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Drodzy Czytelnicy,
Wiesz, jak skutecznie pozyskiwać zainteresowanie klientów?
Zastanawiałeś się co sprawia, że efektywność w przekonywaniu klienta do gier czy zabawek
w Twoim sklepie jest niezadowalająca?
Serca klientów pozyskujesz, gdy im pomagasz, a nie obsługujesz. Dobrze zaprezentowany produkt to sprzedany produkt. Udzielenie klientowi wyczerpujących informacji o produkcie
to większa sprzedaż.
Wraz z dostawcami i hurtowniami przygotowaliśmy bogaty pakiet materiałów, które pomogą
ci poznać produkty, ich właściwości, zalety oraz podpowiedzą w jaki sposób i komu je polecać.
Aktywni sprzedawcy, nastawieni na rozwój i otwarci na uczenie się zyskują więcej. Bądź
zatem aktywny. Systematycznie podnoś swoje kompetencje. Teraz możesz wybrać formę,
miejsce i czas, aby bliżej poznać gry i zabawki, które sprzedajesz. Zobacz jakie to proste,
a daje tyle możliwości!

Masz pytania, coś więcej możemy zrobić, aby wesprzeć Cię w codziennej pracy?
Napisz, z przyjemnością pomożemy!
Pozdrawiamy, XOXO

Dorota Mazurek (dmazurek@unit.com.pl)

Ewa Kowalska (ekowalska@unit.com.pl)

NOTA OD WYDAWCY: Przedruki i eksport tylko za zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji niezamówionych tekstów oraz
odsyłania materiałów niezatwierdzonych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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KRÓTKO O…

GWIAZDKA 2021
PREZENTACJE
HANDLOWE
Zapraszamy wraz z dostawcami na bezpłatne spotkania online, na których
ﬁrmy zaprezentują nowości na sezon Gwiazdka 2021.
Poniżej kalendarz spotkań, które zostały potwierdzone na dzień 12.08. Aktualny
kalendarz spotkań, wraz z linkami do rejestracji, jest opublikowany na stronie
targizabawek.pl
Spotkania są bezpłatne, adresowane do właścicieli sklepów, kupców, ﬁrm
handlowych oraz sprzedawców gier i zabawek.
Dlaczego warto się zarejestrować?
• Rejestracja nie zobowiązuje do złożenia zamówienia, a daje dużo korzyści.
• Tylko osoby zarejestrowane otrzymują:
– przypomnienie przed spotkaniem,
– linki do nagrania ze spotkania,
– certyﬁkat uczestnictwa (osoby obecne),
– dodatkowe materiały od prezentera.
• Osoby zarejestrowane i obecne na spotkaniu, mają szansę na wygranie
atrakcyjnych nagród.

KALENDARZ SPOTKAŃ
SIERPIEŃ
Rekman
Bayer Design

25.08.2021 g. 9:00
26.08.2021 g. 9:00

WRZESIEŃ
M&Z/TOMY
Rekman
EPOCH
MGA
TM TOYS
COBI klocki
COBI Dystrybucja
Alexander
Muduko
HIPOKAMPUS

03.09.2021 g. 9:00
06.09.2021 g. 9:00
08.09.2021 g. 9:00
09.09.2021 g. 9:00
10.09.2021 g. 9:00
14.09.2021 g. 9:00
15.09.2021 g. 9:00
17.09.2021 g. 9:00
21.09.2021 g. 9:00
30.09.2021 g. 9:00

PAŹDZIERNIK
JAWA
QELEMENTS

06.10.2021 g. 9:00
07.10.2021 g. 9:00

Nie ma Twojej ﬁrmy w kalendarzu?
Napisz do nas koniecznie!

Ewa Kowalska (ekowalska@unit.com.pl)
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KRÓTKO O…

Seria Wiem i ja
od MEDIA SERVICE ZAWADA

Lalaloopsy™ powracają

Książeczki od Media Service Zawada – Wiem i ja – otrzymały w tym roku wyróżnienie w XIX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Informacja ta nie pojawiła się, gdy ogłaszaliśmy laureatów, za co przepraszamy. Polecamy tę serię
uwadze. Do nauki zapraszają same gwiazdy: Świnka Peppa i Psi Patrol. Komisja
doceniła walory edukacyjne. Każda strona książki bowiem, składa się z dwóch
części oddzielonych od siebie perforacją. Pierwsza część zawiera podstawową
wiedzę, zaś na drugiej znajdziemy zadania do samodzielnego rozwiązania
przez dziecko.

MGA Entertainment (MGAE) ogłosiło wznowienie znanej serii lalek - Lalaloopsy™,
która świętuje swoje 10-lecie. W kolekcji będzie 25 lalek Lalaloopsy™, wśród
których znajdziemy ulubione, znane lalki, ale pojawią się również zupełnie nowe
modele. Tradycyjna zabawa lalkami zostanie urozmaicona zaproszeniem do
kreatywnej zabawy DIY. Firma zdecydowała się na ponowne wprowadzenie
marki na rynek w odpowiedzi na prośby tysięcy mam, które podpisały specjalną
petycję.
„Jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy podzielić się Lalaloopsami z zupełnie
nowym pokoleniem kreatywnych dzieci, które z przyjemnością się z nią bawią”
– powiedział Isaac Larian, dyrektor generalny i założyciel MGA Entertainment
– „To oczywiste, że nasi fani tęsknią za Lalaloopsami, potwierdza to niesamowita
petycja od Mam. Małe dzieci uwielbiają urocze postacie i tradycyjną kreatywną
zabawę, a my jesteśmy podekscytowani, że możemy uszczęśliwiać naszych
fanów powrotem Lalaloopsów”.

Back to School
z Tacticiem
Szybkimi krokami zbliża się okres „powrotu do szkoły”. Firma Tactic Games
przygotowała w związku z tym szeroką
promocję swoich gier edukacyjnych, obejmującą następujące działania:
• Reklama drukowana w magazynie
Świat Przedszkolaka. Zasięg 400 tys.
rodziców
• Insert w Bliżej Przedszkola. Nakład 8000
szkół i przedszkoli
• Reklama na Facebooku. Organizujemy dwa konkursy na Facebooku Świat
Przedszkolaka. Oczekiwany zasięg to 330 tys.
• Kampania YouTube – zasięg 100 tys. widzów
• Kampania influencerska – planujemy rozdać 10 gier Wszystkie Dzieci Świata dla
influencerów rodzinnych. Oczekiwany zasięg na Instagramie wyniesie 150 tys.

EKO Wader
Firma Wader-Woźniak właśnie wykonała krok w stronę wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w fabryce – dołączyła do programu
EKO Biznes realizowanego przez Tauron i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Energia elektryczna wykorzystywana przez Wader-Woźniak, będzie pochodzić z elektrociepłowni, w których stosowana jest kogeneracja, czyli efektywniejsza metoda wytwarzania
energii elektrycznej. Metoda ta polegająca na wspólnej produkcji
energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym,
pozwala na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
a tym samym wpływa na ochronę środowiska.
Uczestnictwo w programie to dla zarządu oraz pracowników, powód
do zadowolenia z podejmowanych proekologicznych inicjatyw, ale
również konkretny, podany w liczbach efekt czyli ilość zredukowanej
emisji C02 w określonych ramach czasowych.
- Dzisiaj wszyscy myślimy i działamy proekologicznie i pomimo tego,
że w biznesie nie da się z dnia na dzień zmienić pewnych procesów,
to należy aktywnie działać w kierunku zmiany i podejmować inicjatywy służące ochronie środowiska naturalnego - podsumowuje
Marcin Woźniak, Prezes Wader -Woźniak.
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A POD
CHOINKĄ…

KULTOWE LALKI
NATALIA
COLLECTION!
Lalki Natalia Collection cieszą się nieprzemijającym powodzeniem podczas świątecznego szaleństwa zakupów prezentowych. Ich popularność wiąże się z zdobytym przez lata zaufaniem do marki, przystępnością cenową, a przede wszystkim
szerokim asortymentem, w którym każda dziewczynka znajdzie
coś dla siebie. Także i w tym roku, Natalia Collection prezentuje
świąteczną ofertę, a w niej powracające bestsellery.
ROZKOSZNY BOBASEK DLA MAŁYCH MAM
Rozkoszny bobasek od Natalia Collection zaspokoi potrzebę opiekuńczości
i pozwoli na bardziej realistyczną zabawę w dom. Lalka w dużej mierze
reaguje na naturalne gesty, które wykonuje się przy prawdziwym dziecku.
Podczas kołysania bobasek zamyka oczy i po chwili wydaje odgłosy spania.
Jednak – tak samo jak przy prawdziwym dziecku – nie zawsze to wystarczy!
Czasami lala dalej płacze i nie chce zasnąć, więc może jest głodna? Wystarczy
podać jej butelkę, a po chwili uspokoi się i zaśnie. Jednak należy pamiętać
o tym, że takiego malucha łatwo obudzić – wymaga delikatnego ułożenia do
snu, bo jak tylko się przebudzi, jest skory do dalszej zabawy! Szczególnie
uwielbia być podrzucany na rękach i kołysany na boki – ten ruch sprawia, że
lalka zaczyna się śmiać i wesoło gaworzyć. Rozkoszny bobasek reaguje także
na poklepywanie po pleckach po jedzeniu – wtedy cicho mu się odbija.
Poza reagowaniem na ruch, bobasek posiada także 3 sensory dotykowe.
Wystarczy pogładzić lalkę po policzku, by powiedziała „tata”, a przy masowaniu brzuszka powie „mama”. Lalka także przesyła soczyste całusy – trzeba
dotknąć okolic ust/podbródka lalki, by bobas wydał odgłos buziaka.
Rozkoszny bobasek ubrany jest w śliczny różowo-biały komplecik – sukieneczkę z miękkiego materiału, do której można przyczepić załączony w zestawie smoczek, by się nie zgubił. Czapeczkę można według uznania zdejmować i zakładać, na przykład przed położeniem do snu na mięciutkiej
poduszeczce. Taka zabawka rewelacyjnie umili ferie świąteczne, zajmując
dziecko całymi godzinami.
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ANIELSKIE ŚWIĘTA DLA KAŻDEGO
Aniołek śpiewający kolędy z serii Natalia Collection roztacza wokół siebie
magię Świąt, której nie można się oprzeć. Jest to śliczna laleczka o długich lśniących włosach i niebieskich oczach, białej jak śnieg sukni i pięknych, rozłożystych skrzydłach. Pastelowy design pudełka dobrze komponuje się z delikatną urodą laleczki sprawiając, że zabawka świetnie
prezentuje się w pudełku, a tym bardziej – pod choinką, w otoczeniu
świątecznych ozdób.
Jej urzekający wygląd to jednak nie wszystko – najważniejsze są funkcje
tej magicznej lalki. Aniołek śpiewający kolędy… cóż, śpiewa kolędy! W jej
repertuarze znajdują się najpopularniejsze świąteczne pieśni, takie jak
„Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem” i „Gdy
się Chrystus rodzi”. Do tego wypowiada krótkie frazy, zachęcając do
wspólnego kolędowania i bożonarodzeniowej zabawy. Obok radosnego
śpiewu, Aniołek znajduje także chwilę na refleksję – po uniesieniu rączek,
powie modlitwę „Aniele Boży”, roztaczając atmosferę spokojnej, świątecznej zadumy i wdzięczności.
Poza budowaniem świątecznego nastroju przy stole wigilijnym, lalka
świetnie sprawdzi się także w innych rolach. Aniołek od Natalia Collection
pomoże w ćwiczeniu pamięci, ucząc kolęd i modlitwy, których znajomość przydaje się co roku. Aniołek, przygotowując dziecko do nadchodzących Świąt, przypomni i utrwali teksty pieśni, zachęcając do występów i kolędowania nie tylko podczas Bożego Narodzenia. W końcu…
które dziecko nie marzy o tym, by Święta trwały cały rok!
NATALIA GOTOWA NA ŚWIĘTA 2021!
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą lalek i akcesoriów z serii
Natalia Collection. Jak co roku, na zbliżające się Święta przygotowaliśmy
wiele ciekawych pozycji, w tym nowości i niezmiennie popularnych
bestsellerów. Zarówno debiuty, jak i powracające hity świetnie prezentują
się w odświeżonej oprawie graﬁcznej, dzięki której
satysfakcja z rozpakowywania prezentów będzie jeszcze większa!
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O GRANNIE INACZEJ
Wybrałyśmy się do Granny, na wycieczkę. Zajrzałyśmy tu i ówdzie, chcąc poznać „jak oni to robią”.
Zobaczcie, co nam się udało podpatrzeć.
Granna – i wszystko jasne! Od 30 lat cały team w pocie czoła tworzy gry familijne, dla dzieci.

SIEDZIBA WYDAWNICTWA GRANNA ZNAJDUJE SIĘ W WARSZAWIE.
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Zanim gra traﬁ w twoje ręce, wydarza się bardzo
wiele. Na początku musi być pomysł! O te
w Grannie nietrudno.

Aby proces twórczy i produkcyjny mógł ruszyć na
dobre, pomysł zaakceptować musi zarząd. Pani
Ewa Falkowska, prezes i współzałożycielka Granny,
wspólnie z zespołem omawia każdą propozycję.
Wysoka jakość traktowana jest priorytetowo.

NIE ZAPOMINAJĄ RÓWNIEŻ O BARDZIEJ
WYTRAWNYCH GRACZACH.

Co roku nowe tytuły wskakują na półki w dobrych
sklepach z zabawkami, grami planszowymi
i w księgarniach. Jednak i tak, najbardziej kojarzeni są z grą SUPERFARMER.

GŁOWY PEŁNE CIEKAWYCH POMYSŁÓW?
– TAK W GRANNIE ICH NIE BRAKUJE.

PANI EWA FALKOWSKA OMAWIA BIEŻĄCE SPRAWY
FIRMY I PILNUJE, ABY WSZYSTKO DZIAŁAŁO JAK
W ZEGARKU.

GRAFICY, REDAKTORZY RUSZAJĄ DO AKCJI I DOPIESZCZAJĄ KAŻDY SZCZEGÓŁ I ELEMENT GRY.
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Marketing kreśli plany promocji. Dział handlowy
mocno je wspiera albo w nie ingeruje (nie chcieli
nam tego zdradzić). Współpraca potraﬁ być dynamiczna, ale zawsze owocuje przygotowaniem
efektywnego planu działania.

Właśnie drukuje się „Śniadanko”. Gra pod naszym
patronatem. Pyszna, zdrowa, dla maluchów.
Hasło „Gram sam” zwróci uwagę niejednego
rodzica.

O! i gra gotowa! Dział produkcji spisał się na
medal, jak zwykle.

WOW – KAWAŁ DOBREJ ROBOTY – POMYŚLAŁAM…

BARTOSZ NAREJKO I BOŻENA MICHALSKA
PODCZAS JEDNEJ Z DYSKUSJI…

Procesy produkcyjne to nie jest prosta sprawa
– sprawdzałam, potwierdzam…

Teraz gry traﬁają do magazynu, a stąd do sklepów. To już ostatnia prosta, aby znalazła się
w twoich rękach.

… KTÓRA NABIERA RUMIEŃCÓW...

Dział handlowy - to dzięki ich pracy, gry pojawiają
się na sklepowych półkach.

I TAK OD 30 LAT…
Gratulujemy Państwu Falkowskim i całemu
Zespołowi Granna.
Ostatnie trzy dekady nie były łatwe, a jednak Granna
jest niezmiennie jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw gier planszowych w Polsce.

UUUPS, ZAUWAŻYLI NASZ OBIEKTYW.

A tymczasem na produkcji praca wre…

PAWEŁ WIECZORKOWSKI I BARTOSZ NAREJKO
OMAWIAJĄ OFERTĘ DLA KLIENTA, KTÓRY,
JAK PODSŁUCHALIŚMY, ZŁOŻYŁ BARDZO
DUŻE ZAMÓWIENIE.

OD LEWEJ: KONRAD FALKOWSKI I EWA FALKOWSKA
Z KAŻDEJ GRY MOGĄ BYĆ DUMNI.

Ambicje Granny wybiegają daleko poza granice
kraju. Ich tytuły można znaleźć właściwie w każdym zakątku globu.

SUMIENNA PRACA CAŁEJ DRUŻYNY GRANNY PRZEKŁADA SIĘ NA LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

Po Grannie myszkowały
Dorota Mazurek i Ewa Kowalska
DZIAŁ EKSPORTU MA PEŁNE RĘCE ROBOTY.

Więcej materiałów z naszej wyprawy znajdziecie
m.in. na kanale @szgik na TikToku - zapraszamy
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TOYS FROM SPAIN
ZABAWKI, O KTÓRYCH
WSZYSCY MÓWIĄ
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Hiszpańskie zabawki są w modzie. Nowy proﬁl konsumenta zmienił jego preferencje, znajdując swojego najlepszego sprzymierzeńca
w zabawkach projektowanych i produkowanych w tej części świata.

Toys From Spain ma odpowiedź na wymagania konsumentów, którzy przywiązują dużą wagę do różnorodności i jakości elementów oraz zabawek,
które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie lub dzielone pomiędzy rodzeństwem. To produkty dla klientów, którzy w swojej polityce
biznesowej są zaangażowani w zrównoważony rozwój zarówno w procesach
produkcyjnych, pakowaniu, jak i w poszukiwaniu nowych, bardziej przyjaznych środowisku materiałów.

19 I targizabawek.pl

Niewiele krajów na świecie może pochwalić się tak długą tradycją produkcji
swoich zabawek jak Hiszpania. Znajduje to odzwierciedlenie w naszych
wyrobach, między innymi tak kultowych jak słynne lalki Onil, które nadal są
wytwarzane w żmudnym rzemieślniczym procesie, dzięki czemu nie mają
sobie równych w żadnej innej części świata. Czy wiecie, że aby zrobić twarze
tych lalek, jej projektanci inspirują się miejscowymi dziećmi, dzięki czemu
są tak realistyczne?
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Niepowtarzalność hiszpańskich zabawek czyni je wyjątkowymi, jest prawdziwym odzwierciedleniem śródziemnomorskiego, otwartego i przedsiębiorczego ducha, który charakteryzuje ten kraj i plasuje go na piątym miejscu
w Unii Europejskiej pod względem wielkości rynku wraz z 240 ﬁrmami,
które w ubiegłym roku zanotowały sprzedaż 62 milionów zabawek.

bawek, gdzie każdy w indywidualnym showroomie ma okazję zaprezentować
nowości przygotowywane na bożonarodzeniową kampanię 2022.

Nietypowy rok 2020 przyniósł temu sektorowi gospodarki hiszpańskiej obrót
w wysokości 1 558 mln euro, z czego 43% (673 mln euro) odpowiadało eksportowi głównie do Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami zabawek hiszpańskich w tym regionie są Francja, Niemcy, Portugalia i Włochy.

Mamy nadzieję, że jesień 2021 roku pozwoli nam się ponownie spotkać bezpośrednio. Chociaż widzieliśmy korzyści płynące z wideokonferencji i cyfrowych salonów wystawowych, odkryliśmy również, że nie są one w stanie
zastąpić interakcji, jakie zachodzą podczas osobistych spotkań. Dlatego liczymy na to, że w dniach od 2 do 5 listopada 2021 r. nasze ﬁrmy zaprezentują
nowości, które zatriumfują w przyszłorocznej kampanii w niezrównanej
oprawie oferowanej przez Pre-Show Toys w Hotelu Villa Gadea w Altea.

