowe dzieło. Podczas wyklejania mozaiki 
poznaje kolory i kształty, rozwija motorykę 
małą oraz uczy się cierpliwości, ćwiczy 
koncentrację i precyzję. Wiek: 3+.
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Nauka liczenia i kolorów – układanka

Gra „Kociaki łobuziaki”
Gra „Ślimaki to mięczaki”

Gra „Honeycombs – Plastry miodu”
Gra „Tik Tak Bum Junior”

Dystrybutor: LEKER.PL 
Dystrybutor: LEKER.PL 

Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA
Wydawca: NASZA KSIĘGARNIA

Wydawca: PIATNIK
Wydawca: PIATNIK

WOOPIE
WOOPIE

PIATNIK
PIATNIK

Edukacyjna Gra Roku 2021 we Francji! 
Gra o kotach biegających za kłębkiem. 
Piękne ilustracje, atrakcyjny temat, 
wyjątkowe elementy: sznurki i specjalne 
plansze! Doskonała i rozwijająca zabawa 
dla dzieci. Wiek: 5+.

Dziecięca Gra Roku 2019 w Polsce! 
Takiego wyścigu jeszcze nie było: 
wygra najwolniejszy ślimak! 
Piękne ilustracje i efektowne 
drewniane pionki ślimaków. Wiek: 5+.

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

Szybka, zabawna i edukacyjna. Świetnie 
ćwiczy kreatywność, spontaniczność 
i słownictwo u dzieci. Gracz, który 
trzyma tykającą „bombę”, musi szybko 
wypowiedzieć słowo kojarzące się 
z rysunkiem na karcie (jeśli np. na karcie 
widnieje plaża, możliwe słowa to np. 
„piasek”, „leżak”, „wakacje”, „wiaderko”), 
po czym przekazać „bombę” kolejnemu 
graczowi. Czy ten zdąży zrobić to samo, 
zanim ona wybuchnie? 

NASZA KSIEGARNIA 
NASZA KSIEGARNIA 

Drewniany sorter do rozpoznawania kolorów i nauki liczenia. Zabawa 
polega na dopasowywaniu liczby nałożonych kółek do cyferek 
namalowanych na podstawce. Dziecko ćwiczy 
w ten sposób zdolności manualne, rozwija 
umiejętność logicznego myślenia, 
koordynację ręka – oko, uczy 
się rozpoznawania kolorów 
oraz pojęcia większy/mniejszy. 
Liczby może ustawiać po kolei 
lub pomieszać je, by utrudnić 
sobie układanie. Wiek: 1+.

Kasa sklepowa 
Dzieci mogą ważyć owoce i warzywa, a następnie 
wprowadzić wyniki do komputera. 
Za pomocą czytnika zeskanują 
paczkę ciasteczek lub butelkę 
wody. Następnie będą 
mogły zapłacić za swoje 
zakupy na trzy sposoby: 
pieniążkami, kartą płatniczą 
lub smartfonem (dołączone 
do zestawu). Liczba elementów: 25. 
Wiek: 3+.
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„Play & Fun Secret Pocket. Mistrz 
konstrukcji. Gra sensoryczna”

Hiszpańska lalka bobas Diana 
Hiszpańska lalka Carla 

Producent: WADER-WOŹNIAK
Producent: WADER-WOŹNIAK

Wyłączny dystrybutor: MARIO
Wyłączny dystrybutor: MARIO

WADER-WOZNIAK

MANOLO
PAOLA REINA

Rączki, nóżki i główka laleczki 
zostały wykonane z najlepszego, 
słodko pachnącego winylu, 
natomiast jej tułów jest miękki. 
Ubranko Diany zostało uszyte 
z wysokiej jakości pluszowego 
materiału, bardzo przyjemnego 
w dotyku. Wysokość laleczki: 
47 cm. W zestawie sukienka, 
majteczki, skarpetki, czapeczka 
i butelka.

Carla została wykonana w całości z pachnącego 
karmelem winylu. Laleczka ma gęste włoski, idealnie 
zachowane proporcje i śliczne oczy z rzęsami. 
Ze szczególną dbałością zostało również uszyte 
ubranko, które zachwyca fasonem i kolorami. 
W zestawie sukienka, rajstopy, czapka, szczotka 
do czesania oraz buciki. Wysokość lalki: 32 cm. 
Laleczka zapakowana jest w gustowne pudełko.