Zabawki z Hiszpanii mają to „ coś”, co czyni je wyjątkowymi. Nazywamy to
duszą. Każdy rzemieślnik, pracownik i przedsiębiorca wkłada w swoje zabawki charakter i serce – i to właśnie czyni je tak wyjątkowymi dla tych,
którzy je otrzymują.
Pierwsze nowości, tendencje i trendy na 2022 rok można obejrzeć na
Juguetes Pre-Show. Wydarzenie organizowane przez Hiszpańskie Zrzeszenie
Producentów Zabawek to miejsce spotkań kilkudziesięciu producentów za-

Temu wydarzeniu towarzyszy równolegle program wykładów i prezentacji,
skierowany do producentów i dystrybutorów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem Pre-Show i zapoznaniem
się z nowościami w zabawkach hiszpańskich prosimy o kontakt z Biurem
Radcy ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasady Hiszpanii w Warszawie
pisząc na adres Varsovia@comercio.mineco.es wpisując w temacie
Pre-Show.
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NOWOŚCI
przegląd produktów

129438 – PILOT EDUKACYJNY DO TV – E-EDU
Nowy Pilot edukacyjny od E-EDU jednocześnie bawi maluszka i rozwija
jego zdolności manualne oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Wesołe
piosenki i wierszyki wypełnione onomatopejami zaproszą dziecko do
świata dźwięków, a podświetlane elementy przyciągną wzrok i wzbudzą
ciekawość. Klawisze numeryczne uczą o cyferkach i są świetnym
startem w naukę liczenia! Zabawka odpowiednia dla dzieci powyżej
18 miesiąca życia.
Producent: Artyk

CzuCzu
CZUCZU BIBLIOTECZKA DZIECKA
W edukacyjnym zestawie znajdują się 4 długie książeczki harmonijki
o tematyce najbliższej maluchom: Mama, Tata, Rodzina, Dom. Urocze
ilustracje, proste rymowane wierszyki i pomysłowa treść inspirują do
lektury i wielu rozwijających zabaw w pokazywanie, wodzenie palcem,
powtarzanie pierwszych dźwięków i słów. To doskonały pomysł na prezent
dla malucha i zaproszenie do świata książek.
Wiek: 15 mies.+
Producent: Bright Junior Media

Artyk
swiatzabawek.net I 22
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NOWOŚCI – ZABAWKI DO LAT 3

PULIO
KUFEREK MAŁY Z KLOCKAMI K2
Klocki K2 o szerokości 30 mm pozwalają na tworzenie bardziej
skomplikowanych budowli i całych miasteczek dzięki dodatkowym
elementom, takim jak okienka, drzwi, daszki, drzewka, ludziki, pociągi,
samochodziki. Na zdjęciu przykładowa scenka z wykorzystaniem
wszystkich klocków z kuferka.
Wymiary kuferka w [mm]: 390x290x300
Wiek: od 2 lat
Producent: HEMAR Family Sp. z o.o. sp.k.

BBURAGO JUNIOR 2-POZIOMOWY GARAŻ Z PARKINGIEM+AUTKO
Garaż 2-poziomowy z parkingiem, rampami, bramkami, zjeżdżalnią
i innymi akcesoriami. W zestawie autko Volkswagen Beetle 3,5''.
Wymiary po rozłożeniu: 67,5x38,4x31,6 cm. Wiek: 12M+.
Producent: BBURAGO JUNIOR / Importer: FH PULIO

HEMAR Family
GRYZAKI LUCY DARLING
Prześliczne gryzaki wykonane z miękkiego silikonu aby łagodziły ból
i dyskomfort podczas ząbkowania. Zaprojektowane tak aby spełniały
funkcje gryzaka masującego dziąsła, smoczka oraz zabawki. Do
dodatkowej stymulacji gryzaki mają ruchome części, żywą kolorystykę
i różną fakturę, która będzie koić i rozluźniać delikatne dziąsła. Zabawka
jest ślicznie zaprojektowana i zapakowana dlatego idealnie nadają się
na prezent.
Producent: Lucy Darling
Dystrybutor: QElement

BBURAGO JUNIOR WÓZ
STRAŻACKI Z PIANINKIEM
Wóz strażacki z instrumentem
muzycznym. Pianinko
w kształcie drabiny strażackiej
można odkręcić i używać
osobno, działa w 2 trybach
(dźwięki klawiszy i gotowe
efekty dźwiękowe).
Wiek: 12-36M.
Wymagane baterie:
2xAAA
(zawarte w zestawie).

PULIO

Producent:
BBURAGO JUNIOR
Importer: FH PULIO

QElements
SERIA ZABAWEK KLOROFIL Z FUNKCJĄ PODŚWIETLENIA
Gdy zwierzątko jest
wstawione
w odpowiednie
miejsce, zostaje
ono podświetlone.
W serii jest śliczna
lilia wodna, urocza
łódeczka
w kształcie orzecha
włoskiego, tratwa
z żagielkiem z listka
i kwiatuszka.
Producent: Vulli
Dystrybutor:
QElements

QElements
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NOWOŚCI – ZABAWKI

ZABAWKI
5537 WESOŁE MIASTECZKO
W parku rozrywki Sylvanian Families czeka mnóstwo atrakcji. Wokół
parku biegnie trasa wyścigowa dla mini-samochodzików. Wyrzutnia
„Podróż kosmiczna” wystrzeli maluchy w górę, aż do spadającej gwiazdy.
W baloniku na diabelskim młynie zmieszczą się 3 maluchy. Mechanizm
koła uruchamiamy obracając umieszczonym za nim kwiatkiem. Kolejną
atrakcją w parku rozrywki Sylvanian Families jest huśtawka w kształcie
statku. Tutaj maluchy mogą się huśtać – wystarczy obracać kwiatek
znajdujący się z tyłu parku. Zestaw Wesołe miasteczko Sylvanian Families
zawiera zamek z kosmiczną wyrzutnią, diabelski młyn z balonikiem,
huśtawką w kształcie statku, trasę dla samochodzików oraz 3 ﬁgurki
małych zwierzątek Panda, Kotek perski i Biszkoptowy króliczek. Główki,
rączki i nóżki ﬁgurek są ruchome, wielkość ﬁgurek ok. 4 cm. Po rozłożeniu
park rozrywki ma wymiary około 40 x 40 x 23 cm (szer. x wys x gł.).
Zabawki Sylvanian Families polecamy dla dzieci od 3 roku życia. Reklama
TV listopad-grudzień 2021.
Producent: Epoch

Wader-Woźniak
TECH TRUCK ZWYŻKA 35318
Zwyżka-podnośnik to samochód wchodzący w skład serii Tech Truck.
Mali pasjonaci motoryzacji oraz obserwatorzy pracy ekip budowlanych,
technicznych, ratunkowych i remontowych mają teraz okazję, aby
przenieść swoje zainteresowania do świata zabawy. Zabawa
samochodem zwyżka Tech Truck, daje możliwość poznania pracy
specjalistów, jak również mechanizmów działania profesjonalnych
pojazdów do zadań specjalnych.
Producent: Wader-Woźniak

Epoch
ICOM Poland
KLOCKI BLOCKI THE COLLECTION – KB0404 PIT STOP
BLOCKI The Collection to klockowy hit sezonu 2021/ 2022! Ta wyjątkowa
kolekcja klocków Blocków powstała we współpracy z człowiekiem, który spełnił
swoje marzenie o garażu pełnym niesamowitych samochodów! Joseph
– @The.Collection jest nie tylko pasjonatem motoryzacji, ale też najbardziej
znanym kolekcjonerem szybkich i unikatowych aut w Polsce. I to właśnie on
stał się inspiracją do stworzenia tej niepowtarzalnej serii klocków Blocków.
BLOCKI The Collection to seria klocków dla miłośników motoryzacji, wyścigów
samochodowych i wszystkiego co z tym związane. W tej kolekcji młodzi fani
4 kółek znajdą szybkie sportowe auta, wyścigowe ciężarówki, klasyczne
muscle cars, niesamowity pit stop Formuły 1, a nawet zestaw z policyjnym
pościgiem samochodowym! Każdy z zestawów klocków sygnowany jest
emblematami @The.Collection. W zestawach nie mogło zabraknąć także
ﬁgurki samego Josepha! Tej kolekcji klocków Blocków nie można przegapić
– Ty również stań się KOLEKCJONEREM z BLOCKI The Collection!
Producent/dystrybutor: Toys 4 All/ICOM Poland

KLOCKI BLOCKI MUBI – MU3004 PODRÓŻ KOLEJKĄ
Nowe klocki BLOCKI MUBI łączą w sobie wszystko, co maluchy kochają
najbardziej. Zestawy z serii klocków BLOCKÓW dla najmłodszych, już
w poprzednich sezonach były produktami cieszącymi się największą
popularnością. Nowe pociągi MUBI dostarczają dziecku mnóstwo
zabawy, szczególnie że wyróżniają je interaktywne funkcje – ruch,
dźwięk, światło! Kolejki MUBI posiadają napęd, dzięki któremu same
jeżdżą, wydają dźwięki prawdziwego pociągu i mrugają światłami.
Wszystkie zestawy z kolejkami z serii BLOCKI MUBI Pociągi przeznaczone
są dla dzieci od 2. roku życia. Klocki w kolekcji MUBI są większe, niż
w przypadku klocków konstrukcyjnych dla starszych dzieci, dzięki czemu
maluch jest w stanie sam układać elementy. Wielkość klocków jest
też odpowiednia, by zapewnić bezpieczeństwo zabawy. Układanie
klockowych konstrukcji ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka
– wspiera motorykę małą, koordynację oko-ręka, rozwija sensorykę.
BLOCKI MUBI są kompatybilne z seriami innych popularnych
plastikowych klocków konstrukcyjnych dla najmłodszych.
Producent/dystrybutor: Toys 4 All/ICOM Poland

ICOM Poland
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Playmobil
70777 KALENDARZ ADWENTOWY „ZABAWA W WODZIE – SYRENKI”
Jak co roku, z wielką przyjemnością prezentujemy cieszące się dużą
popularnością kalandarze andwentowe, tym razem dla naszych fanów
mamy zupełną nowość: kalendarze z produktami do kąpieli, które dzięki
załączonym tabletkom
koloryzującym,
kryształkom
do kapieli,
syrenkom
zmieniającym
kolor, wyczarują
podwodny świat
syrenek w każdej
łazience.
Wiek: 4-10 lat
Producent:
Playmobil

70745 VIOLET VALE – WIEŻA CZARODZIEJA
Rycerska seria została wzbogacona o wysoką Wieżę Czarodzieja Czasu
Timithora, który stara się za wszelką cenę pokrzyżować złowieszcze plany
swojego arcywroga Umbrathora, i chce wykorzystać mroczną magię
z Portalu demonów.
Wieża kryje wiele
ciekawych
niespodzianek,
które gwarantują
wspaniałą zabawę,
nie tylko dla fanów
serii NOVELMORE.
Wiek: 4-10 lat
Producent:
Playmobil

Playmobil
Simba Toys Polska
ZESTAW BUDOWLANY NA LICENCJI MARKI VOLVO
Zabawka składa się z ciężarówki z funkcją światła i dźwięku oraz
przyczepy z ruchomym podjazdem, na której znajduje się 9 cm
ładowarka marki Volvo. Ładowarka posiada ruchomą łopatę, którą
można ładować różne przedmioty na domowej budowie. Dodatkowo
przyczepa, na której przewożona jest ładowarka, może być
odczepiana, dzięki czemu dziecko może bawić się każdym
elementem zestawu osobno. Wymiary 32 cm, 3l+

SUPER MARIO MASKOTKI PLUSZOWE, 4 RODZAJE, 20 CM
Pluszowe postaci wiernie odwzorowują bohaterów gry, której akcja
odgrywa się w Mushroom Kingdom. Maskotki są wykonane z miękkiego
pluszu, ich oczy i logo na czapce są wyhaftowane. Dostępne rodzaje
w opakowaniu zbiorczym: 4 x Hydraulik Mario, 3x brat Luigi, 3x dinuś
Yoshi i 2x grzybek Toad, wysokość: 20 cm, 0m+
Dystrybutor:
Simba Toys Polska

Dystrybutor:
Simba Toys Polska

Multigra
MOJA TOREBKA
Zestaw kreatywny
do samodzielnego
wykonania wymarzonej
torebki, w którym
znajdziemy wycięte już
w odpowiedni kształt
kawałki ﬁlcu, włóczkę,
igłę oraz ozdobne
elementy. Gruba,
plastikowa igła
bezpieczna dla dzieci.
Całość spakowana
w estetyczne, poręczne
pudełko, które łatwo
zmieścić i ustawić
na półce.
Wiek: 5+.
Producent: Multigra

Toys
Simba ToysTM
Polska
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143588 / 143595 – TRAKTOR ZDALNIE STEROWANY – MINI FARMA
Świetna zabawka dla fanów maszyn rolnych i pojazdów zdalnie
sterowanych – nowy traktor z serii Mini Farma posiada pełny zakres jazdy
i ruchome elementy. Do traktorka dołączona jest także odczepiana
przyczepka, która ułatwi realizację najtrudniejszych projektów w
gospodarstwie rolnym. Realistyczny design sprawi, że dziecko poczuje się
jak prawdziwy farmer! Do wyboru 2 wzory.
Producent: Artyk

Artyk
„PROFI” SAMOCHÓD-KOPARKA
Ciężarowka PROFI posiada efekty świetlne i dźwiękowe oraz napęd
inercyjny. Kabina jest oszklona, a koła ogumowane. Na obracanej
platformie umieszczona kabina i łyżka koparki.
W zestawie są barierki drogowe. Dostępne
dwa kolory: pomarańczowy i żółty.
Na kabinie samochodu znajdują się
4 przyciski do sterowania
efektami dźwiękowymi i
świetlnymi. Tuż są dwa
koguty, które świecą się
przy naciśnięciu
przycisków na kabinie.
Auta zapakowane są
w kolorowe pudełka.
Dystrybutor: Bemag

Bemag
FORTNITE
Maskotka z kultowego ﬁlmu.
Zawieszka wykonana z przyjemnego pluszu.
Produkt posiada wszystkie niezbędne certyﬁkaty obowiązujące na terenie
Unii Europejskiej.
Wysokość maskotki wynosi ok. 7 cm
Producent: Daffi

Daffi
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STnux
TIE DYE ZESTAW DO FARBOWANIA
Zestaw TIE DYE do farbowania tkanin zawiera barwniki aż w
8 kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, turkusowym,
pomarańczowym, różowymi ﬁoletowy.
Dodatkowo w zestawie znajdują się białe bawełniane akcesoria do
pofarbowania: gumka do włosów typu scrunchies, szaliczek o wym.
20x50 cm, opaska.
W zestawie są też: 3 pary rękawiczek, plastikowy obrus 91 x 91 cm,
30 szt. gumek, instrukcja.
Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia.
Dystrybutor: STnux, marka Toys inn

ZESTAW DO SCRAPBOOKINGU
Zestaw dla miłośniczek scrappbokingu i nie tylko. Zawiera 30 stronicowy
album z atrakcyjną okładką z jednorożcem. W zestawie znajduje się
wiele elementów takich jak naklejki, papiery ozdobne, taśmy, również
nożyczki i klej, do ozdabiania stron albumu. Zawartość zestawu
gwarantuje wiele
godzin kreatywnej
zabawy.
Produkt przeznaczony
dla dzieci
od 3 roku życia.
Dystrybutor:
STnux, marka Toys inn

STnux

STnux
ZESTAW 10 W 1
Zestaw zawiera aż 21 elementów: pluszowy pamiętnik zamykany
na kłódkę, piórnik, długopis z pomponem, 3 długopisy żelowe, 3 ołówki
w brokatowej budowie, kleje brokatowe w 3 kolorach, 2 gumki do
ścierania, 2 zakreślacze, taśmy klejące w 3 kolorach oraz 2 gumki do
włosów Całość zapakowana w eleganckie pudełko. Produkt sprawdzi
się idealnie, jako prezent dla dziewczynek w różnym wieku.

SCRATCH CARDS
Propozycja da młodszych artystów. Z tym zestawem każdy będzie
zadowolony z efektów swojej pracy. Zestaw zawiera aż 20 kart do
zdrapania w formacie A5, 3 szablony, rysiki i pędzelek. Można tworzyć
wzory korzystają szablonów, ale również własne kompozycje.
Dodatkowo w zestawie znajduje się 12 zawieszek do zdrapania,
z których mogą
powstać oryginalne
ozdoby na choinkę.
Ta zabawka
w przyjemny i twórczy
sposób rozwija
zdolności
manualne dzieci.
Produkt przeznaczony
dla dzieci
od 3 roku życia
Dystrybutor:
STnux, marka Toys inn

Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
Dystrybutor: Snu, marka Toys inn

STnux
KLEJ BROKATOWY 12 SZT.
Idealny produkt do tworzenia kart i dekoracji świątecznych. W zestawie
znajduje się aż 12 klejów brokatowych , w tym cztery kleje dwukolorowe.
Całość zapakowana w eleganckie pudełko, które może stanowić
oryginalny prezent.
Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
Dystrybutor: STnux, marka Toys inn

STnux
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Epee
PINYPON CITY – ZESTAW „PIZZERIA” Z LALECZKĄ 8 CM I AKCESORIAMI
Zestaw „Pizzeria” z dozownikami lodów, panelem na menu dnia, kasą,
stolikami oraz wieloma innymi akcesoriami. Tutaj Pinypon zjedzą swoją
ulubioną pizzę, a zamówienia będą mogły składać nie wysiadając nawet
z auta. W opakowaniu znajduje się 1 laleczka Pinypon 8 cm, pizzeria ze
szlabanem dla aut oraz zestaw 50 akcesoriów.
Producent: Epee

Bemag
„PROFI” SAMOCHÓD-EWAKUATOR
Holownik PROFI posiada napęd inercyjny i wyposażony w 2 małe
dźwigi. Za ich pomocą można wyciągać i wciągać linkę z hakiem,
zaczepiać do innego auta i holować. Na kabinie samochodu znajdują
się 4 przyciski do sterowania efektami dźwiękowymi i świetlnymi. Tuż
są dwa koguty, które świecą się przy naciśnięciu przycisków na kabinie.
Auta zapakowane są w kolorowe pudełka. Dostępne dwa kolory:
niebieski i zielony.
Dystrybutor:
Bemag

Daffi

LOONEY TUNES
Bohaterowie bajek
Looney Tunes
Maskotka wykonana
z przyjemnego pluszu
Produkt posiada
wszystkie niezbędne
certyﬁkaty obowiązujące
na terenie Unii Europejskiej.
Wysokość maskotki
wynosi ok. 20 cm
Producent: Daffi
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MASKOTKI HARRY POTTER
Pięć głównych postaci z popularnej opowieści o Harrym Potterze to
nowa kolekcja pluszowa hiszpańskiej ﬁrmy PLAY BY PLAY. Maskotki
są bardzo starannie wykonane, z dbałością o każdy szczegół.
Wysokość maskotek: ok. 30cm
Producent: PLAY BY PLAY/Hiszpania/
Importer: GANDALF

Gandalf
PLECAKI PLUSZOWE PSI PATROL
Dwa plecaki pluszowe Psi Patrol - w wersji dla dziewczynek i chłopców,
to nowość w ofercie niemieckiej ﬁrmy UNDERCOVER. Plecaki łącza
w sobie przyjemne z pożytecznym. Boki i tył mają uszyte
z nieprzemakalnej, trwałej tkaniny brezentowej, zaś front uszyty
z mięciutkiego w dotyku pluszu. Wymiary: 35x25x8cm.
Producent: UNDERCOVER /Niemcy/
Importer: GANDALF

Gandalf
HEMAR Family

PLAY-DOH MAGICZNY PIEC
DO TORTÓW
Cukiernicy Play-Doh zawsze stają na
wysokości zadania! Przygotowuj
niesamowite torty z Play-Doh
i obserwuj, jak powstają - jakby
naprawdę rosły w piekarniku! Wyłóż
masę Play-Do na blaszkę do
„pieczenia”, a potem umieść ją
w piekarniku. Kiedy usłyszysz „dzyń”,
Twój tort będzie gotowy do
dekorowania! Dodaj ciekawe kształty,
zakręcony lukier i przezabawne
posypki za pomocą szpatułki,
wyciskarki i rozmaitych foremek. Każdy
tort ma wewnątrz puste miejsce,
w którym możesz ukryć kolorowe
dodatki widoczne po odkrojeniu
kawałka ciasta! Zaskocz swoich gości!
Producent: Hasbro

KOPARKA Z PRZYCZEPĄ
Koparka to zabawka, o której marzy każdy dzieciak. Posiada gumowe
koła, wyposażona jest w dwie ruchome łyżki, a kierownica pozwala na
skręcanie przedniej osi. Koparka ﬁrmy HEMAR Family wyróżnia się dużą
wytrzymałością i bajkowym kształtem. Tego kierowcę, który siedzi
w kabinie chcą mieć wszystkie dzieci.
Wymiary w [mm]: 867x250x310
Wiek: od 3 lat
Producent: HEMAR Family Sp. z o.o. sp.k.

Hasbro
Symag
PAIN IT! – MALOWANIE PO NUMERACH GEOMETRYCZNY JELEŃ 40X50 CM
Nawet jeżeli nie masz talentu do malowania, na pewno z łatwością
przyjdzie Ci „malowanie po numerach”, czyli kolorowanie odpowiednich
pól za pomocą odpowiednich farb oznaczonych na wysokiej jakości
płótnie obrysem oraz numerem z kolorem farby. Twoje nowe hobby działa
relaksująco, uczy cierpliwości i pomaga
Ci uwierzyć w Twoje zdolności.
Mieszkanie nabiera barw, możesz
pochwalić się rodzinie
i znajomym swoimi
umiejętnościami.
Zestawy mają wymiary
40 x 50 cm, płótno jest
starannie naciągnięte na
blejtramie. Zestawy
produkowane są
w Europie!

PAIN IT! – MALOWANIE PO NUMERACH PELIKANY 40 X 50 CM
Malowanie po numerach Paint it! To zestawy dla starszych i młodszych
o różnych stopniach zaawansowania. Stopień trudności wzoru oznaczony
jest zawsze na opakowaniu za
pomocą gwiazdek. Produkcja
zestawów odbywa się w Europie,
więc możesz mieć pewność, że
to produkty najwyższej
jakości.
Dystrybutor: Symag

Dystrybutor: Symag

Symag
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RAINBOW HIGH WINTER BREAK!
Niech kolory tęczy tej zimy będą wspaniałe! Sześć oryginalnych lalek
otrzymało zimową metamorfozę, dzięki czemu mogą modnie ruszyć na
stoki i popijać gorącą czekoladę. Każda z nich ma niepowtarzalny styl
prezentowany w dwóch strojach i wielu zimowych akcesoriach
modowych oraz niezbędnym sprzęcie śnieżnym, takim jak deski
snowboardowe i narty! Zbierz tęczę!
Cechy produktu:
• Piękna, w pełni przegubowa lalka
• Długi, wspaniały grzebień do rozczesywania włosów
• Dodatkowa odzież do noszenia dla lalki (2 zestawy), wieszaki modowe
• Zimowe akcesoria modowe (czapki, kurtki, kubki i nie tylko)
• Niezbędny sprzęt
• Zimowy stojak na lalki

MGA Entertainment
NA!NA!NA! SURPRISE TEENS
Druga seria Na! Na! Na! Teens! To piękne, miękkie lalki modowe
z różnorodną osobowością i zaskakującym, inspirowanym
zwierzętami stylem. Mają długie, nadające się do czesania włosy. Lalka
zawiera również metkę ze swoim imieniem, datą urodzin i nie tylko. Teraz
w nowym opakowaniu z okienkiem, aby pochwalić się jakościowymi
detalami lalki i wspaniałą modą. Będzie łatwiej niż kiedykolwiek zebrać je
wszystkie!
Cechy produktu:
• Ruchoma lalka
• Długie, uczesane włosy
• Zestaw obejmuje ubrania, buty, modne dodatki, zdejmowaną pluszową
czapkę i szczotkę
• 4 unikalne postacie

Producent: MGA Entertainment
Producent: MGA Entertainment

MGA Entertainment
M&Z
CREATE-IT! POPTASTIC - ZESTAW DO MAKIJAŻU 84187
Zupełnie nowa seria holograﬁczna POPTASTIC od Create-it! Będzie
idealnym uzupełnieniem stylu każdej modnej nastolatki! Zestaw
zawierający tusz do rzęs, malinowy błyszczyk do ust i trzy kredki do oczu
w kolorach: granatowym, różowym i zielonym, sprawi, że każda
dziewczyna zawsze będzie wyglądała
oszołamiająco. Chcesz zabrać kosmetyki
ze sobą? Do zestawu została dołączona
jest specjalna tuba-kosmetyczka,
w której bez problemu możesz umieścić
swoje nowe przybory. Już dziś każda
dziewczyna może nadać swojemu
makijażowi nowy, modny wygląd,
którym wyróżni się wśród znajomych!
Wiek: 6+
Producent: CANENCO
Dystrybutor: M&Z

JOHN DEERE - MEGA KOMBAJN MONSTER TREADS 47329
Nowy, ogromny kombajn z serii Monster Treads został zaprojektowany
z myślą o pokonywaniu wymagających tras na świeżym powietrzu i nie
tylko! Ten szczegółowo odwzorowany olbrzym ułatwi życie każdemu
miłośnikowi rolnictwa. Kombajn został wykonany z wytrzymałego
tworzywa, które dzielnie znosi trudy codziennych prac na roli. Ponadto
posiada trzy interaktywne przyciski oraz ruchome elementy, które
pozwalają na interaktywną zabawę. Zobacz jak unosi swoje wielkie
ramie! Dzięki ogromnemu rozmiarowi, kombajn zachwyci zarówno dla
młodszych jak i starszych fanów farmy. Zabawki z serii Monster Treads
wyróżniają się nie tylko swoim rozmiarem, ale i szczegółowością
wykonania, co pozwoli dziecku pobudzić wyobraźnię i w kreatywny
oraz bezpieczny sposób poznawać świat.
Wiek: 3+
Producent: TOMY
Dystrybutor: M&Z

M&Z
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SES CREATIVE
LALKA CITY GIRL -CZTERY RODZAJE 93221AA,AC,AD,AE
City Girl to urocza lalka z długimi włosami. Lalka stojąca ma rozmiar
31 cm. Ze swoimi KOCIMI..wielkimi oczami i modnymi ubraniami, City Girl
w jednej chwili podbija serce każdego małego dziecka. Gdy naciśniemy
City Girl na brzuszek, lalka sie śmieje lub daje buziaka. Jej długie blond
włosy można układać w dowolny sposób; w zestawie jest szczotka oraz
spinki. Dzieci mogą pofantazjować układając różne fryzury.
City Girl można wygodnie zabrać ze sobą na spacer. Measurements (cm):
14 x 12 x 31.
Dostępne na polskim rynku od września 2021.
Producent: Bayer Design

MOJE PIERWSZA MOZAIKA -POZNAJĘ KSZTAŁY
Niekończąca się mozaikowa zabawa! Zestaw zawiera elementy do
tworzenia mozaiki, na której można umieścić osiem różnych
obrazków. Wybierz obrazek, który chcesz ułożyć, na przykład ten
z uroczym zwierzątkiem lub fajnym samochodem. Udekoruj obraz
różnymi kolorowymi elementami mozaiki w odpowiednich miejscach.
Możesz mozaikować do woli, ponieważ karty i kształty są
wielokrotnego użytku. Ta aktywność stymuluje koordynację
wzrokowo-ruchową i rozpoznawanie kształtu.
Producent/dystrybutor: SES CREATIVE /Baby Safe S.A.

Bayer Design
Garett
GARETT KIDS SUN 4G
Smartwatch do zadań specjalnych? Garett Kids Sun 4G! Dzięki
zastosowaniu kilku technologii jeszcze dokładniej „namierzy” dziecko,
pozwoli na wideorozmowy, a termometr poinformuje rodzica o
pierwszych objawach infekcji. Przycisk SOS będzie niezwykle przydatny
w niespodziewanych sytuacjach i umożliwi natychmiastowy kontakt
z opiekunem. Wbudowany system Android to większa paleta możliwości
i opcja dodania planu lekcji, czy zmiany tarcz.
Garett Kids Sun 4G to idealna odpowiedź na współczesne czasy!

GARETT KIDS FUNKY 4G
Smartwatch Garett Kids Funky 4G to obowiązkowa pozycja dla każdego
młodego fana elektronicznych gadżetów. Wbudowany system Android,
możliwość przeprowadzania wideorozmów, czy aparat doceni każde
dziecko, a rodzic – możliwość sprawdzenia, gdzie ono się dokładnie
znajduje i zapewni stały kontakt z pociechą. Funkcja GEOogrodzenia
umożliwia wyznaczenie bezpiecznej strefy do zabawy, a po jej opuszczeniu
przez dziecku, opiekun jest on tym natychmiast informowany.
Garett Kids Funky 4G to urządzenie na miarę XXI wieku!

Producent/dystrybutor: Garett

Producent/dystrybutor: Garett

Garett
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TM Toys
WOOBLIES BATTLE ARENA WBM005
– ZESTAW ARENA + 4 FIGURKI MARVEL
Wooblies to zestawy z niewielkimi, zabawnymi, ﬁgurkami oraz
dodatkowymi akcesoriami służącymi do świetnej zabawy
i kolekcjonowania. Dzięki wbudowanym magnesom
– superbohaterowie zawsze podnoszą się po upadku. Ze względu
na różnorodność postaci Wooblies i możliwości, jakie daje zabawa nimi,
z pewnością szybko się nie znudzą.
Zestaw zawiera Arenę bitewną, aż 4 ﬁgurki Wooblies z serii
50 Marvelowych postaci oraz wyrzutnię. Dodatkowo dołączona jest
jedna ulotka z grami i listą kolekcjonerską oraz 4 karty superbohaterów.
Dystrybutor: TM Toys

TM Toys
WOOBLIES WBM006 -SKRZYNIA KOLEKCJONERSKA MARVEL
Wooblies to zestawy z niewielkimi, zabawnymi, ﬁgurkami oraz
dodatkowymi akcesoriami służącymi do świetnej zabawy
i kolekcjonowania. Dzięki wbudowanym magnesom - superbohaterowie
zawsze podnoszą się po upadku. Ze względu na różnorodność postaci
Wooblies i możliwości, jakie daje zabawa nimi, z pewnością szybko się
nie znudzą.
Skrzynka kolekcjonerska zawiera aż 4 ﬁgurki Wooblies z serii
50 Marvelowych postaci.
Dodatkowo dołączona jest jedna ulotka z grami i listą kolekcjonerską oraz
4 karty superbohaterów. Skrzynia pomieści wszystkie zebrane ﬁgurki.
Dystrybutor: TM Toys

REKLAMA

SES CREATIVE
MAZAKI DLA DZIECI - ŻYRAFA SOPHIE
Produkty dla najmłodszych od SES Creative są ergonomiczne, bardzo
bezpieczne, hypoalergiczne i wolne od glutenu. Mazaki dla dzieci SES
z Żyrafką Sophie są bardzo bezpieczne i są specjalnie zaprojektowane
dla najmłodszych artystów. Wyjątkowo mocny, okrągły nosek flamastra
ułatwia najmłodszym
artystom zrobić wielkie
linie na papierze .
Zestaw dla dzieci
w wieku 1+.
Wyprodukowano
w Holandii.
Producent/
dystrybutor:
SES CREATIVE /
Baby Safe S.A.
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GRY, PUZZLE
Ateneum
BALADA
Balada to dynamiczna, łatwa gra typu flip & 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,
jeśli twojemu herosowi
się powiedzie.
Producent: Albi

IQ CIRCUIT
Czy potraﬁsz zamknąć
obwód?
Umieść wszystkie elementy
na planszy, aby utworzyły
ścieżki łączące kropki. IQ
Circuit zawiera 120 zadań
o rosnącym poziomie
trudności, które przepalą
Twoje zwoje mózgowe!
Sprawdź się w tej
elektryzującej grze logicznej
i połącz kropki, aby zamknąć
obwód.
Wydawca: IUVI Games/
Ateneum – wyłączny
dystrybutor

Albi
SHIP AHOY
Rozpoczyna się zacięta morska bitwa. Ładuj armaty i skrzykuj załogę!
To, czego potrzebujesz, to umiejętności, dobra taktyka i odrobina
szczęścia. Twoim głównym celem jest wpłynąć do wrogiego portu
i podbić go - a w międzyczasie zatopić statki przeciwników przez
strzelanie do nich ze specjalnej
drewnianej armaty, jednocześnie
broniąc własnej floty przed
zatopieniem. W Ship Ahoy możesz
grać zarówno na morzu stołu jak
i na oceanie podłogi - nie ma tu
granic! Gra zawiera dodatkowo
sześć mini rozszerzeń, które
wzbogacają ją o dodatkowe
przygody! Ship Ahoy to
20-minutowa rozgrywka
dla 2-4 osób w wieku 6+.

Ateneum
IQ DIGITS
Tu liczy się nie tylko dobra zabawa!
Czy potraﬁsz umieścić wszystkie elementy układanki na planszy
i upewnić się, że dane liczby
się zsumują? ,,IQ Digits" to
wyjątkowa gra podróżna
zawierająca 120 zagadek.
Dzięki prostym zasadom
i atrakcyjnej formie, zyskasz
wiele godzin doskonałej
i rozwijającej rozgrywki.
Wydawca:
IUVI Games/
Ateneum – wyłączny
dystrybutor

Producent: Albi

Albi
PAW PATROL MATCH
Naucz się dopasowywania i liczb z drużyną Psiego Patrolu! Umieść
odpowiednie elementy wokół środkowego sześciokątnego elementu.
Aż pięć rodzajów układanek w kształcie plastra miodu.
Producent: Cartamundi

Cartamundi
INTO THE WILD JIGSAW PUZZLE
Kolekcja pierwszych puzzli dla dziecka z naprawdę dzikimi zwierzętami.
Cztery poziomy trudności, aby poprawić pamięć, umiejętność
dopasowywania oraz koordynację. Ułóż 4, 6, 8 lub 12 elementów, aby
mieć pełny obrazek.
Producent: Cartamundi

Cartamundi
swiatzabawek.net I 40

22-54 Nowosci 18.qxp 16.08.2021 05:05 Strona 41

22-54 Nowosci 18.qxp 16.08.2021 05:05 Strona 42

NOWOŚCI – GRY, PUZZLE

Alexander
BABEL
Tak jak biblijna wieża, tak i „Babel” od Alexandra jest czymś
wyjątkowym, bo łączy świetną zabawę z nauką cyfr, liter i budowania
prostych, lecz efektownych konstrukcji. A to wszystko w ekologicznej
wersji, z wykorzystaniem 60 drewnianych elementów. Kolorowe
patyczki pozwolą dzieciom stworzyć tytułową wieżę, a także inne
budowle, które zrodzą się w ich głowach. „Babel” pobudza
kreatywność, a także oswaja małych konstruktorów z podstawowymi
ﬁgurami geometrycznymi oraz wspiera naukę liczenia i czytania
Wiek: 5+
Producent: Alexander

KÓŁKO GRANIASTE
Choć z pewnością to kółko nam się nie połamie, to nie możemy
zagwarantować, że wszystkie elementy nie zrobią głośnego bęc!
Drewniana nowość od Alexandra posłuży zarówno jako gra dzięki
dołączonej instrukcji, jak i forma twórczej zabawy wyzwalająca najgłębszy
pokłady kreatywności. Drewniane kółka z nacięciami od zewnętrznej
strony można łatwo połączyć, tworząc nieco abstrakcyjne formy domu,
pojazdów, zwierząt i wielu innych form. Poza budowaniem „Koło Graniaste”
pozwala na zabawę w odwzorowywanie ilustracji z kart na czas, a także
współtworzenie ogromnych konstrukcji, gdzie przegrywa osoba, po której
turze całość runie niczym w wyliczance, robiąc głośne bęc!
Wiek: 4+
Producent: Alexander

Alexander
Epoch
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, żeby realizować własne
pomysły, wedle własnych wyobrażeń! W serii znajdują się produkty
zawierające różną ilość elementów, dzięki czemu przypadną do gustu
zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym konstruktorom.
Wiek: 3+
Producent: Alexander

7361 SUPER MARIO ™ AIR HOCKEY
Gra Super Mario™ Air Hockey zapełni rozrywkę i dobrą zabawę
wszystkim miłośnikom Super Mario. Dzieci i dorośli mogą rozgrywać
mecze w Air Hockey 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 wbije krążki do bramki przeciwnika
15 razy. Dodatkową rozrywkę zapewni opcja, w której zamieniamy
bramki na platformy z ﬁgurkami Super Mario™. Do platformy pasują
wszystkie ﬁgurki Super Mario™ od EPOCH z logo „Link System”. Poziom
trudności można zmieniać, wymieniając krążki lub używając różnej
wielkości grzybków-odbijaków. Zestaw Super Mario™ Air Hockey
zawiera 6 krążków, 4 grzybki-odbijaki i 6 kart kolekcjonerskich, które
można używać w czasie gry. Gra dla 2 lub 4 graczy. Polecamy od 4 roku
życia. Reklama TV listopad – grudzień 2021.
Producent: Epoch

Alexander
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SECRET POCKET TANGRAM POP ART GRA SENSORYCZNA
Produkt ten otrzymał wyróżnienie w konkursie „Zabawka Roku 2021”.
Gra Tangram Pop Art wzorowana jest na znanych łamigłówkach typu
tangram, które od stuleci wciągają do zabawy dzieci i dorosłych
rozwijając połączenia neuronowe w mózgu i dając wiele satysfakcji
z osiągniętego efektu. Gracze odnajdą w zestawach elementy
tangramów wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego oraz
karty z wieloma barwnymi
i inspirującymi wzorami
układanek tj. kształtami
roślin, zwierząt, budynków,
pojazdów. Wybierz temat,
ciągnij karty, szukaj
prawidłowych elementów,
układaj wzory i zostań
mistrzem Tangramów!

Kapitan Nauka
MIŚ I PSZCZOŁY. GRA KOOPERACYJNA. KAPITAN NAUKA
„Miś i pszczoły” (3–8 lat) to wesoła gra kooperacyjna dla przedszkolaków,
która uczy pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Gracze wcielają
się w rolę pracowitych pszczółek i jak najszybciej zamieniają kwiatowy
nektar w plastry miodu, zanim łakomy miś sprinter je wyprzedzi.
Pszczołom nie jest jednak
obojętne, z którego kwiatu
czerpią nektar, zawodnicy
trenują więc podczas gry
umiejętność rozpoznawania
kolorów, myślenia
strategicznego i
przewidywania konsekwencji
własnych działań. Wszystko po
to, by cieszyć się słodkim
zwycięstwem.
Wydawca: Kapitan Nauka

Producent: Wader-Woźniak

Wader-Woźniak
NIE MÓW TAK, NIE MÓW NIE – DOOKOŁA ŚWIATA – GRA FAMILIJNA
Nowa, tematyczna wersja popularnej gry Nie mów Tak, nie mów NIE.
Fantastyczna gra dla dzieci i dorosłych, w której każdy musi popisać się
wiedzą i wyobraźnią. Karty zawierają ponad 900 pytań, dotyczących
wiedzy o świecie i zagadnień z geograﬁi, kultury czy historii. To świetna
okazja, by przetestować swoją wiedzę.
Ale uwaga - na żadne pytanie
nie można odpowiedzieć
ani Tak, ani NIE.
Producent:
Epee

Kapitan Nauka
KOCIAKI. MEMORY. KAPITAN NAUKA
„Memory Kociaki” (3+) to jedna z najprostszych, a zarazem najbardziej
rozwijających gier edukacyjno-rozrywkowych dla przedszkolaków
i młodszych uczniów. Idealnie łączy trening pamięci z atrakcyjną
tematyką. Na kafelkach
przedstawiono 12 ras kotów,
którym można się dokładnie
przyjrzeć i zapamiętać ich
charakterystyczne cechy.
Barwne ilustracje pozwalają
utrzymać uwagę i
zainteresowanie dzieci
rozgrywką, pomagając ćwiczyć
pamięć, koncentrację
i spostrzegawczość.
Wydawca: Kapitan Nauka

Epee
PROJEKT L
Strategiczna gra logiczna zachwycająca prostotą elementów i zasad,
a jednocześnie pełna wyzwań, które rozpalą Twoje szare komórki
do czerwoności! Podczas rozgrywki będziesz rozwiązywać kolejne
łamigłówki, poszerzając
pulę dostępnych
elementów i ulepszając je,
by przygotować się do
kolejnych zadań. Mądrze
podejmowane decyzje,
umiejętne planowanie
i wyobraźnia przestrzenna
pozwolą Ci zyskać
przewagę i zostać
mistrzem logicznych
układanek!
Producent: Rebel

Rebel
OPOWIADANKI: NOWE PRZYGODY
Złap dziecko za rękę i wspólnie wkroczcie do świata baśni, do których
sami wybierzecie postacie! Opowiadanki: Nowe przygody to rozszerzenie
narracyjnej gry, w której to uczestnicy decydują, jak obsadzić główne role
baśni. Dodatek zawiera 30
unikatowych postaci oraz
6 zupełnie nowych
opowieści, w tym
2 wyjątkowo ekscytujące
i zawiłe! Ponadto
w pudełku znajdziecie
7 dwustronnych kart, na
których możecie zapisać
własną bajkę, a następnie
dołączyć ją do gry.
Producent: Rebel

Rebel
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Multigra
DREWNIANA WIEŻA
Drewniana Wieża to świetna, międzypokoleniowa gra zręcznościowa,
gdzie zwycięzcą zostanie osoba najlepiej panująca nad emocjami
i drżeniem dłoni. Zadaniem uczestników jest wyciągnięcie kolejnych
drewnianych słupków w taki sposób, aby nie uszkodzić budowli.
W najtrudniejszych chwilach mogą liczyć na rzut kośćmi, które pozwolą
im opuścić jedną kolejkę. Jednak los może być okrutny i zmusić ich do
wyciągnięcia nawet 3 słupków w jednej turze!