Wykorzystaj zmysł dotyku i układaj budowle 
z klocków ukrytych w sakiewce. Na kartach 
znajdują się wzory pojedynczych budowli 
z klocków. Poćwicz prawidłowe odgadywanie 
kształtów, wykorzystując wyłącznie zmysł dotyku. 
Uważaj na jokera! Dzięki niemu możesz zyskać 
lub stracić przewagę nad swoim konkurentem! 
Kto wykaże się większą wyobraźnią, koncentracją 
i szczęściem? Odkrywaj karty, odnajduj prawidłowe elementy, układaj 
budowle… Mistrz konstrukcji może być tylko jeden!

WADER-WOZNIAK

Trzypoziomowy przenośny 
garaż wyposażony jest w windę 
transportującą samochody na dowolny 
poziom, rampę, myjnię, dystrybutor 
paliwa, serwis samochodowy, liczne 
dekoracje i dwa autka. Zabawę 
urozmaicą dołączone naklejki. 
Podczas zabawy dzieci tworzą 
wiele scenariuszy, które uczą współdziałania w zespole i kreatywności. 
Poszczególne elementy łatwo łączą się ze sobą, a konstrukcja pozostaje 
trwała i stabilna. Zestaw zapakowany jest w estetyczne pudełko. Wiek: 3+.

Garaż serwis

Przytulny domek wiejski Sylvanian 
Families

Zestaw startowy Aquabeads

Producent: EPOCH
Producent: EPOCH

EPOCH
EPOCH

Przytulny domek wiejski z otwieranymi drzwiami 
i oknami to doskonały wybór dla każdego, 
kto rozpoczyna zabawę z figurkami zwierzątek 
z rodzin zamieszkujących krainę Sylvania. 
W zestawie figurka dziewczynki z Rodziny Królików 
z Czekoladowymi Uszkami. Dwa piętra domku 
można urządzić za pomocą mebli do kuchni 
i sypialni. Przytulny domek wiejski można 
połączyć z innymi zestawami, domkami i akcesoriami z serii Sylvanian 
Families. Wiek: 3+. Reklama TV: listopad-grudzień br.

Idealny dla dzieci rozpoczynających 
przygodę w koralikowym świecie 
Aquabeads. W zestawie 840 
koralików w 16 kolorach, szkatułka 
do przechowywania i transportu 
(wyposażona w podkładkę do układania 
z systemem Flip Tray) oraz akcesoria 
niezbędne do rozpoczęcia zabawy: 
aplikator, spryskiwacz i szablony. Koraliki 
Aquabeads łączą się w magiczny sposób 
po spryskaniu wodą. Wiek: 4+. Reklama TV: listopad-grudzień br.
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Psi Patrol – sztaluga 
Among Us – figurka 

Gra „Jaś i Małgosia”

Jeżdżąca walizeczka podróżna 
Psi Patrol

Mały odkrywca Królik Thomas 

Dystrybutor: DAMI 
Dystrybutor: DAMI 

Wydawca: GRANNA
Wydawca: GRANNA  

Dystrybutor: MARKO
Dystrybutor: MARKO

DAMI 
DAMI 

GRANNA
GRANNA

NICKELODEON
TINY LOVE 

Wykonana z tworzywa sztucznego 
sztaluga stołowa ozdobiona naklejkami 
z „Psiego Patrolu”. Świetnie sprawdzi 
się w podróży. W zestawie kolorowanka, 
kolorowa kreda i kredki świecowe, którymi 
można pokolorować obrazek. Dodatkowe 
elementy z zestawu można przechowywać 
wewnątrz sztalugi (po jej zamknięciu). 

Kolekcja figurek kolekcjonerskich 
znanych z gry „Among Us”. 
W opakowaniu znajdują się figurka 
i dodatkowe akcesoria, takie jak czapka 
i ręce, które można przymocować 
do figurki. Wysokość figurki: 12 cm.

Limitowana wersja kultowej gry wydana 
z okazji 30. urodzin Granny. Tym razem 
na farmę przyleciały bociany. 
Ich obecność przyniesie graczom 
szczęście. Niektórym nawet urodzą się 
bliźnięta! Liczba graczy: 2-4. Wiek: 6+. 

Pojemna walizka na kółkach 
z motywem postaci znanych 
z „Psiego Patrolu”. Idealna 
na wycieczki oraz wyjazdy 
wakacyjne. Wykonana 
z wytrzymałego materiału ABS, 
posiada dwukierunkowy zamek, 
jest nieprzemakalna i odporna 
na wgniecenia. Pojemność 
walizki: 32 l.

Zabawka interaktywna, 
a zarazem inteligentny 
przyjaciel, który potrafi 
zdziałać cuda dla rozwoju 
malucha! Jego rozmiary są 
dostosowane do dłoni dziecka 
i jego zdolności motorycznych. 
Zabawy rozwijające myślenie 
przyczynowo-skutkowe są dostosowane do poziomu rozumienia dzieci 
w tym wieku. Przykładowe zabawy: zabawmy się w a kuku, nakarm mnie, 
spraw, bym kichnął, skacz ze mną, połóż mnie do snu. Wiek: 1+.

Wesoła kooperacyjna planszówka dla całej rodziny, w której gracze 
starają się pomóc tytułowym 
postaciom w zdobyciu pięciu 
smakowitych pierniczków. 
Jednocześnie nie mogą 
dać się złapać Babie Jadze! 
Aby osiągnąć cel, muszą 
współpracować, wykazać 
się sprytem i logicznym 
myśleniem. Liczba graczy: 
2-4. Wiek: 6+.

Gra „Superfarmer & Bocian”
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Kubek ceramiczny w świątecznym 
ubraniu

Skarpetki w bombce

PlastoCoolki
Kosmo piasek 

Drewniany walec edukacyjny
Drewniane klocki magnetyczne 
Straż pożarna 

Dystrybutor: ROZETTE
Dystrybutor: ROZETTE

Producent: SELLMAR
Producent: SELLMAR

Dystrybutor: REKMAN 
Dystrybutor: REKMAN 

ROZETTE
ROZETTE

SELLMAR
SELLMAR

MALOWANY LAS 
IWOOD 

Para skarpet w świąteczne 
wzory zamknięta 
w przezroczystej bombce. 
Doskonały pomysł 
na świąteczny prezent.

Oryginalna masa plastyczna, która nigdy nie wysycha. Ze względu na dużą 
różnorodność kolorów można 
formować z niej rozmaite 
figurki. PlastoCoolki nigdy się 
nie rozsypują, więc nie ma 
problemu ze sprzątaniem. 
Są wielokrotnego użytku, 
nie wymagają dodania 
wody ani kleju. Produkt jest 
bezpieczny dla dzieci. 

Kubek ceramiczny w zdejmowanym ubranku to doskonały pomysł na 
prezent. Idealny na jesienno-zimowe wieczory. 

Oryginalny piasek kinetyczny 
o niezwykłych właściwościach. 
Miękki i przyjemny 
w dotyku, nigdy nie wysycha 
i nie twardnieje, można go 
wielokrotnie używać. Dostępny 
w rozmaitych zestawach 
z foremkami i w różnych 
kolorach.

Kostka zawiera ruchome elementy, pokrętła, klocki 
i labirynty, które pomogą dziecku poznać świat, 
ćwiczyć koordynację i ruchy precyzyjne. To prawdziwe 
centrum zabawy i aktywności, które na długo przykuje 
uwagę każdego malucha. Zabawka ma stabilną 
konstrukcję i została wykonana z mocnego 
drewna pokrytego bezpiecznymi farbami wodnymi. 
Młodsze dziecko zabawi na długi czas, 
a starszemu będzie pomocna w nauce cyferek 
i godzin. Walec wyposażony jest w chińczyka 
oraz grę w łowienie rybek. Wiek: 3+.

Klocki konstrukcyjne z magnesami, które pozwalają na łatwiejsze łączenie 
elementów. Atrakcyjna kolorystyka i elementy nawiązujące do straży 
pożarnej umożliwią szkrabowi stworzenie własnego 
oddziału jednostek walczących z pożarami, 
w tym pływających, jeżdżących i latających. 
Klocki iWood zostały wykonane w całości 
z drewna i mają zaokrąglone kształty, 
dzięki czemu dopasowują się do 
małych rączek. Liczba elementów: 100. 
Wiek: 3+.
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Gra „Calico”
Gra „MikroMakro: Na tropie zbrodni”

Lakiery Tubi Glam
Zestaw kreatywny Slime

Seria „Moc zabawy”
Seria „Bajki z magnesami”

Wydawca: LUCKY DUCK GAMES
Wydawca: LUCKY DUCK GAMES

Producent: TUBAN
Producent: TUBAN

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA
Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

LUCKY DUCK GAMES
LUCKY DUCK GAMES

TUBAN
TUBAN

MEDIA SERVICE ZAWADA
MEDIA SERVICE ZAWADA

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

Tubi Glam to seria lakierów stworzona z myślą o najmłodszych 
miłośniczkach dobrego stylu. 
Lakiery są nie tylko eleganckie, 
ale też w pełni bezpieczne 
dla delikatnej płytki paznokcia 
dziecka. Można je zmyć 
za pomocą wody. Gorzki smak 
lakieru pomoże ograniczyć 
nawyk obgryzania paznokci. 
Produkt w 100% polski.