MAXI PUZZLE – ROWERY
Układanka, która pozwala dzieciom łatwo stworzyć piękny obrazek
o rozmiarze 57x39 cm. Duże elementy ułatwiają maluchom chwytanie,
a także odnajdywanie poszczególnych fragmentów. Cała seria
Maxi Puzzle jest świetnym wprowadzeniem do świata puzzli, oferując
12-, 24- i 36-elementowe układanki. Stopniowanie poziomu trudności
pomaga czynić ciągłe postępy.
Wiek: 4+
Producent: Multigra

Wiek: 6+
Producent: Multigra

Multigra
Egmont
UBONGO LINES
Najnowsza wersja gry „Ubongo”!
Tym razem wszyscy gracze będą starali się rywalizować, budując jak
najszybciej ten sam wzór pokazany na karcie, używając do tego
trójwymiarowych, prostokątnych klocków. Po 9 rudach gracze sumują
punkty. Wygrywa ten, kto zdobędzie ich najwięcej.
Cztery poziomy trudności umożliwiają dostosowanie gry do wieku
i doświadczenia graczy.
Liczba graczy: 1-4
Wiek: 8+
Czas gry: 25 minut
Producent: Egmont

UBONGO JUNIOR 3D
Specjalna wersja „Ubongo 3D” dla dzieci!
„Ubongo 3D Junior” to 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 zrównoważyć szanse młodszych i starszych graczy.
Gracze, tak jak w przypadku poprzednich wersji „Ubongo”, na czas muszą
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
otrzymają.
Producent: Egmont

Egmont
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Hipokampus
W POSZUKIWANIU ZŁOTEGO RUNA
Gra przygodowa dla całej rodziny.
Liczba graczy: 2 – 4, 8+, format 26x26 cm, duża plansza.
Pionki w formie Puzzli 3D.
Podczas rozgrywki poszukujemy złotego runa, którego strzeże jeden
z 4 Smoków Morskich. W pierwszej kolejności musimy zdobyć kryształki,
którymi można obłaskawić smoka. Potem trzeba przepłynąć przez
Cieśninę Hipokampusa, gdzie zostaniemy poddani specjalnej próbie.
Wreszcie czeka nas rozwiązanie zagadki, który ze smoków pilnuje
złotego runa no i oczywiście je zdobyć.

JAK POKONAĆ WIRUSA
Gra planszowa dla 2 do 4 graczy, w wieku 7+, w formacie 20x20 cm,
adresowana do całej rodziny.
Podobnie jak w naszej bestsellorowej pozycji pt. „Było sobie życie”
opieramy się na prostej mechanice oraz poczuciu humoru. Tym razem
pytania, które są jednym motorów gry, poruszają problematykę
prewencji oraz sposobów walki z wirusami i bakteriami, które atakują
ludzki organizm. Oczywiście zestaw pytań uwzględnia prewencję
przeciw Covid-19.
Wydawca: Hipokampus

Pionki, którymi poruszamy się po planszy to historyczne modele
jednostek żaglowych w formie Puzzli 3D do samodzielnego złożenia.
Gra zawiera ponad 180 pytań z geograﬁi ﬁzycznej oraz historii wielkich
odkryć geograﬁcznych.
Wydawca: Hipokampus

IUVI Games
Hipokampus
PIRATES CROSSFIRE
Odpalcie swoje działa... i mózgi! Czy potraﬁsz nawigować swoimi
statkami tak, aby wprowadzić wroga w linię ognia i zatopić jego okręty?
A może uda ci się utrzymać pokój i uniknąć wojny totalnej? Odpal działa
– i swój mózg – aby się przekonać!
Gra „Pirates Crossﬁre” oferuje 4 tryby rozgrywki i zawiera łącznie
80 zadań o rosnącym poziomie
trudności(po 20 w każdym
trybie).Sprawdź się w tej
niezwykle dynamicznej grze
i przejmij panowanie na morzu
z pomocą swojej floty!
Wydawca: IUVI Games/
Ateneum-wyłączny dystrybutor

MONSTERS HIDE & SEEK
Czy pod łóżkiem chowają się jakieś potwory?
„Monsters Hide & Seek” to propozycja kolejna propozycja z serii
kompaktowej od SmartGames,
w która zagrasz sam!
Czy potwory schowały się
pod łóżkiem? Wybierz jedno
z 60 zadań dostępnych
w książeczce. Użyj
4 elementów układanki, aby
ukryć wszystkie potwory,
poza tymi ukazanymi
w wyzwaniu. Uważaj!
To nie zawsze jest takie
proste. Istnieje tylko jedno
prawidłowe rozwiązanie
zadania.
Wydawca:
IUVI Games/
Ateneum
- wyłączny dystrybutor

IUVI Games
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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.
Gra dla 2-4 osób od 5 lat, której
celem jest jako pierwszy
znaleźć perły pasujące do
wzoru na odkrytej karcie
i zdobyć jak najwięcej punktów.
To oznacza, że trzeba jak
najszybciej odwracać
płytki błota.

Muduko
ROZPOZNAJ STWORKA. GRA SENSORYCZNA
Zaproście wszystkie sympatyczne stworki na przyjęcie urodzinowe.
Wystarczy porozsyłać zaproszenia. Jednak w przypadku stworków nie
jest to takie łatwe! Każdy z nich ma bowiem swój tajny kod, który
odczytać można jedynie dotykiem. Sprawdź się i bez użycia wzroku
spróbuj rozesłać jak najwięcej zaproszeń. Gra przygotowana została tak,
by mogli zagrać w nią niewidomi i niedowidzący z osobami ze sprawnym
wzrokiem. Grę poleca: zabawkowicz.pl; Fundacja Polska Bez Barier
Wiek: 4+
Liczba graczy: 2-4
Czas gry: 20 min
Wymiary pudełka: 112x112x112 mm
EAN: 5904262951238
Wydawca:
Muduko

Producent: Piatnik

Piatnik
FREEZE FACTORY, PIATNIK
W słynnej fabryce lodów zbudowana została nowa maszyna,
wkładająca do wafelka jednocześnie trzy kulki lodów o różnych
smakach. I właśnie nadszedł wielki dzień! Dziś po raz
pierwszy maszyna zostanie
zaprezentowana całemu
światu! Kto z was najlepiej
potraﬁ ją obsługiwać? Kto
najszybciej stworzy
właściwe kombinacje
smaków? Gra dla 2-4 osób
od 6 lat, której celem jest
tak przesuwać żetony
smaków w maszynie do
produkcji lodów, żeby
wykonać jak najwięcej
zadań i zebrać jak
najwięcej wafelków.
Producent: Piatnik

Piatnik
CZUCZU DUUŻE PUZZLE DROGA DLA POJAZDÓW
Ogromna, podłogowa układanka ma blisko metr długości. Składa się
z 35 dużych elementów, które po ułożeniu tworzą planszę do jeżdżenia
zabawkowymi pojazdami. Pełne humoru i szczegółów ilustracje
przedstawiają miasteczko i jego
mieszkańców i inspirują do
wielu pobudzających
wyobraźnię zabaw.
To wyjątkowy pomysł na
prezent dla dzieci
– sprawdzą się w domu
i przedszkolu podczas
samodzielnych
i wspólnych zabaw.

Muduko
W CO SIĘ UBRAĆ? GRA W ŁĄCZENIE KOLORÓW I WZORÓW
Innowacyjna gra do nauki łączenia i mieszania kolorów i wzorów.
Zwierzaki urządzają pokaz mody. Ale co mają na siebie włożyć?
Na szczęście strojów mają do wyboru. Karta na środku stołu wskaże
Wam, jak dobrać kolory najmodniejszej kreacji. Przy użyciu kolorowych
plastikowych przysłon odtwórzcie wskazany wzór. Jest jednak pewien
haczyk: czasem kolory trzeba odpowiednio pomieszać! Grę poleca:
zabawkowicz.pl
Wiek: 4+
Liczba graczy: 2-4 graczy
Czas gry: 20 min
Wymiary pudełka: 112x112x112 mm
EAN: 5904262951252
Wydawca:
Muduko

Wiek: 3+
Producent:
Bright Junior Media

CzuCzu
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Granna
SUPERFARMER & BOCIAN
To 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!
Wiek graczy: 6 +
Liczba: 2 – 4
Producent: Granna

BOX MONSTER
Kooperacyjna, rodzinna gra dla dużych i małych graczy.
Zwariowany potwór zjada wszystko co mu się nawinie – gumowe kaczki,
batoniki, telefony komórkowe i wiele więcej! Oj będzie go bolał brzuszek.
Jak temu zaradzić? W grze gracze wcielają się w ekipę ratunkową, która
musi w błyskawicznym tempie wyciągnąć z paszczy potwora wszystkie
przedmioty pokazane na kartach zdjęć rentgenowskich.
Uwaga, można używać tylko rąk. Gra stymuluje zmysł dotyku.
Producent: Granna

Granna
MONOPOLY DEWELOPER
Monopoly Deweloper oferuje nową strategiczną rozgrywkę wykorzystującą
zasady znane z klasycznej gry Monopoly! Jako Deweloper będziesz nie tylko
kupować nieruchomości, lecz także budować! Poruszaj się po planszy, kupuj
lokalizacje oraz... zbieraj zasoby potrzebne do stawiania budynków! Możesz
je zdobywać, zatrzymując się na odpowiednich polach czy też wymieniając
je z Bankiem lub z innymi graczami. Zamień swoje zasoby na komponenty
konstrukcyjne, by budować wiele niskich budynków lub wznosić wieżowce
- ustawiaj je na środku planszy, stanowiącej Wyspę Monopoly! Każdy gracz
zaczyna grę z 12 plastikowymi elementami w kolorze odpowiadającym
wybranemu pionkowi. Pamiętaj, im więcej zbudujesz, tym więcej punktów
zdobędziesz! Gra kończy się, kiedy któryś z graczy wybuduje penthouse na
szczycie swojego wieżowca! Następnie wszystkie punkty są zliczane,
specjalne premie przyznawane, a zwycięzca zostaje wyłoniony!
Producent: Hasbro

Jawa
SZACHY I WARCABY JEDNA PLANSZA, A DWIE GRY.
Szachy – gra planszowa zaliczana do rodziny gier strategicznych.
Partia szachowa rozgrywana jest przez dwóch graczy na planszy
zwanej szachownicą, która składa się z 64 równej wielkości
kwadratowych pól, na przemian jasnych i ciemnych. Umieszcza się ją
pomiędzy dwoma przeciwnikami w taki sposób, aby narożne pole po
prawej ręce każdego z zawodników było białe. Przeciwnicy dysponują
zestawami bierek w odmiennych kolorach.
Warcaby to gra planszowa dla dwóch graczy.
Przebieg gry odbywa się na ciemnych polach planszy przy użyciu
12 białych i 12 czarnych pionów. Celem gry jest zbicie jak największej
liczby pionów przeciwnika, lub takie ich zablokowanie , aby przeciwnik
nie mógł wykonać żadnego ruchu.
Ilość graczy:
2 osoby
Czas rozgrywki:
+- 40 min.
Producent:
Jawa

Hasbro
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KSIĄŻKI
KURY CZYLI KRÓTKA HISTORIA O RÓWNOŚCI
Czas zacząć Wielkie Wysiadywanie! Nadchodzą trzy tygodnie trochę
nudnej, lecz jakże ważnej pracy. Ale, ale... co to za zwyczaje?
Kury robią sobie przerwy? W takiej chwili umawiają się na gimnastykę?
Przecież jajka stygną! Trzymająca władzę trójka kogutów musi coś z tym
zrobić. Numerowane gniazda, 15 minut przerwy dziennie na jedzenie
i odpoczynek – i to tylko
po uprzedniej
rejestracji. Porządek
musi być! Czy
restrykcyjne zasady
przyniosą pożądane
efekty? A może warto
poznać zdanie kur?
Przecież jajka to
wspólna sprawa!
Napisał i zilustrował:
Laurent Cardon
Cena: 39,00 zł
Wiek: 4+

Adamada
CZARNE DZIURY, CIEMNA MATERIA, PODRÓŻE W CZASIE,
CZYLI KOSMOS I JEGO TAJEMNICE
Kiedy powstał Wszechświat? Jak jest duży? Jaki ma kształt? Dlaczego
gwiazdy rodzą się i umierają? Co to są czarne dziury?
Czy istnieje życie pozaziemskie? A gdyby tak zamieszkać na innej
planecie... Odkrywaj z nami fascynujący Kosmos
Napisał: Sheddad Kaid-Salah Ferrón
Zilustrował: Eduard Altarriba
Cena: 49,90
Wiek: 10+
Producent: Wydawnictwo ADAMADA

Producent:
Wydawnictwo
ADAMADA

Adamada
ZESTAWY KSIĄŻEK Z MINIFIGURKĄ LEGO® W ORYGINALNEJ
METALOWEJ PUSZCE
Zupełnie nowa, kolekcjonerska puszka z serii LEGO® NINJAGO®! Zestaw
zawiera:
• 4 niezwykłe książki z pełnymi akcji komiksami i zadaniami
• 4 arkusze naklejek wielokrotnego użytku
• rocznicową miniﬁgurkę Lloyda jako Złotego Ninja
Świetna zabawa gwarantowana!
Producent: Ameet

Ameet

ZESTAWY KSIĄŻEK Z MINIFIGURKĄ LEGO®
W ORYGINALNEJ METALOWEJ PUSZCE
To nowość z lubianej przez dzieci serii LEGO® Jurassic World™. Zestaw
spodoba się fanom, którzy o świecie LEGO® wiedzą już sporo, ale
również tym, którzy dopiero zaczynają z nim swoją przygodę. To idealna
propozycja dla małych czytelników – książki, stając się samodzielną
lekturą, pomogą w rozbudzeniu pasji czytania. W skład zestawu
wchodzą:
• 4 książki: 2 z zadaniami, 1 z komiksami oraz 1 z ciekawostkami
• 4 arkusze naklejek
• miniﬁgurka LEGO® pracownika parku z małym raptorem i akcesoriami
Producent: Ameet

Ameet
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SERIA SPLASH’N PLAY
OD BBURAGO JUNIOR
Zabawa i radość podczas kąpieli. Poleca PULIO

NA CO ZWRÓCIĆ
UWAGĘ KLIENTÓW:
• Zabawki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa.
• Posiadają wszystkie atesty.
• Są bezpieczne i trwałe w użytkowaniu.
• Są wodoszczelne. Kontakt z wodą jest w pełni bezpieczny
zarówno dla dziecka, jak i produktu.
• Proste funkcje, które zachęcają do zabawy malucha.
• Wspierają rozwój zdolności manualnych.
• Rozbudzają ciekawość i zachęcają do odkrywania podwodnego świata.

Zabawki Splash’n Play są świetną propozycją na każdą porę roku. Klienci
znają markę BBURAGO Junior i cenią sobie jej jakość. Przyjazna cena jest
dodatkowym atutem. Dobrze mieć je zawsze w swojej ofercie.

Łódź podwodna z projektorem jest sprzedawana
w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu, umożliwiającym prezentację projektorka. Często, przy
tego typu zabawkach, klient może ocenić efekty
świetlne jedynie na podstawie zdjęć. W przypadku
tej łodzi, może to zrobić w sklepie.

warto wiedzieć

Kąpiele w wannie czy basenie nie muszą być nudne. Seria zabawek Splash and Play od BBURAGO Junior sprawi wiele radości
w czasie wodnego harcowania. Wysoka jakość gwarantowana przez markę BBURAGO Junior, daje pewność, że będą towarzyszami
zabaw na lata. W serii Splash’n Play od BBURAGO JUNIOR znajdziemy różne rodzaje łódek oraz łódź podwodną. Każda z nich ma
własną, unikalną funkcję, dlatego warto polecać zestaw Kapitana Bobasa, który potroi radość z zabawy.
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ASORTYMENT – ZABAWKI
BBURAGO JUNIOR
ŁÓDŹ PODWODNA Z PROJEKTOREM
Nr kat.: 89001
Kolor: seledynowy
Wyjątkowa łódź podwodna z projektorem.
Łódź unosi się na wodzie i może służyć jako
zabawka podczas kąpieli.
Po naciśnięciu peryskopu wyświetla na dnie
wanny kolorowe morskie zwierzątka. Niezwykłe
wrażenia i pasjonujące odkrywanie morskiego świata.
Wymiary łodzi: 14 x 10,5 x 10 cm.
Wymiary opakowania: 28 x 12 x 17,5 cm.
Wymagane baterie: 3 x 1,5V AG13 - w zestawie.
Wiek: 12M+.

BBURAGO JUNIOR
ŁÓDŹ Z KOŁEM RATUNKOWYM
Nr kat.: 89002
Kolor: seledynowo-biały
Łódka z kołem ratunkowym. Przekręć koło
ratunkowe na dziobie, a śruba zacznie się
obracać i łódka ruszy do przodu!
Łódka dzięki specjalnemu nakręcanemu
mechanizmowi, nie wymaga baterii.
Wymiary łodzi: 16 x 8 x 5,5 cm.
Wymiary opakowania: 17 x 8,5 x 16 cm.
Wiek: 12M+.

BBURAGO JUNIOR
ŁÓDŹ Z FONTANNĄ
Nr kat.: 89003
Kolor: seledynowo-biały
Łódka z fontanną w kominie. Łódka ma
wbudowany czujnik, który uruchomia
fontannę po zetknięciu z powierzchnią wody!
Wymiary łodzi: 15 x 8 x 8 cm.
Wymiary opakowania: 16,5 x 12 x 17,5 cm.
Wymagane baterie: 2 x 1,5V AAA – w zestawie.
Wiek: 12M+.
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Liczba
graczy:
3-5
Wiek: 7+

NOWE WCIELENIE
KULTOWYCH KALAMBUR
Są takie gry, po które sięgamy za każdym razem, gdy mamy ochotę na świetną i sprawdzoną zabawę. Jedną z nich są kalambury,
które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Teraz za sprawą Alexandra na rynku pojawi się zupełnie nowe wcielenie
tej kultowej gry. „Kalambury na odwrót” to zmodyﬁkowana mechanika, kreatywne hasła i atrakcyjna forma graﬁczna. To tytuł,
w którym dobrze będzie się bawić cała rodzina.
Twórcy postanowili kompletnie wywrócić klasyczną rozgrywkę do góry nogami. Zrezygnowano z pokazywania haseł za pomocą gestykulacji i mimiki,
na rzecz opisów słownych. Główną oś zabawy stanowią dwa rodzaje kart,
które pozwalają korzystać z intersujących haseł z puli lub wymyślić własne
szalone propozycje.
„Kalambury na odwrót” ukażą się w aż 3 wersjach – Familijnej, Light oraz
Mini. Szeroki wybór pozwoli dopasować grę do własnych potrzeb, a mniejsze
produkty idealnie sprawdzą się podczas wszelkich wycieczek.

JAK GRAĆ?
Przed rozpoczęciem zabawy uczestnicy otrzymują specjalną suchościeralną
kartę, na której zapisują stworzone przez siebie hasło, a następnie odkładają
ją przed sobą, kładąc rewersem do góry. W łatwo dostępnym miejscu układamy karty z gotowymi hasłami oraz dzwonek, którego wciśnięcie symbolizuje chęć udzielenia odpowiedzi.
Pierwszy gracz losuje kartę i próbuje opisać za pomocą słów znajdujące się
tam hasło. Musi jednak pamiętać, aby nie zawrzeć w żadnej formie
elementów prezentowanego kalamburu.

swiatzabawek.net I 58

58-59 Alexander 1.qxp 16.08.2021 05:12 Strona 59

Zadaniem pozostałych uczestników jest nie tylko znalezienie właściwej
odpowiedzi, ale również sformułowanie jej w formie pytania.
PRZYKŁAD
Gracz wylosował słowo „PUMA”. Może powiedzieć na głos: „To dzika koleżanka domowego mruczka występująca w logo ﬁrmy sportowej”.
Kto się domyśli, o jakie słowo chodzi, musi uderzyć w dzwonek, a następnie
ułożyć pasujące pytanie, które jednocześnie będzie zawierało słowo widniejące na karcie, np. „Czym jest PUMA?”.
W „Kalamburach na odwrót” rozgrywka opiera się na dwóch rodzajach
kart. Jeśli gracze traﬁą na ilustrację kota lub psa, to ich zadaniem jest
przedstawienie własnego hasła, zapisanego na początku gry. Druga karta
zawiera 3 hasła – po jednym w kolorze zielonym, czerwonym i niebieskim.
W takim przypadku uczestnik sięga po specjalną trójkolorową kostkę,
która wskaże hasło do przedstawienia.

Dużą trudność stanowi mocno ograniczony czas na zgadywanie kalambur.
Każdą sekundę odmierza dołączona klepsydra lub aplikacja Alexander
Timer. System punktacji premiuje zarówno osobę, która udzieli poprawnej
odpowiedzi, jak i gracza opisującego hasło.
Alexander przygotował również coś specjalnego dla zawodowców! Maraton kalamburowy to wymagająca konkurencja, w której punkty zdobędą
jedynie uczestnicy, którzy zdążą odgadnąć wszystkie 3 hasła z karty zanim
upłynie czas. Wysoki poziom trudności sprawia, że przed przystąpieniem
do tych zawodów warto potrenować podstawową rozgrywkę.
„Kalambury na odwrót” to gra, w którą twórcy włożyli dużo pracy, dopracowując nowe mechaniki tak, aby udoskonalić tę świetną zabawę towarzyską. Nowe zasady wyzwalają jeszcze większą kreatywność, a 3 wersje
gry pozwolą każdemu zapoznać się z tą interesującą pozycją.

„KALAMBURY NA ODWRÓT”
– MOCNE STRONY
• Nieszablonowe podejście do znanej i lubianej rozrywki
towarzyskiej.
• Wyzwala kreatywność, dzięki możliwości włączenia do gry
wymyślonych przez siebie haseł.
• Tytuł jest odpowiedni dla dzieci, ale jednocześnie przyniesie
frajdę dorosłym.
• Łatwe do zapamiętania zasady zachęcą do zabawy nawet
osoby, które nie grają regularnie.
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KORALIKI AQUABEADS OD EPOCH
SESJA PYTAŃ OD RODZICÓW I REKOMENDOWANYCH ODPOWIEDZI SPRZEDAWCÓW
Koraliki Aquabeads to godziny kreatywnej zabawy, która niesamowicie rozwija wyobraźnię, uczy koncentracji, czy jest doskonałą
pomocą w usprawnianiu zdolności manualnych. Ze względu na małe elementy oraz mnóstwo podobnych produktów, które nie
spełniają norm bezpieczeństwa, rodzice zadają sprzedawcom pytania o ich jakość i sposób użytkowania. Zebraliśmy te najczęściej
zadawane. Uwaga, poniższe informacje odnoszą się jedynie do oryginalnych produktów marki Aquabeads od ﬁrmy Epoch.
Czym są koraliki Aquabeads?
Aquabeads to zabawny i bezpieczny produkt dla dzieci, którym mogą się
one twórczo i długo bawić.!
Dla jakiego wieku dziecka polecacie koraliki Aquabeads?
Produkty Aquabeads są idealne dla dzieci w wieku od 4 lat.
Czy koraliki Aquabeads są tylko dla dziewczynek?
Koralikami Aquabeads są doskonałym wyborem zarówno dla dziewczynek,
jak i chłopców. Zabawa koralikami Aquabeads oferuje wiele różnych tematów, które zainteresują wszystkie dzieci, bez względu na płeć.

Aquabeads to pierwsze na świecie koraliki do zabaw
kreatywnych, wynalezione przez ﬁrmę EPOCH w 2004
roku, które łączą się ze sobą w magiczny sposób po
spryskaniu wodą.

Czy zabawa koralikami Aquabeads wymaga opieki osoby dorosłej?
Aquabeads to niezwykłe koraliki, które łączą się po spryskaniu wodą. Nie
wymagają stosowania kleju ani żelazka. Dzieci mogą z radością wykonywać
swoje dzieła samodzielnie od początku do końca, co daje im ogromną satysfakcję.

• Koraliki Aquabeads dostępne są w ponad 45 krajach świata.

• Koraliki Aquabeads łączą się w magiczny sposób po spryskaniu wodą.
• Wszystkie produkty Aquabeads wykonane są z materiałów
nietoksycznych i pomyślnie przeszły testy zgodności z normami bezpieczeństwa dla zabawek na całym świecie.
• Producentem koralików Aquabeads jest ﬁrma EPOCH,
która nieprzerwanie ulepsza swój produkt, żeby każdego
roku dostarczyć dzieciom zabawne i nowatorskie pomysły
kreatywnej zabawy.
• Aquabeads od EPOCH to oryginalne koraliki do zabaw
kreatywnych, które łączą się po spryskaniu wodą.

krótko

Co się stanie, jeżeli dziecko przypadkowo połknie koraliki Aquabeads?
Niezależne laboratoria badawcze potwierdziły, że Aquabeads spełniają wymogi norm bezpieczeństwa dla zabawek EN71 i ASTM F963. Poza tym
wszystkie składniki zostały ocenione przez ekspertów i uznane za zgodne z
normą USA dotyczącą materiałów plastycznych ASTM D4236. Koraliki Aquabeads nie zawierają składników szkodliwych dla zdrowia. Do koralików
Aquabeads dodany został środek nadający gorzki posmak, aby zapobiegać
przypadkowemu zjadaniu/połykaniu koralików przez dzieci. Ten środek nadający gorzki smak uznawany jest za składnik niewpływający na zdrowie.

• Zabawa koralikami Aquabeads nie wymaga użycia kleju
ani żelazka.
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ASORTYMENT – ZABAWKI

warto wiedzieć
SKLEJONE ZE SOBĄ LANDRYNKI WYGLĄDAŁY JAK USZY KRÓLIKA…
TAJEMNICA AQUABEADS OD EPOCH
Pewnego dnia pracownica ﬁrmy EPOCH w Tokio miała ochotę na landrynki.
Gdy otworzyła słoik, zobaczyła, że cukierki skleiły się ze sobą. Sklejone ze
sobą landrynki wyglądały jak uszy królika. Wtedy pomyślała: „Czy nie byłoby
fajnie, gdyby dzieci mogły budować swoje pomysły za pomocą koralików,
sklejonych ze sobą tak, jak te landrynki?”

KORALIKI AQUABEADS,
A ROZWÓJ DZIECKA
Zabawa koralikami do zabaw kreatywnych
Aquabeads wspomaga rozwój dziecka.

W razie przypadkowego dostania się koralików do ust dziecka należy przepłukać usta
wodą, aby usunąć gorzki smak. Czasami może się zdarzyć, że pewna ilość środka nadającego gorzki posmak pozostanie przyklejona do rąk po zabawie, dlatego po zabawie
koralikami zalecamy dokładne umycie rąk.
Które zabawki Aquabeads polecacie dla dzieci rozpoczynające zabawę koralikami?
Do zabawy koralikami Aquabeads niezbędne są koraliki i akcesoria. Czym więcej koralików
i czym więcej kolorów i kształtów, tym więcej możliwości twórczych. Akcesoria, których
potrzebujemy to podstawka do układania, aplikator, spryskiwacz, szablony oraz szkatułka
do przechowywania i transportu. Dla dzieci rozpoczynających zabawę polecamy Zestaw
startowy Aquabeads 32788, który zawiera 840 koralików Aquabeads oraz wszystkie niezbędne akcesoria lub zestaw Ekskluzywne studio Aquabeads 32798, zawierające 1300 koralików i akcesoria. Oba te zestawy można połączyć ze sobą. Asortyment Aquabeads
oferuje wiele innych zestawów z akcesoriami, w zależności od potrzeb i zainteresowań
dziecka oraz zestawów uzupełniających zawierających tylko koraliki w różnych kolorach
i kształtach.

Aquabeads są dostępne jedynie
u wybranych dystrybutorów
Dystrybucję zabawek Aquabeads
na terenie Polski prowadzą:
• M&Z Sp. z o.o., Chwaszczyńska 131,
81-571 Gdynia

• Euro-Trade, Władysława Łokietka 155,
31-263 Kraków
Kontakt do przedstawiciela ﬁrmy
EPOCH Traumwiesen GmbH w Polsce:
Grzegorz Porzeziński, e-mail:
porzezinski-g@epoch-traumwiesen.pl

warto wiedzieć

• FH Panda, Sidorska 117B,
21-500 Biała Podlaska
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ASORTYMENT – PUZZLE

NOWE PUZZLE OD CZUCZU
DINOZAURY I WIEŚ
Doskonalenie koordynacji ręka-oko, ćwiczenie dla wyobraźni, mnóstwo edukacyjnej rozrywki – czas na puzzlowe zabawy! Bright
Junior Media, krakowski wydawca edukacyjnych książeczek, gier i układanek, przygotował dwie nowości. W środku lata najmłodsi,
dwuletni wielbiciele puzzli dostają zaproszenie na słoneczną wieś, a przedszkolaki do fascynującej krainy dinozaurów.

To kolejny tytuł w znanej i lubianej autorskiej serii Puzzle z dziurką od CzuCzu, stworzony z myślą
o dwulatkach, które rozpoczynają przygodę z wieloelementowymi puzzlami. W zgrabnym pudełku
znajduje się aż 6 dużych układanek, przedstawiających znane i lubiane zwierzęta z gospodarstwa.
Każda składa się z 4 tradycyjnych puzzli oraz charakterystycznych dla całej serii, 2 wyjmowanych kółeczek, które można dowolnie przekładać. Do dużych i trwałych puzzli dołączono poradnik pełen pomysłów na edukacyjne zabawy, bo ułożenie puzzli to tylko jedna z nich! Układanki można wykorzystać
na przykład do nauki nowych słów, kolorów, dźwięków, a nawet zabaw ruchowych.

PUZZLE PROGRESYWNE DINOZAURY
Nowe puzzle zostały zaprojektowane z myślą o przedszkolakach, które są gotowe na coraz większe wyzwania. W pudełku znajdują się aż 4 duże układanki o różnej liczbie elementów: 9, 12, 15 i aż 35, dzięki
czemu można stopniowo uczyć się układać coraz trudniejsze puzzle. To pozycja obowiązkowa dla
wszystkich fanów wielkich gadów. Wprawne oko wypatrzy, że na każdej z mniejszych układanek ukrywa
się mały tyranozaur, którego szuka 35-elementowy tyranozaur stojący nad pustym gniazdem na największej z nich. Jego ułożenie to nie lada wyzwanie i satysfakcja.

DLACZEGO
WARTO
UKŁADAĆ
PUZZLE?
Zabawa z układankami jest
wszechstronnie rozwijająca. Puzzle
o dopasowanej do wieku liczbie elementów i tematyce zachęcają
dzieci do układania i innych zabaw.
To sposób na doskonalenie małej
motoryki, spostrzegawczości i cierpliwości. Jednocześnie układanki
zachęcają do zabaw w wyszukiwanie szczegółów, wydawanie
dźwięków, zadawania pytań, poszukiwania informacji i tworzenia
własnych opowieści.
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WARTO WIEDZIEĆ

• doskonali małą
motorykę
• rozwija kreatywność,
wyobraźnię
i spostrzegawczość
• uczy cierpliwości
• inspiruje do zdobywania nowej wiedzy
• wspiera odkrywanie
i poznawanie świata
Polecane od drugiego
roku życia

UKŁADANKI Z DZIURKĄ WIEŚ

krótko o…

ZABAWA Z PUZZLAMI
CZUCZU WSPIERA
ROZWÓJ
NAJMŁODSZYCH:
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ZALETY GRY:
• Zróżnicowane, starannie wyselekcjonowane pytania.
• Atrakcyjna mechanika obstawiania
własnych odpowiedzi.
• System premiujący nie tylko samą
wiedzę, ale także umiejętność
przewidywania.
• Proste zasady i dynamiczna rozgrywka.
• Rekwizyty zwiększające immersję.

KALENDARIUM

PREMIERA, KTÓRĄ WARTO ZAPISAĆ W SWOIM KALENDARZU
Gry sprawdzające naszą wiedzę z przeróżnych dziedzin wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością. Jednak na rynku brakuje
pozycji, które nie podchodzą do kwestii pytań w sposób sztampowy, a oprócz wiedzy encyklopedycznej promują również niezwykle
ważne umiejętności oceniania prawdopodobieństwa i umiejętnego obstawiania. Sytuacja zmieni się już niebawem, wraz z debiutem
„Kalendarium” – nowej propozycji od Alexandra.
Ten quiz generuje świetną rozrywkę nie tylko wśród zwolenników tego typu
gier, ale także osób, które do tej pory niechętnie podchodziły do zabaw
w stylu teleturniejów. Przyczyną są przemyślane, wyselekcjonowane pytania
obejmujące bardzo szeroki zakres wiedzy ogólnej, a także mechanika zabawy pozwalająca opierać się na intuicji. Aby zobrazować jak różnorodne
są pytania, warto przytoczyć kilka z nich: Uruchomienie stacji Polsat, pierwszy
klozet spłukiwany wodą, premiera ﬁlmu „Obywatel Kane”, czy też
ukończenie budowy „Krzywej Wieży” w Pizie.

W zabawie jednocześnie może wziąć udział od 3 do 6 graczy. Każdy z nich
dostaje tabliczkę suchościeralną, mazak oraz czeki i pchełki do obstawiania.
To uczestnicy decydują o długości rozgrywki, wybierając odpowiednią liczbę
kart. W każdej turze jeden z graczy odkrywa kartę i czyta wydarzenie, po
czym odwraca klepsydrę, uruchamiając czas. Wszyscy zapisują odpowiedź
na własnej tabliczce. Zanim upłynie czas, muszą również obstawić, na ile
pewni są jej poprawności, wybierając 1, 2 lub 3 pchełki. Premiowane są
nie tylko precyzyjne odpowiedzi, ale przede wszystkim te, które były
najbliższe prawdy.
Taki system sprawia, że bardzo trudno utrzymać pozycję lidera
i podczas rozgrywki możemy obserwować wiele przetasowań. Zwycięzcą może okazać się najlepszy hazardzista,
który nie boi się zaryzykować i obstawiać wysoko,
a nie osoba o dużej wiedzy, lecz grająca bardzo zachowawczo. W „Kalendarium” istotną rolę odgrywa
taktyka, dzięki czemu z każdym sięgnięciem po grę
możemy spodziewać się innego przebiegu.

Liczba
graczy:
3-6

Nie zabraknie oczywiście pytań dla fanów historii, gdy zostaniemy zapytani o daty śmierci Józefa Stalina, uchwalenia
Konstytucji 3 Maja lub ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny.
Zaledwie kilka spośród 110 kart prezentuje, jak złożoną i przemyślaną grą jest „Kalendarium”. Kluczem do sukcesu jest stworzenie zestawu pytań pozwalającego zmusić szare komórki do wytężonej pracy, a także danie szansy wykazania się każdemu z uczestników,
podtrzymując ich entuzjazm od początku do końca rozgrywki.

Wiek:
10+
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ŻAB A
Jeden z najpopularniejszych płazów występujący
w Polsce aż w sześciu gatunkach. Sympatyczne
zwierzątko, które z pewnością niejednokrotnie
spotkał każdy z Was. Ale czy widzieliście kiedyś
różową żabę? A jednak takie żaby istnieją.
I właśnie takie są nasze gry!