Zadaniem graczy jest uszycie 
wygodnego i dobrze wyglądającego 
kocyka dla swoich kotów. Wykorzystują 
w tym celu kafelki przedstawiające 
skrawki materiału w różnych 
kolorach i wzorach. Starają się 
ułożyć je tak, by przyciągnąć uwagę 
milusińskich i wykonać zadania 
specjalne. Gra spodoba się zarówno 
grającym rodzinom, jak i bardziej 
wymagającym graczom.

Wewnątrz pięknie zilustrowane 
opowiadanie, 10 figurek 
i mata do zabawy. Dzięki 
książce i dodatkom przeżyjesz 
niesamowite przygody ze swoimi 
ulubionymi bohaterami! 
W serii ukazały się publikacje 
z Maszą i Niedźwiedziem, Świnką 
Peppą, Psim Patrolem, Barbie, 
Strażakiem Samem oraz
jednorożcami i przyjaciółmi.

Historyjki o ulubionych bohaterach, które 
dziecko może wymyślać ciągle od nowa 
poprzez różne przyczepianie magnesów. 
Fantastyczna przygoda czeka! W serii 
dostępne są publikacje ze Świnką Peppą 
i jej rodzinką, dzielnymi pieskami z Psiego 
Patrolu, Barbie oraz Strażakiem Samem.

Dzięki zestawowi kreatywnemu samodzielnie 
zrobisz żółtego glutka pachnącego bananem! 
Slime to świetna zabawka sensoryczna. Produkt 
jest w pełni bezpieczny dla dzieci i nie zawiera 
boraksu. Wyprodukowany w 100% w Polsce. 
Idealny pomysł na prezent. 
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Samochód-jeździk SuperCar nr 4 
z sygnałem dźwiękowym 

Paw Patrol – poduszka 

Meli Minis
Meli Basic

Dystrybutor: BEMAG
Dystrybutor: BEMAG

Producent: MELI
Producent: MELI

POLESIE
BEMAG

MELI
MELI 

Cechą charakterystyczną nowej serii jeździków jest realistyczny design, 
który udało się uzyskać poprzez imitację 
metalizowanych powierzchni (tarcze, 
reflektory, osłona chłodnicy). Ponadto 
wszystkie modele z serii mają muzyczną 
kierownicę z przyciskami do sterowania 
efektami dźwiękowymi (syrena, klakson 
oraz dźwięk silnika). Jeździk posiada 
schowek pod siedzeniem i szerokie koła.

Poduszka licencyjna uszyta z wysokiej 
jakości tkaniny, która gwarantuje 
utrzymanie wyrazistych kolorów 
nadruku. Ozdoba powstała z myślą 
o najmłodszych dzieciach, aby 
zapewnić im komfortowy i przytulny sen 
w towarzystwie postaci z ulubionych 
bajek. Poszewka przedstawia 
bohaterów „Psiego Patrolu” na tle lasu 
i gór. Wymiary poduszki: 40 x 40 cm.

Kucyki, samochodziki oraz 
superbohaterowie z bajek 
– dziecko może projektować 
kolorowe mozaiki według 
dołączonych wzorów lub zdać 
się na własną wyobraźnię.

Proste kształty przypominające 
puzzle pozwalają tworzyć 
dowolne kształty – zarówno 
płaskie, jak i przestrzenne. 
Niewielkie rozmiary łatwych 
w łączeniu elementów 
o przyjemnych barwach 
sprawiają, że trudno się od 
nich oderwać! Taka zajmująca 
zabawa będzie trwać długie 
godziny.

Volvo samochód-holownik + wózek 
widłowy

Zestaw kąpielowy z akcesoriami i lalką

Producent: POLESIE
Producent: POLESIE

POLESIE
POLESIE

Ciągnik siodłowy marki Volvo służy do holowania innych maszyn na lawecie. 
Mogą one na nią wjechać dzięki dwóm platformom umieszczonym na końcu 
naczepy. W zestawie wózek widłowy (z unoszonymi widłami), paleta oraz 
kolorowe klocki.

Małe dziewczynki uwielbiają 
opiekować się swoimi lalkami. 
Przebierają je, karmią i myją. 
Robią wszystko, czego wymaga 
opieka nad prawdziwym 
niemowlęciem. Ten zestaw 
pozwoli im sprawdzić się w roli 
małych mam.