Najbardziej emocjonujący wyścig świata, w którym wszystkie ślimaki rywalizują o to, który z nich okaże się… najwolniejszy. Czy uda Ci się zepchnąć
wszystkich rywali z planszy?
Modułowa plansza 3D.
Drewniane pionki w kształcie ślimaków.
Obrazkowe karty, wskazujące, jaki ruch można
wykonać, dzięki czemu zabawa jest idealna
także dla dzieci, które nie umieją jeszcze czytać.
Decyzyjność. Zawsze mamy do wyboru
dwie karty ruchu.
Gra, w której dzieci swobodnie mogą
ograć rodziców.

wiek
graczy

4+

60

liczba
graczy

wymiary
opakowania

2–4
wiek
graczy

liczba
elementów

liczba
czas
elementów
gry

27×27×6
wymiary opakowania
zbiorczego

4+

60
15 min

38×39×30,5

liczba
graczy

wymiary
gra
opakowania
rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

2–4

27×27×6

czas
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

15 min
gra
rodzinna

5

38×39×30,5
w opakowaniu
zbiorczym

5

Nr ref:

2513

W życiu liczy się równowaga!
Przyjemna i lekka gra zręcznościowa dla najmłodszych w otoczeniu wyjątkowych rekwizytów.
Zadaniem uczestników jest układanie kolejnych elementów piankowej żyrafy tak,
aby sięgnęła szyją liści umieszczonych na drzewie i zdobyła jak najwięcej punktów.
Wyjątkowe, bezpieczne piankowe rekwizyty.
Plansza w postaci drzewa 3D.
Prosta mechanika gry, zrozumiała nawet dla małych dzieci.
Zabawa, w której dzieci mają równe szanse
na wygraną z opiekunami.
Łatwa do zrozumienia symbolika kostki.
Gra zręcznościowa, ale trzeba policzyć co się
opłaca (ciekawa punktacja).
Wyjątkowe, przyciągające wzrok pudełko
w kształcie trapezu.

wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
elementów

4+

52

liczba
liczba
elementów
graczy

wymiary
opakowania

4+

52
2–4

24,5–15,5×33×5

liczba
graczy

2–4

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

24,5–15,5×33×5
15
min
36×32×28

4+

czas
liczba
gry
elementów

15
52min

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

liczba
graczy

wymiary
gra
opakowania
rodzinna

w opakowaniu
gra
zbiorczym
zręcznościowa

czas
gry

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
zręcznościowa

wiek
graczy

2–4
15 min

36×32×28 5

5
24,5–15,5×33×5
36×32×28

Nr ref:

2342

Otwiera się przed tobą droga…
do wielkiej przygody!
Świetna lekcja partnerstwa, planowania
i krytycznego myślenia, która rozbudzi
Waszą wyobraźnię. Zadanie ułożenia drogi
przez Smoczy Las jest odpowiednie nawet
dla małych, ale dzielnych wojowników,
którzy nie umieją jeszcze czytać, lecz ich
wola współpracy bije innych na głowę!
wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
elementów

5+

44

liczba
graczy

wymiary
opakowania

2+

39,5×23,5×5

czasliczba
gry elementów

wymiary opakowania
zbiorczego

5+

3044
min

40,5×29×28

liczba
graczy

wymiary
gra opakowania
kooperacyjna

w opakowaniu
zbiorczym

2+
czas
gry

30 min
gra
kooperacyjna

Nr ref:

5
39,5×23,5×5

2519

wymiary opakowania
zbiorczego

40,5×29×28
w opakowaniu
zbiorczym

5

A jaka jest Twoja bajka?
Gra w której snuje się opowieści, ale
oprócz bujnej wyobraźni o zwycięstwie decyduje dobra pamięć.
Gracz po odkryciu kolejnej karty musi najpierw
powtórzyć całą, stworzoną wraz z rywalami,
historię, a dopiero później dodać do niej nowe
zdanie zawierające odkryte słowo-klucz!
Prawdopodobnie
najlepsza gra na rynku
oparta na opowiadaniu.
Drewniane elementy.
wiek
graczy

wiek
graczy

wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
elementów

7+

84

liczba
liczba
elementów
graczy

wymiary
opakowania

7+

84
2−5

39,5×23,5×5

liczba
graczy
elementów

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

w opakowaniu
zbiorczym

7+

2−5
84

39,5×23,5×5
30 min
40,5×29×28

liczba
liczba
elementów
graczy

czas
wymiary
gry
opakowania

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

7+

84
2−5

30
min
40,5×29×28
39,5×23,5×5
5

liczba
graczy

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

2−5

39,5×23,5×5
5
30
min
40,5×29×28

Nr ref:

2517

Gra, w którą gra się USZAMI. Wydawaj i odgaduj śmieszne odgłosy!
Familijna gra imprezowa, w której każdy
na zmianę wydaje lub rozpoznaje śmieszne
odgłosy, starając się odgadnąć hasła umieszczone na kartach nad głowami graczy.
Gadżet w postaci opaski z uszami. Wspaniała zabawa niezależnie od wieku w każdym
towarzystwie.

wiek
graczy

wiek
graczy

wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
elementów

7+

140

liczba
graczy
elementów

wymiary
opakowania

7+

2−4
140

33,5×23,5×4,5

liczba
graczy
elementów

czas
wymiary
gry
opakowania

wymiary opakowania
zbiorczego

w opakowaniu
zbiorczym

7+

2−4
140

30 min
36×32×28
33,5×23,5×4,5

liczba
liczba
elementów
graczy

czas
wymiary
gry
opakowania

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

7+

140
2−4

30 min
36×32×28 6
33,5×23,5×4,5

liczba
graczy

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

2−4

33,5×23,5×4,5
30
min
36×32×28 6

czas
gry

wymiary opakowania w opakowaniu
gra
zbiorczego
zbiorczym
rodzinna

30 min
gra
rodzinna

Nr ref:

2521

Nr ref:

2522

36×32×286
w opakowaniu
zbiorczym

6

Jajcarska gra kościo-karciana.
Ten kurnik ma jasne zasady. Szybka
rozgrywka i proste, twarde reguły gry. Zawieranie sojuszy oraz wbijanie pazura w plecy jest
tu bardzo mile widziane.
Ogromna dawka humoru. Duża interakcja między graczami. Obrana taktyka ma decydujący
wiek
graczy
wpływ na przebieg rozgrywki.
wiek
graczy

wiek
graczy

8+

158

liczba liczba
graczyelementów

wymiary
opakowania

8+

3–5158

33,5×23,5×4,5

liczba
graczy

czas
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

15–30
min
36×32×28
33,5×23,5×4,5

czas
gry

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
rodzinna

liczba
elementów

w opakowaniu
zbiorczym

36×32×28 6

15–30
158min

liczba
graczy

wymiary
gra
opakowania
rodzinna

czas
gry

wymiary opakowania
gra
zbiorczego
towarzyska

15–30 min

wymiary
opakowania

3–5
8+

3–5

liczba
elementów

w opakowaniu
gra
zbiorczym
towarzyska

6
33,5×23,5×4,5
36×32×28

Odkryj w sobie artystę i rozpocznij swój własny wernisaż!
Artystyczna gra imprezowa, w której za
pomocą ﬁgur geometrycznych wyrażasz
to co widzisz.
Wyjątkowa koncepcja gry. To coś na
kształt kalamburów, ale układanych z ﬁgur
geometrycznych.
wiek
graczy

Przebogate rekwizyty z drewna, tektury,
a nawet sznurka. Zabawa, która rozwija
kreatywność.

wiek
graczy

wiek
graczy

wiek
graczy

8+

308

liczba
liczba
elementów
graczy

wymiary
opakowania

8+

308
2−4

27×27×6

liczba
liczba
graczy
elementów

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

8+

2−4
308

27×27×6
30
min

38×39×30,5

liczba
liczba
graczy
elementów

czas
wymiary
gry
opakowania

wymiary opakowania
imprezowa
zbiorczego
gra rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

8+

2−4
308

30
min
27×27×6

liczba
graczy

czas
wymiary
gryopakowania

wymiary opakowania
imprezowa
zbiorczego
gra
rodzinna

38×39×30,55

30
min
38×39×30,55
27×27×6

czas
gry

wymiary opakowania
imprezowa
zbiorczego
gra rodzinna

imprezowa
gra rodzinna

Nr ref:

2524

w opakowaniu
zbiorczym

2−4
30 min

liczba
elementów

w opakowaniu
zbiorczym

38×39×30,5
5
w opakowaniu
zbiorczym

5

Mruczeć każdy może…
Gra, która powstała z miłości do wspaniałych
piosenek. Sentymentalna podróż muzyczna
przez największe szlagiery polskiej i światowej estrady.
W tej grze zawodnicy muszą wymruczeć wybraną
przez siebie piosenkę w taki sposób, aby jeden wiek
z rywali
graczy
odgadł tytuł (lub autora) zanim upłynie czas!

8+

Mrucznik, dołączony do gry, to jedyny wliczba
swoim
graczy
wiek
liczba
graczy
elementów
rodzaju katalog naszej kultury
śpiewanej. Zawiera
3–6
(lub 2–3 drużyny)
14
1200 tytułów w siedmiu8+
kategoriach.
liczba
graczy

3–6
(lub 2–3 drużyny)
wiek
graczy

8+

liczba
graczy

3–6
(lub 2–3 drużyny)
czas
gry

30 min

czas
liczba
gry
elementów

liczba
elementów

14

wymiary
opakowania

39,5×23,5×5

wymiary
czas
opakowania
gry

wymiary opakowania
zbiorczego

wymiary opakowania
imprezowa
zbiorczego
gra towarzyska

w opakowaniu
zbiorczym

39,5×23,5×5
30 min
40,5×29×28

30 min
14

40,5×29×28 5

wymiary
imprezowa
opakowania
gra towarzyska

w opakowaniu
gra
zbiorczym
drużynowa

39,5×23,5×5 5
wymiary opakowania
gra
zbiorczego
drużynowa

40,5×29×28

Nr ref:

2515

Człowieku! Nie irytuj się!
Wyobraź sobie, że grasz w chińczyka, lecz zamiast kostki masz w ręku karty
z różnymi opcjami ruchu. Możesz się cofnąć, przesunąć pionek przeciwnika, rozdzielić ruch na dwa pionki, zamienić je miejscami, a nawet przejść przez środek planszy
i w jednym wręcz rozdaniu znaleźć się w domku…
Tu naprawdę przyda się ci się chłodna głowa! W tak zaskakującą wariację na temat
starego, dobrego chińczyka jeszcze nie grałeś!
Karty ruchu zamiast kości, które totalnie
zmieniają zabawę.
W przeciwieństwie do chińczyka rozgrywka
jest bardzo dynamiczna i ma zaskakujący
przebieg.
Śwetnie bawią się dorośli, ale i dzieci mogą
łatwo z nimi wygrać.
Drewniana plansza oraz pionki.

wiek
graczy

6+
wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
liczba
graczy
elementów

wymiary
opakowania

2–4
82

27×27×6

liczba
graczy

czas
wymiary
gry
opakowania

wymiary opakowania
zbiorczego

2–4

27×27×6
30 min

38×39×30,5

czas
liczba
gryelementów

wymiary opakowania
strategiczna
zbiorczego
gra towarzyska

w opakowaniu
zbiorczym

30
min
82

38×39×30,5

liczba
graczy

wymiary
strategiczna
opakowania
gra towarzyska

w opakowaniu
gra
zbiorczym
logiczna

czas
gry

wymiary opakowania
grazbiorczego
logiczna

30 min

82

6+

6+

2–4

liczba
elementów

27×27×6

5

38×39×30,5

5

Nr ref:

2520

Przekomiczna gra słowna!
Znajdź zieloną tabliczkę START (śpiesz
się, inni też szukają!), a potem odpowiedz na pytanie z karty, LITERUJĄC hasło za
pomocą przypadkowych wyrazów. Uwaga – podawane słowa nie mogą się powtarzać!
wiek
graczy

wiek
graczy

liczba
elementów

8+

124

liczba
liczba
graczy
elementów

wymiary
opakowania

8+

3–6
124

19×18,5×5

liczba
graczy

3–6

czas
wymiary
gryopakowania

wymiary opakowania
zbiorczego

15–30
min
34×30,5×21
19×18,5×5

8+

czas liczba
gry elementów

124 min
15–30

wymiary opakowania
imprezowa
zbiorczego
gra rodzinna

w opakowaniu
zbiorczym

liczba
graczy

wymiary
opakowania
imprezowa
gra rodzinna

w opakowaniu
grazbiorczym
słowna

czas
gry

wymiary opakowania
gra zbiorczego
słowna

wiek
graczy

3–6
15–30 min
imprezowa
gra rodzinna

34×30,5×21 8

19×18,5×5 8

Nr ref:

34×30,5×21
w opakowaniu
zbiorczym

8

gra
słowna

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zamówień.
Hurtownie i sklepy:
Polska północna:
Polska południowa:

tel. 606 716 056
tel. 696 437 829

Sieci:

tel. 606 979 019

/ PINK FROG
/ PINK FROG GRY
/ pinkfrog_gry

2516
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CITY GIRL
od BAYER Design
Ta lalka będzie
rządzić w mieście
Absolutna premiera 2021. Lalka, która przełamuje wygląd
tradycyjnej lalki z najnowszymi trendami. City Girl w jednej
chwili podbija serce każdego małego dziecka.
Bayer Design, który od lat w swojej ofercie ma tradycyjne lalki wysokiej jakości, postawił na zupełną
nowość w tym sezonie. Lalkę, która łączy cechy
tradycyjnych modeli z najmodniejszymi trendami. Tak powstała City Girl.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ:
• Oryginalne, w tej kategorii lalek, brokatowe,
duże oczy. Przyciągają wzrok i rozkochują
w sobie od pierwszego wejrzenia.
• Drobna buzia, która dodaje jeszcze więcej uroku
i słodkości.
• Długie włosy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa,
pozwalają na wielokrotne układanie fryzur, upinanie ozdób.
Pomagają w tym dołączone do zestawu: szczotka i spinki.
• Lalka ma 31 cm. Przyjazna dla małych, mniej wprawnych rączek
dziecka. Duży rozmiar lalki ułatwia jej ubieranie i przebieranie.
• Kiedy naciśniemy na brzuszek, śmieje się lub daje buziaczka.
• Dostępna w kilku wersjach stylizacji.

City Girl to wymarzona przyjaciółka. Można jej powierzyć swoje sekrety. City
Girl może być też małą siostrzyczką bądź córeczką, którą trzeba się opiekować. Scenariuszy zabaw z City Girl może być wiele. City Girl na półce
z lalkami nada nową energię i przyciągnie uwagę klientów. Zwłaszcza
w okresie gwiazdkowym.
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ASORTYMENT – ZABAWKI

Hity od BAYER DESIGN
CHARLENE SUPER MODEL

LINIA WÓZKÓW COSY

Stylizacja włosów według twojego pomysłu? Dzięki głowie do stylizacji Charlene Super Model (27 cm) to możliwe. Dołączony do zestawu: pędzel, grzebień, spinki do włosów i lokówki, pomogą idealnie ułożyć włosy. Do zestawu dołączone są również naklejki. Zestaw
oferowany w pięknym showboxie. Wymiary (cm): 24 x 16 x 27

Nagrodzony przez Czytelników i Fanów Świata Zabawek tytułem
Perełka 2021. Wózek dla lalek COSY. Ciekawy design, przytulna
kołdra i dopasowana poduszka zapewniają odpowiedni komfort
lalce (do 46 cm) na spacerze. Dwukolorowa rama, dopasowane
kolorystycznie koła i osłony przeciwsłoneczne. Zintegrowany kosz
i torba na ramię to możliwość przechowywania wszystkiego, czego
potrzebujesz na wycieczkę z lalką. Wózek dla lalek COSY jest łatwy
w prowadzeniu nawet po nierównym terenie. Łatwo można go
złożyć. Wysokość rączki (cm): 58, Wymiary (cm): 63 x 34 x 58
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ASORTYMENT – ZABAWKI

MAJORETTE TUNE UP’S
Samochody dla wielu to coś więcej niż przedmioty użytkowe.
Adrenalina, emocje i dążenie, aby właśnie moje auto zwracało
uwagę wszystkich. Stąd też moda na tuning, czyli zmianę wyglądu
pojazdu w taki sposób, aby odzwierciedlała gusta i charakter właściciela. Pasja porywa kolejne pokolenia, a teraz wjeżdża do dziecięcych pokoi. Poznajcie nową linię marki Majorette – Tune Up’s.
Majorette – Tune Up’s to nowa, oryginalna seria łącząca w sobie zamiłowanie
do kolekcjonowania autek i podrasowania ich wyglądu. Idea spodoba się
małym miłośnikom motoryzacji, ale i dorośli fani będą nią zachwyceni.
Podobnie jak w innych liniach marki, tak i tu, Majorette zadbało o
współpracę z najlepszymi. Samochody z kolekcji Tune Up’s powstały na licencjach: Toyota, Volkswagen, Suzuki, Ford, Lamborghini, Dodge, Reanult. Akcesoria do tuningu zaś,
przy współpracy marek: TRD, Bilstein,
Ford Performance.

NA CZYM POLEGA ZABAWA?
Po pierwsze: Zbieramy
W serii mamy 18 modeli do zebrania, podzielonych na 4 kategorie:
• 8 x Cool – najczęściej występujące
• 6 x Rare – rzadziej występujące
• 3 x Super Rare – bardzo rzadko występujące
• 1 x Ultra Rare – ultra rzadko występujący
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ASORTYMENT – ZABAWKI
Po drugie: Niespodzianki pełne emocji
Samochodziki są sprzedawane w opakowaniach-niespodziankach. Kupując jedno
z nich, masz gwarancję otrzymania 7 niespodzianek:
1. Metalowy pojazd.
2. Akcesoria.
3. Zestaw karoserii.
4. Naklejki.
5. Ulotka kolekcjonerska.
6. Odznaka kolekcjonerska.
7. Pudełko.

Po trzecie: Zmieniamy, ulepszamy
i czujemy moc tuningu
Przy użyciu akcesoriów i naklejek, zmieniamy podstawowy samochodzik, w to jedyne, oryginalne auto. Dokładnie w sposób,
jaki my zdecydujemy.
Bardzo ciekawa seria z dużym potencjałem.
Producent już myśli o jej rozwijaniu i zapowiada współpracę z kolejnymi markami akcesoriów do tuningowania aut.
Gratka dla tatusiów, odjazdowych mam
i dzieciaków, którzy wiedzą, że TUNING
CZYNI MISTRZA. Poleca Simba Toys.
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ASORTYMENT – GRY

JAWA EDUKUJE

Pomoce dydaktyczne i radosna zabawa
Powrót do przedszkola nie musi kojarzyć się z nudą i rutyną. Wystarczy odrobina magii, która ukryta jest w grach i puzzlach edukacyjnych. Wiadomości wchodzą same do głowy i utrwalają się mimowolnie. Bogatą ofertę tego typu wydawnictw znajdziemy
w katalogu JAWY.

POZNAJEMY KOLORY
Układanka pomaga dzieciom
w nauce rozpoznawania barw
przedmiotów, roślin i zwierząt.
Zawiera 48 puzzli, z których
dzieci łączą w odpowiednie
zestawy.
W instrukcji dzieci znajdą
cztery propozycje zabaw.
Sugerowany wiek: 4-6 lat.
Zawiera:
• 12 zestawów po 4 puzzle,
• kostkę do gry,
• instrukcję.

POZNAJEMY ŚWIAT
Edukacyjne puzzle od JAWY to nauka łączenia w
zbiory, szukanie podobieństw i kojarzenie np. pory
dnia z określonymi czynnościami. W ten sposób,
w najnowszej serii POZNAJEMY, możemy uczyć
się kolorów, a także wprowadzać w świat dziecka
pojęcie czasu.

ROZMAWIAMY O EMOCJACH
Małe dziecko nie posiada umiejętności nazywania
i radzenia sobie z emocjami. Trzeba je tego nauczyć. Emocje to gra, a właściwie różne scenariusze zabaw, które tę naukę wspierają. Walory edukacyjne zostały docenione między innymi przez
Kapitułę konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska, oceniła tę grę
jako wyjątkowo potrzebną pomoc wspierającą
dziecko w nauce emocji i radzenia sobie z nimi.

ĆWICZYMY WAŻNE UMIEJĘTNOŚCI
Kontakt ze światem cyfrowym jest już nieodłączną częścią życia w naszej kulturze. Kompetencje związane z kodowaniem i programowaniem w niedalekiej przyszłości mają być
umiejętnością tak podstawową, jak obecnie pisanie. Bajki – kodowanka, to połączenie nauki kodowania (i to z dala od ekranu!!) z bajkowym
światem. Oryginalna, bardzo ciekawa propozycja,
nagrodzona w konkursie Świat Przyjazny Dziecku.
POZNAJEMY CZAS
Układanka zawiera
24 elementy, które należy
połączyć w pary tak, aby
zegar wskazówkowy
i zegar elektroniczny
wskazywały tę samą godzinę.
W instrukcji dzieci znajdą
trzy propozycje zabaw.
Sugerowany wiek: 4-6 lat.
ZAWARTOŚĆ:
• 12 zestawów po 2 puzzle,
• kostkę do gry,
• instrukcję.

Równie ważną kwestią jest ochrona środowiska.
Nie jesteśmy w stanie zmienić w pojedynkę
świata, ale drobne, codzienne nawyki, mogą być
skuteczną walką o lepsze jutro dla naszej planety.
Segregacja śmieci, niezbędna do odzyskiwania
i ponownego przetwarzania surowców, to umiejętność, którą każdy musi opanować. Nauka
i wpajanie nawyku sortowania odpadów jest więc
ważna już na początkowym etapie edukacji.
Jawa poleca grę - Akcja segregacja. Prosta, ciekawa rozgrywka, z elementami 3D. Sortowanie
odpadów będzie od tej pory przyjemnością, nawet dla maluchów.
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ASORTYMENT – GRY
Refleks, koordynacja okoręka, precyzja – oj dużo
się dzieje! Zaproponuj grę
Dżampersy, aby wraz
z energicznym maluchem
mogła się świetnie bawić
cała rodzina. Proste zasady i dynamiczna rozgrywka, która dostarczy
wiele emocji i radości,
a przy okazji będzie treningiem umiejętności
manualnych.

SPRZEDAJ WIĘCEJ
REKLAMA

Gry i puzzle świetnie sprawdzą się na zajęciach
w przedszkolu, bądź w klasach nauczania początkowego. Będą również pomocne podczas
zajęć terapeutycznych. Docenią je rodzice, pomagający w zrozumieniu trudniejszych dla swojej
pociechy zagadnień. Potencjał odsprzedażowy
jest bardzo duży, dodatkowo wspierany przyjazna
ceną. Poleca wydawnictwo JAWA.
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ASORTYMENT – GRY

W POSZUKIWANIU ZŁOTEGO RUNA
Hipokampus rzuca wyzwanie śmiałkom
W październiku będzie miała miejsce premiera nowej gry przygodowej, od wydawnictwa Hipokampus. Autor, Janusz
Feliks, zaprasza do zabawy wszystkie głodne wiedzy i przygód wilki morskie. Legendarne złote runo czeka na nas,
zatopione w Oceanie Zapomnienia. Czy masz w sobie odwagę, aby podjąć wyzwanie?

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENTA
• Pięknie ilustrowana gra, wykonana z dbałością o każdy szczegół.
• Wszystkie elementy gry utrzymane są w klimacie morskich opowieści. Pozwalają uczestnikom
poczuć się prawdziwymi, morskimi poszukiwaczami skarbów.
• Ciekawa, wciągająca fabuła. Tajemnica, którą mamy odkryć. Smoki, z którymi przyjdzie nam
się mierzyć.
• Pionkami są historyczne jednostki żaglowe, w formie puzzli 3D, które samodzielnie składamy
przed pierwszą rozgrywką.
• Proste zasady, które pozwolą na szybkie przystąpienie do rozgrywki.
• Duży wpływ czynników losowych sprawiają, iż każda rozgrywka ma zupełnie inny przebieg.
• Walory edukacyjne. W grze znajdziemy 180 pytań z geograﬁi ﬁzycznej i historii wielkich odkryć.
• Pytania mają przekazywać, porządkować i utrwalać wiedzę. Udzielenie poprawnych odpowiedzi
ułatwi zwycięstwo, ale nie jest niezbędne, aby wygrać rozgrywkę. Zachęca to do dalszej zabawy
i wyrównuje szansę pomiędzy młodszymi i starszymi graczami.
• Mechanika gry wspiera rozwój umiejętności przewidywania, logicznego myślenia.
• Zachęca do podejmowania strategicznych działań. Przemyślenia swojego ruchu, zanim się go
zrobi, ostrożności, uważności oraz reagowania na to, co się dzieje na planszy.
Już teraz zapytaj o nową grę wydawnictwa Hipokampus – W poszukiwaniu złotego runa. Może
to właśnie twoi klienci jako pierwsi zdobędą złote runo.

Liczba graczy: 2-4 osób
Wiek: 8+
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• plansza 480 x 480 mm
• pionki statek w formie puzzli 3D
• karty do gry, w tym:
‹› 47 kart Pytanie
‹› 37 kart Przygoda,
‹› 18 kart Bazar,
‹› 4 karty Mapa,
‹› 4 karty Przelicznik,
‹› 4 karty Próba Hipokampusa,
• 1 tabliczka Kryształki dla Smoka
• 1 kostka cyfrowa,
• 1 kostka funkcyjna,
• 8 kolorowych Kryształków
dla Smoka,
• 20 żetonów Beczka z wodą,
• 32 żetony Ryby,
• 14 żetonów Koral,
• 14 żetonów Perła,
• 1 żeton Pirat,
• 1 plastikowa podstawka.

krótko o...

CEL GRY
Wyruszamy na poszukiwanie złotego runa, zatopionego w Oceanie Zapomnienia. Wiadomo tylko
tyle, że znajduje się w jednym z czterech miejsc oznaczonych na mapie jako miejsce pobytu
groźnego Smoka Morskiego i jego 3 braci. Nie wiemy, który z czterech smoków go pilnuje. Wiemy
jednak, że smoki mają pewną słabość. Otóż kolekcjonują kolorowe kryształki. Śmiałek, który podejmie wyzwanie i przyniesie smokowi dwa pasujące do jego kolekcji kryształki, będzie mógł
zabrać złote runo ze sobą i zostanie zwycięzcą rozgrywki.
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SZEROKA OFERTA PUZZLI
OD MULTIGRY
Choć w ostatnich latach na rynku zabawek pojawiło się mnóstwo innowacyjnych produktów, to wciąż ogromną popularnością
cieszą się puzzle. Ich walory edukacyjne są powszechnie znane, a układanie pięknych ilustracji to świetna okazja do wspólnej
zabawy rodzica z dzieckiem. W poszukiwaniu nowych, atrakcyjnych serii warto sprawdzić katalog MultiGry.
Badania potwierdzają, że dzieci, które często sięgały po puzzle, mają lepiej
rozwiniętą motorykę małą, a ich koncentracja, wyobraźnia przestrzenna
i logiczne myślenie stoją na zdecydowanie wyższym poziomie niż u ich rówieśników, którzy nie bawili się układankami. Dlatego warto, aby półki pełne

BABY PUZZLE
Dzikie zwierzątka, zjawiskowe pojazdy i przyjaźni mieszkańcy wodnych akwenów czekają na odkrycie! Sięgnij po „Baby Puzzle” i odkryj wraz z dzieckiem jak piękna i zróżnicowana jest nasza planeta. To seria prostych, atrakcyjnych wizualnie układanek, w których każdy produkt zawiera 4-, 5-,
6- i 7-elementowe puzzle. Przyciągające uwagę graﬁki, starannie wykonane,
bezpieczne elementy i zróżnicowany stopień trudności sprawiają, że jest to
świetna zabawa dla każdego malucha, która nie tylko zapewnia mnóstwo
frajdy, ale także uczy dziecko motoryki małej, rozwija wyobraźnię i pobudza
do kreatywnej rozrywki.

nowoczesnych, zaawansowanych zabawek uzupełniały także klasyczne
puzzle. Zwłaszcza te wykonane z dbałością o detale, o przyciągających
uwagę ilustracjach i różnorodnych pod względem liczby oraz wielkości
elementów.

PUZZLE 16 - ELEMENTOWE
MultiGra przygotowała nową serię puzzli, które pozwalają zabrać zabawę
niemal wszędzie. 16-elementowe, barwnie ilustrowane układanki po ułożeniu
tworzą obrazek o wymiarach 22,5x22,5cm. Małe pudełko sprawia, że łatwo
zmieszczą się w kieszeni lub torebce, dzięki czemu mogą służyć jako zabawka w poczekalni lub urozmaicenie wypraw do parku czy na plażę.
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MAXI PUZZLE
Część maluchów szybko zniechęca się do układania puzzli z powodu
zbyt małych elementów, które trudno jest im ułożyć. Alternatywą są
„Maxi Puzzle”, które pozwalają dzieciom łatwo stworzyć piękny obrazek o rozmiarze 57x39 cm. Cała seria jest świetnym wprowadzeniem do świata puzzli, oferując 12-, 24- i 36-elementowe układanki.
Coraz mniejsze elementy mogą stanowić małe wyzwanie, oswajając
maluchy z klasycznej wielkości puzzlami. Ta kreatywna zabawa to
także okazja do wspólnej rozrywki rodzica z dzieckiem.

PUZZLE 90- I 120-ELEMENTOWE
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym potrzebują układanek dopasowanych do ich potrzeb. Takie są 90- i 120-elementowe puzzle od MultiGry,
które cechuje wysoka jakość wykonania, a także przykuwająca uwagę
graﬁka. Elementy są łatwe do chwycenia, a sam proces układania
obrazka jest wyłącznie przyjemnością. Efekt końcowy usatysfakcjonuje
każde dziecko dzięki pięknym, baśniowym kolorom.
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LAMA EXPRESS OD PIATNIKA

Ciekawa propozycja dla początkujących graczy,
zwłaszcza tych najmniejszych, trochę przypominająca mechanikę klasycznego chińczyka.
NA CZYM POLEGA ZABAWA
Gracze mają za zadania sprawne przewiezienie
swoich lam. Podróżują one pociągami poruszającymi się wokół planszy. Kto jako pierwszy wykona
zadanie, okrążając wszystkimi swoimi lamami planszę i dowożąc je do domu, wygrywa.
Trasa przebiega przez cztery kontynenty: Europę,
Amerykę, Azję i Afrykę. Lamy wyruszają w podróż
z dworca, który stanowi stację początkową i końcową ich wyprawy.
NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENTA:
• Proste zasady gry. Dzieci nie będą zniechęcone
uczeniem się reguł zabawy.
• Autor zadbał o to, aby nikt się nie nudził. Dlatego
nawet, gdy to nie jest aktualnie nasza kolej, możemy wykonywać trzy następujące akcje: wsiadanie, wysiadanie, czy przerwa w podróży. Trzeba
być zawsze czujnym, aby nie przeoczyć szansy
szybszego dowiezienia swoich lam do domu.

• Rozgrywka uzależniona jest w dość dużym stopniu
od czynników losowych. Oznacza to, iż za każdym
razem nasza przygoda będzie miała inny scenariusz.
• Piękna, kolorowa graﬁka, odzwierciedlająca
dziecięce gusta.
• Sympatyczne lamy, które mamy zabrać w podróż
dookoła świata pociągiem parowym.
• Recenzenci również zwracają uwagę na wyjątkową graﬁkę i podkreślają wysoką jakość wykonania lam.
• Poznajemy z dzieckiem charakterystyczne dla danego kontynentu krajobrazy i najważniejsze zabytki
tj. Wieża Eiffla, Koloseum, Statua Wolności, legendarny chiński smok, Sﬁnks strzegący piramid itp.
• Gra pozwala na ćwiczenie uwagi, koncentracji oraz
spostrzegawczości.
• Ćwiczymy dopasowanie kolorów (z kostki z kolorami na polach na planszy).
• Wprowadzamy elementy strategii (musimy wybrać jeden z dwóch ruchów).

Liczba graczy: 2-4
Czas rozgrywki: 25 min.
Wiek: 5+
Wymiary pudełka:
35 x 22,5 x 4,5 cm
Zawartość pudełka:
• plansza,
• 2 pociągi kształtem
dopasowane do toru,
• 16 ﬁgurek lam – po 4
w kolorze żółtym, różowym,
zielonym i niebieskim,
• 1 kolorowa kostka do gry,
• 1 instrukcja.
EAN: 9001890664045

krótko o...

Nagrodzona za walory edukacyjne. Doceniana przez rodziców za interesujący pomysł na początek przygody dzieci z planszówkami.
Pokochana przez dzieci za urocze lamy i wciągającą przygodę. Taka jest gra Lama Express od Piatnika.

Lamy oczarują twoich klientów w ekspresowym
tempie. Dołącz grę Lama Express do swojej oferty.
Poleca Piatnik.

SPRZEDAJ WIĘCEJ
Po pełnej emocji zabawie, czas na wyciszenie. Zaproponuj wyjątkowe lampki
CREATTO. Z wytrzymałych, plastikowych
elementów tworzymy trójwymiarowe ﬁgurki, które są podświetlane od środka
światełkami LED. Z jednego zestawu
można stworzyć kilka modeli np.: jednorożca, królika, niedźwiedzia polarnego lub
baletnicę. Creatto - magiczna pamiątka
czasu spędzonego razem.
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ACTIVITY
Kultowa gra, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Przebój imprez,
świetna forma integracji, a przede wszystkim doskonała rozrywka.
Activity to evergreen w ofercie Piatnika. Mimo upływu lat, potencjał
odsprzedażowy nie spada. A właśnie sprawdzone, klasyczne tytuły,
są obecnie najczęściej poszukiwane przez konsumentów.

Liczba graczy: 3-16
Czas rozgrywki: 60 min.
Wiek: 12+
Wymiary pudełka:
40 x 28,5 x 6 cm
Zawartość pudełka:
• 440 kart
• 1 plansza
• 1 klepsydra
• 4 pionki
• instrukcja
EAN: 9001890784026

krótko o...

– KLASYKA
Z PORTFOLIO
PIATNIKA

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENTA:
• Proste zasady, co w zabawach dla większej liczby osób jest bardzo ważne.
• Gra zawiera ponad 2000 haseł z różnych dziedzin, to oznacza regrywalność
na bardzo wysokim poziomie, czyli każda rozgrywka ma zupełnie inny
przebieg. Nudno nie będzie.
• Różne formy aktywności. Każdy znajdzie coś dla siebie, nie ma monotonii.
• Mechanika gry pozwala na rozgrywkę nawet 16 osobom. Sprawdzi się zatem na rodzinnym obiedzie, czy szalonej domówce.
• Duża interakcja między graczami. Jeśli chcemy, aby wszyscy na spotkaniu
się zintegrowali i dobrze bawili, Activity będzie dobrą propozycją.
• Sprawdzi się gdy świeci słońce i pada deszcz.
• Activity ma bardzo ciekawą kolorystykę opakowania, co pomaga w eksponowaniu jej na półce. Klasyk, który powinien być w każdym dobrym
sklepie. Poleca Piatnik.

Będzie zabawa! Kalambury, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Activity od Piatnika daje uczestnikom szerokie pole do popisu. Uruchamia wyobraźnię i pozwala na wykazanie się różnymi formami kreatywności. Nie ma spinania się, za to jest śmiesznie i wesoło.
NA CZYM POLEGA ZABAWA
Dzielimy się na dwuosobowe drużyny (można też zagrać w 3 osoby i ten
wariant gry rządzi się nieco innymi regułami). Wyznaczamy w drużynie
tzw. Demonstratora (rolę Demonstratora pełnią kolejno wszyscy gracze
w drużynie). Wyciągamy hasło, które jest uzależnione od koloru pola na
planszy, na którym stoi pionek danej drużyny i zgadujemy hasła.
Hasła przedstawiane są kolegom z drużyny:

RYSUNKOWO

NA MIGI

W FORMIE OPISU SŁOWNEGO

Drużyna, która pierwsza przekroczy swoim pionkiem linię mety – wygrywa.

77 I targizabawek.pl

SPRZEDAJ WIĘCEJ
Twój klient szuka jeszcze więcej kreatwyności? Zaproponuj
grę Blue Banana. Gracz, który potraﬁ szybko myśleć w niestandardowy sposób, zbierze najwięcej kart. Oryginalna gra
Wolfganga Warsha, która zmusza umysły graczy do działania
sprzecznego z intuicją.
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ASORTYMENT – GRY

GHOST ADVENTURE

- ZAKRĘCONA PRZYGODA
OD MUDUKO
Szalony wyścig z przeszkodami, w którym
gracze przekazują sobie bączka z planszy
na planszę, starając się realizować postawione przed nimi cele. Innowacyjna, wciągająca, pełna wyzwań i bez negatywnych
interakcji. Ghost Adventure - Zakręcona
przygoda, nowy tytuł w ofercie Muduko.

„Tego dnia miałem przy sobie swój ulubiony bączek, podarowany mi przez rodziców 35 lat
wcześniej.” – wspomina Wlad Watine, autor gry.
– „(…)Od tego czasu moje myśli krążyły wokół
jednego: jak zaprojektować ciekawy tor z przeszkodami.” Tak powstała inna od wszystkich gra
Ghost Adventure - Zakręcona przygoda.

krótko o...
Liczba graczy: 1-4
Wiek: 8+
Czas rozgrywki: 20 min.
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W GRZE WYKORZYSTANO SPECJALNE BĄCZKI
Bączki zaprojektowane są w taki sposób, by intensywnie kręcić się dłużej niż minutę. Końcówki
stworzone są ze specjalnego materiału redukującego wstrząsy. Jeśli końcówka w jakiś sposób
uległaby uszkodzeniu, w pudełku znajduje się 6 zapasowych. Ich wymiana jest tak prosta jak zmiana
wkładu w długopisie. Maniacy puszczania bączków preferują ich ręczne rozkręcanie. W pudełku
znajdziecie specjalny bączek z wyrzutnią, która
ułatwia wprawienie go w ruch.

warto wiedzieć

ASORTYMENT – GRY

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENTÓW

CEL GRY
Udało się. Wlad stworzył grę unikalną grę planszową. Ghost Adventure
– Zakręcona przygoda to gra zręcznościowa, kooperacyjna, w której gracze za zadanie mają realizować kolejne misje.
Puszczamy bączka na planszy. W trakcie, gdy się kręci, musimy zrealizować wyznaczone zadania, tak aby wypełnić misję. Uwaga!! Bawimy
się na stojąco.
Każda misja wymaga od graczy pokonania bączkiem ścieżki prowadzącej
przez kilka plansz. Te reprezentują 8 światów, w których znajdują się
różne cele. Na początku każdej misji gracze zapoznają się z celami i
dzielą się planszami. Pierwszy gracz rozkręca bączka na kamiennym
kręgu na pierwszej planszy i, przechylając pudełkiem, porusza nim
w stronę celu. Gdy do niego dotrze, porusza bączek w stronę wyjścia,
gdzie przekazuje go ze swojej planszy na planszę kolejnego gracza.
Ta dynamiczna podróż trwa do momentu ukończenia misji. Uważajcie
na czyhające pułapki! Mądrze wykorzystujcie specjalne miejsca, by ukończyć misję. Skaczcie na wyższe poziomy, teleportujcie się do innego
świata lub uzupełnijcie swoje zapasy eliksiru wznowienia.
A jeśli nie ma w pobliżu innych śmiałków, wypełnijcie misje solo.
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• Proste zasady.
• Innowacyjna mechanika nawiązująca do jednej z najpopularniejszych
zabaw dziecięcych, choć nie tylko dziecięcych.
• Gramy stojąc.
• Poziom trudności wzrasta z każdą kolejną misją.
• Gra kooperacyjna, polegająca na współpracy, a nie współzawodnictwie.
• Dynamiczna rozgrywka, każdy z graczy jest w pełni zaangażowany.
• Pozytywne, uniwersalne przesłanie: moc przyjaźni, wzajemna pomoc
i empatia dla innych. Nasz bohater nie chce zniszczyć swoich „wrogów”,
a raczej zrozumieć ich i spowodować, by stali się lepsi.
• Istnieje możliwość wyruszenia w misję solo.
• Każda misja ma swoją historię, którą poznajemy dzięki załączonemu
do gry komiksowi.
• Bajecznie ilustrowana.
• Wszystkie elementy są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Będą
długo służyły. Mimo to, dla pewności, wydawca dołączył 6 dodatkowych
końcówek do bączka, aby radość płynąca z zabawy trwała!
• Oryginalny pomysł na ćwiczenie koordynacji ręka-oko.
• Ćwiczymy precyzję, koncentrację i cierpliwość.
• Spędzamy razem czas pełen dobrych emocji i radości.
• Świetna propozycja na ćwiczenia integracyjne, także dla dorosłych.
• Bączki mogą być super zabawką również po rozgrywce.
Poznajcie grę GHOST Adventures – Zakręcona przygoda, a sami wkręcicie
się w jej fabułę i będziecie doskonalić swoje umiejętności, aby wypełnić
wszystkie misje. Podzielcie się nią z klientami, niech i oni się pozytywnie
zakręcą na jej punkcie. Grę poleca wydawnictwo MUDUKO.
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SMARTWATCHE
DLA DZIECI
Choć kilka lat temu był czymś rzadko spotykanym, dziś widok malucha z smartwatchem na ręce nie dziwi nikogo. Rodzice coraz
częściej decydują się na zakup nowoczesnego urządzenia dla swojej pociechy. To nie tylko modny dodatek, ale sprzęt pomagający
zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Czym wyróżniają się inteligentne zegarki dla dzieci? Dlaczego warto pomyśleć o takiej
inwestycji? Na co zwrócić uwagę, wybierając smartwatch?
Garett Electronics to ﬁrma oferująca najnowsze rozwiązania ze świata elektroniki użytkowej. Głównymi produktami są smartwatche dedykowane dla
dzieci, mężczyzn oraz kobiet. Lista produktów jest imponująca, jednak tym,
co szczególnie przyciąga uwagę, są inteligentne zegarki dla najmłodszych.
Charakteryzuje je atrakcyjny wygląd, wielofunkcyjność i nowoczesność. Garett Electronics, dbając o wszystkich swoich klientów, wprowadza do sprzedaży kolejne modele smartwatchy dziecięcych. Firma stawia na innowacyjną
technologię 4G. Modele Kids Funky, Kids Agent czy Kids Chameleon to
modny design, szereg przydatnych funkcji i wytrzymałość.

SMARTWATCH DLA NAJMŁODSZYCH – PRZYDATNE FUNKCJE
Dla wielu osób zakup smartwatcha jest wyrazem troski o pociechę. Specjalne funkcje zegarka pomagają zadbać o bezpieczeństwo dziecka
– dzięki funkcji GPS rodzice wiedzą, gdzie obecnie przebywa, a opcja Geogrodzenie pozwala wyznaczyć obszar, w którym może się ono swobodnie
poruszać. Przycisk SOS umożliwia szybki kontakt z wybraną osobą. Smartwatche pomagają rodzicom zachować kontrolę nad pociechą znajdującą
się poza domem, towarzyszyć jej w drodze ze szkoły lub podczas wyjścia
ze znajomymi.
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ASORTYMENT – ZABAWKI
Niektóre modele zegarków wyposażone zostały również w funkcję zdalnego
podsłuchu odgłosów dobiegających z otoczenia. Tego rodzaju rozwiązanie
pozwala sprawdzić, czy dziecko jest bezpieczne, co dzieje się w pobliżu – to
opcja szczególnie istotna dla rodziców najmłodszych użytkowników inteligentnych zegarków. Smartwatch jest połączeniem zegarka i telefonu, dlatego oferuje możliwość przeprowadzania rozmów, wideorozmów czy przesyłania krótkich wiadomości tekstowych.

SMARTWATCH – MODNY I NOWOCZESNY ZEGAREK
Smartwatch dla dzieci to modne, innowacyjne urządzenie. Wbudowany
aparat, krokomierz, latarka, stoper, proste gry to zalety, które dostrzeże
każdy młody użytkownik. Producent stawia także na ciekawe wzornictwo
– zegarki Garett dobrze wyglądają, a do tego dostępne są w różnych kolorach. Warto wspomnieć, że zostały wykonane z wysokiej jakości bezpiecznych materiałów – idealnie dopasowują się do dziecięcej ręki oraz są wygodne w użytkowaniu.
SMARTWATCH NAGRODZONY PRZEZ RODZICÓW!
Garett Electronics, będąc w gronie liderów rynku, otrzymał wiele nagród,
m.in. Nagroda Rodziców i Dziecięca Marka Roku, a produkty zajmują wysokie
miejsca w rankingach serwisów branżowych. Są także bardzo dobrze
oceniane przez klientów.
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ASORTYMENT – ZABAWKI

RAINBOW HIGH

– zimowa seria lalek od MGA Entertainment

Wspaniałe wiadomości dla fanek
Rainbow High. MGA Entertainment przedstawiło nową, zimową serię 6 lalek z akcesoriami. Będą też nowe odcinki serialu,
a mocna kampania promocyjna sprawi,
że o tęczowych przyjaciółkach będzie naprawdę głośno.

KOLEKCJA
RAINBOW HIGH
WINTER BREAK
6 oryginalnych lalek fashion, przeszło zimową
metamorfozę, aby mogły w modnym stylu ruszyć
na stoki z przyjaciółmi. Każda ma swój własny,
niepowtarzalny styl, dopasowane do niego dwie
stylizacje i niezbędny zimowy sprzęt, dzięki czemu
ten zestaw zapewnia niekończącą się pomysłową
i kreatywną zabawę w opowiadanie historii.
Zbierz tęczę! 6 modnych lalek Winter Break
– Ruby Anderson, Poppy Rowan, Sunny Madison,
Jade Hunter, Skyler Bradshaw i Violet Willow

CO ZAWIERA ZESTAW
• 1 lalkę fashion
• 2 kompletne stroje, dopasowane do osobowości
lalki. Można z nich stworzyć własną stylizację
łącząc i dopasowując modne trendy, które zapewnią lalce ciepło na stoku i poza nią.
• 2 pary bucików dla lalek
• niezbędne akcesoria dla lalek
• stojak i grzebień do włosów

PORADŹ KLIENTOM
Przy pierwszym rozpakowaniu lalki dokładnie umyj jej włosy, aby usunąć żel
do stylizacji i pozwól włosom całkowicie
wyschnąć. Następnie jej włosy będą
gotowe do uczesania.
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PREMIERA DRUGIEJ
CZĘŚCI SERIALU
RAINBOW HIGH
Druga część 1 serii serialu dostępna jest już
na polskim YouTube, a pod koniec września
będzie miała swoją premierę na Netflixie.
Seria webisodów już z ponad 50 milionami
wyświetleń na całym świecie, odniosła
ogromny sukces i daje fanom marki szansę
poznania świata Rainbow High. Odcinki
w polskiej wersji językowej, z dubbingiem,
również cieszą się dużą popularnością i notują tysiące wyświetleń. Dodatkowo już niebawem serial pojawi się w TV(!) na kanale
Teletoon. Serial wspierany będzie dodatkowymi działaniami promocyjnymi.

CHCESZ WIĘCEJ?
SZAFA RAINBOW HIGH™ DELUXE
Rainbow High™ Deluxe Fashion Closet zawiera tęczę mody (ubranka dla
lalek i akcesoria dla lalek), które możesz łączyć i łączyć, aby stworzyć ponad
400 efektownych stylizacji. Ciesz się godzinami stylizacji swoich lalek. W szaﬁe znajdziesz aż 31+ modnych ciuchów i akcesoriów, które dowoli łączysz
i miksujesz. Co więcej, to nie tylko szafa do przechowywania, to także zabawny zestaw do zabawy, który zawiera fotelik i lustro. Po zakończeniu gry
spakuj się i zamknij swoją przejrzystą, superstylową szafę. Twoja szafa modowa jest nawet wyposażona w złotą kłódkę, dzięki czemu możesz ją zamknąć, aby była bezpieczna. Możesz ją też zabrać ze sobą dzięki ekskluzywnemu złotemu uchwytowi!
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ASORTYMENT – ZABAWKI
RAINBOW HIGH COLOR CHANGE CAR
Ruszaj do Rainbow High w wielkim stylu, dzięki samochodzikowi zmieniającemu kolor Rainbow High 8-w-1 Light up. Odbierz znajomych i wybierz
się na przejażdżkę najmodniejszym sportowym kabrioletem w szkole. Po
co zadowalać się jednym kolorem samochodu, skoro możesz mieć tęczę.
Samochód zmieniający kolor 8 w 1 — wystarczy nacisnąć przycisk, aby
wybrać kolor samochodu. Zaczyna się od białego, a następnie możesz wybrać dowolny kolor tęczy (biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony,
niebieski lub ﬁoletowy) lub przejść przez wszystkie!

ŁATWE W OBSŁUDZE
Światła LED zmieniające kolor sterowane przez naciśnięcie złotego przycisku
na masce samochodu, aby wybrać kolor samochodu. Każdy kolor wyłącza
się automatycznie po 30 sekundach, aby oszczędzać baterię.
CO W ZESTAWIE
Rainbow High Color Change Car ma białą karoserię ze zmieniaczem kolorów
LED 8 w 1, czarne wnętrze z siedzeniami z monogramem z logo RH, dwumiejscowy sportowy kabriolet, który mieści 2 lalki Rainbow High Fashion
z działającymi pasami bezpieczeństwa. Detale z logo Rainbow High, srebrne
wykończenia i grill. Spersonalizowana tablica rejestracyjna dodaje stylu.

PORADŹ KLIENTOM
Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie lalek z samochodu, możesz
przesunąć kierownicę w górę i w dół, wyciągnąć pas bezpieczeństwa z pozycji pasa, a nawet zdjąć przednią szybę, jeśli
chcesz, aby uzyskać łatwy dostęp.

KAMPANIE
PROMOCYJNE
We wrześniu rusza kanał Rainbow High na Instagramie. Fani
będą na bieżąco informowani o nowościach, bliżej poznają
też produkty z serii.
W sezonie jesienno-zimowym czekają nas liczne kampanie
TV w tym, bardzo intersująca współpraca w pewnym programie TV .:)
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ZAPEWNIJ DUSZKOM
MIĘKKIE LĄDOWANIE
Kolorowe duchy unoszą się nad planszą, szukając właściwej drogi, by spocząć na mięciutkiej poduszce. Jednak nawet na nie
działa złowroga siła grawitacji, dokonująca nieustannych przetasowań na planszy. Dlatego potrzebują waszego wsparcia, wybitnej
wizji taktycznej i logicznego myślenia, by wraz ze swoimi pobratymcami znaleźć się na odpowiedniej planszetce.
„Po Duszki” to nowa propozycja od Alexandra z ciekawą historią, atrakcyjną graﬁką i mechaniką gwarantującą wiele godzin świetnej zabawy. Gra zmusza
do przyjemnego pokombinowania, a elementy losowe
w postaci specjalnych kafelków potraﬁą namieszać
w rozgrywce i dodać jej kolorytu. Celem zabawy jest
wypełnienie wszystkich pół własnej planszetki duszkami zdobywanymi z głównej planszy. Im więcej z nich
będzie odpowiadało kolorowi gracza, tym więcej punków zdobędzie.

JAK GRAĆ?
Przed rozpoczęciem rozgrywki uczestnicy powinni wybrać jedną z czterech planszetek – żółtą,
zieloną, czerwoną lub niebieską. Główną planszę należy umieścić tak, by każdy z graczy siedział
przy jednej z krawędzi. Następnie należy 180 kafelków w 5 kolorach (białym, żółtym, zielonym,
czerwonym i niebieskim) wsypać do woreczka i je wymieszać.
Najmłodszy uczestnik wyciąga losowo kafelki i układa je po kolei od lewej do prawej, zaczynając
od górnego rzędu. Teraz, gdy mamy przygotowane wszystkie elementy możemy rozpocząć rozgrywkę, w której gracz w każdej turze wykonuje 3 ruchy:
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RUCH 1: Gracz musi zamienić miejscami dwa
dowolne, dotykające się bokami kafelki.
RUCH 2: Następnie, jeżeli sytuacja na planszy na to
pozwala, może zdjąć kafelki, zdobywając w ten sposób punkty. Z planszy można zdjąć wyłącznie 3 lub 4
duszki w tym samym kolorze, które leżą w jednej
linii, w pionie lub poziomie (ale nie po skosie).
Jeżeli sytuacja na planszy pozwala graczowi zdjąć więcej kombinacji kolorystycznych (np. na planszy leżą w jednej
linii 3 duszki niebieskie i 4 duszki zielone),
to zdejmuje obie te kombinacje.
Zdobyte duszki uczestnicy przenoszą na
własną planszetkę-poduszkę.
RUCH 3: Po zdjęciu duszków gracz rzuca kostką grawitacyjną. Wyrzucona
ścianka wskazuje jak zmienia się układ na planszy, tzn. na który bok „spadają” kafelki, jak przyciągane magnesem lub grawitacją – przykładowo
po wyrzuceniu ścianki z kółkiem, wszystkie
kafelki przesuwamy w stronę krawędzi na
planszy, na której są narysowane kółka.
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
przesuwa kafelki.
Podczas rozgrywki na planszy pojawią się także karty specjalne:
CZARNY DUSZEK – to kafelek, który zastępuje każdy kolor duszka.
Ustawiony w jednej linii z 2 lub 3 duszkami w danym kolorze, zastępuje duszka w tym samym kolorze, więc gracz może wtedy zebrać
np. kombinację trzech duszków w linii, gdy 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
właśnie kolorze, nawet jeżeli w żaden sposób nie łączą się z innymi duszkami!
Przykładowo zdejmując linię złożoną z dwóch niebieskich duszków i tornada,
gracz dodatkowo zdejmuje z planszy wszystkie kafelki w kolorze niebieskim!
Zakończeniem tury zawodnika jest uzupełnienie wolnych pól na planszy
wylosowanymi z woreczka kafelkami.
„Po Duszki” to gra, przy której świetnie będą się bawić zarówno młodsi,
jak i starsi gracze. Wyważony stopień trudności zmusza do wysiłku intelektualnego, a klarowne zasady sprawiają, że rozgrywka jest prosta, lecz
nie banalna.

ZALETY GRY:
• Lekki, przyjemny klimat.
• Zbalansowany poziom trudności.
• Dynamiczna rozgrywka z elementami logicznymi.
• Karty specjalne urozmaicające zabawę.
• Pozwala na świetną, wspólną zabawę różnym pokoleniom.
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GRY JAK Z BAJKI!
SMARTGAMES
DLA NAJMŁODSZYCH
„Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami...” Nie ma na świecie dziecka ani dorosłego, który nie kojarzy
tych dobrze znanych słów, które rozpoczynają większość baśni i legend. Spośród przeszło 70 tytułów z wielokrotnie nagradzanej
serii SmartGames wybraliśmy te, którym motyw starych bajek nie jest obcy.
BAJKOWA ZABAWA DLA NAJMŁODSZYCH
SmartGames z serii dla najmłodszych to produkty przemyślane pod wieloma
względami. Cechą wszystkich tych gier są solidnie wykonane elementy
z atestowanych tworzyw, dzięki czemu mamy pewność, że gry są bezpieczne

dla dzieci, do których kierowana jest seria. Dodatkowym atutem każdej gry,
w której pojawia się motyw bajki, jest książeczka z obrazkami, dzięki niej
dzieci są w stanie poznać historię na nowo, ale również opowiedzieć swoją
wersję historyjki.

Dawno, dawno temu…
TRZY MAŁE ŚWINKI

Kto nie zna bajki o „Trzech Małych Świnkach”? Były sobie „Trzy
Małe Świnki”. Każda zbudowała swój domek. Pierwsza wykonała
go ze słomy, druga – z drewna, a trzecia – z cegły. Gdy w okolicy
pojawiał się wilk, świnki były bezpieczne, bo mogły się szybko
przed nim schować.
Gra „Trzy Małe Świnki” to pierwsza gra z serii dla najmłodszych
przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia, w której razem z dzieckiem odkrywamy magiczny świat baśni. 48 zadań zostało podzielone na dwa warianty. W wariancie dziennym – bez wilka
– zadaniem dzieci jest ułożenie świnek w taki sposób, aby swobodnie bawiły się one poza domkiem. W wariancie nocnym
– z wilkiem – dzieci muszą pomóc świnkom i szybko ukryć je
w domkach.

CZERWONY KAPTUREK
Była sobie dziewczynka zwana Czerwonym Kapturkiem, która
pewnego dnia wybrała się do swojej chorej babci z koszykiem
pełnym smakołyków. Aby do niej dotrzeć, musiała przejść przez
wielki, ciemny las. Tymczasem do domku babci udał się też zły
wilk… Pomóż dziewczynce odnaleźć drogę do domku babci!
Gra „Czerwony Kapturek” ma dwa warianty. W każdym znajdują
się 24 zadania (łącznie jest ich 48). W wariancie prostszym – bez
wilka – dzieci układają ścieżkę tak, aby doprowadziła Czerwonego
Kapturka do domku babci. W wariancie trudniejszym – z wilkiem
– dzieci budują dwie ścieżki prowadzące do domku babci: jedną
dla Czerwonego Kapturka, drugą dla wilka. Dzieci podczas zabawy, mogą odkryć, że ścieżka dla wilka jest zawsze krótsza niż
ścieżka dla dziewczynki - ponieważ w oryginalnej opowieści wilk
jako pierwszy dociera do domu babci. Jednak nie ujawniamy
tego już na początku gry. Dzieci poczują się mądrze, gdy same
odkryją te wskazówki.
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JAŚ I MAGICZNA FASOLA
“Jaś i Magiczna Fasola” to najnowsza gra z motywem
bajki w serii SmartGames. Dawno, dawno temu żył sobie
chłopiec o imieniu Jaś. Zasadził w ogródku magiczne
ziarenko fasoli, z którego wyrosła gigantyczna roślina sięgająca nieba.
Zadaniem dziecka w grze “Jaś i Magiczna Fasola” jest
pomóc głównemu bohaterowi w dostaniu się na zamek
ukryty w chmurach. Dziecko opuszcza elementy układanki wzdłuż łodygi fasoli w taki sposób, aby obrazek na
kafelkach utworzył, taki sam wzór jak ten wskazany w zadaniu. Pozornie może wydawać się, że zadanie jest proste,
jednak każdy element podczas spadania obraca się, przez
co obrazek z kafelka zmienia się. Jeśli obrazek, nie układa
się, tak jak powinien, należy wypchnąć elementy z danej
kolumny od dołu i zacząć układanie od nowa.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA

Za siedmioma górami…

Śpiąca Królewna” to pięknie wydana gra logiczna, która
pozwoli dziecku w prosty angażujący sposób rozwijać
zdolności logicznego i analitycznego myślenia. Celem
wszystkich zagadek w grze jest pomóc dzielnemu rycerzowi dotrzeć do śpiącej królewny... lub pomóc królewnie
samodzielnie opuścić zaczarowany labirynt, rozwiązując
specjalnie przygotowane zadania. Zadania w grze podzielone są w taki sposób, aby młodsze dzieci, mogły rozwiązać je swobodnie.
Dla każdego dziecka, które lubi wyzwania, przygotowane
jest 30 zadań, w których wciela się w złego smoka, chcącego powstrzymać śmiałka przed dotarciem do zamku
i uratowaniu księżniczki. Zadania ze smokiem są nieco
trudniejsze, dlatego, podczas grania z dzieckiem, dorosły
może szukać odpowiedniego ułożenia smoka na planszy,
natomiast dziecko może sprawdzać, czy wszystkie drogi
zostały zablokowane.

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
Odkryj urok znanej baśni we wspaniałej grze dla dzieci.
Pewnego razu w środku zimy, gdy z nieba padały płatki
śniegu jak pierze, królowa siedziała przy oknie o ramach
z czarnego hebanu i szyła. Szyjąc tak patrzyła na śnieg
aż ukłuła się igłą w palec…
Królewna Śnieżka to gra stworzona z myślą o dzieciach
w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, która ma wprowadzać dziecko w niesamowity świat baśni, jednocześnie
ucząc logicznego myślenia. Grając w grę „Królewna
Śnieżka” zadaniem gracza jest poprawne umieszczenie
wszystkich postaci w domku krasnoludków.

Wydawcą Polskich wersji SmartGames jest IUVI Games.
Wyłącznym dystrybutorem SmartGames, SmartMax
i GeoSmart na terenie Polski jest:
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ASORTYMENT– GRY

TOP PRODUKTY MARKI WADER
SECRET POCKET TANGRAM POP ART GRA SENSORYCZNA

Nie-zwykła gra, bo łącząca w sobie cechy zabawki i przyrządu edukacyjnego.
Gry sensoryczne od Wader zostały stworzone po to, aby rozwijać dzieci, stymulować ich rozwój ﬁzyczny i umysłowy, a jednocześnie dawać wiele radości
i satysfakcji z zabawy. Ich wysoka jakość i znaczący wpływ na rozwój dzieci
zostały dostrzeżone przez jurorów prestiżowego konkursu „Zabawka Roku”
– w tegorocznej edycji wydarzenia wyróżniono trzy gry sensoryczne od Wader.
Chociaż gra ma 2 etapy- warianty i można grać w nią na wiele sposobów, jej
głównym celem jest ułożenie tangramu zgodnie z wzorem przedstawionym
na wylosowanej karcie. Gracze odnajdą w zestawach elementy tangramów
wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ale również karty z wieloma
barwnymi i inspirującymi wzorami układanek tj. kształtami roślin, zwierząt,
budynków, pojazdów, ludzi. Wybierz temat, ciągnij karty, szukaj prawidłowych
elementów, układaj wzory i zostań mistrzem Tangramów!

GRUPA WIEKOWA
Gra dedykowana dzieciom powyżej 5 roku życia, co jest podyktowane jej stopniem skomplikowania, jednakże powyżej tego progu wiekowego nie ma już
żadnych ograniczeń i podczas gry doskonale będą się bawić dzieci, rodzice
czy dziadkowie.
Ilość graczy: 2

OPAKOWANIE I ZAWARTOŚĆ
Kartonowe, wygodne i pokaźne opakowanie w bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym stylu i kolorystyce sprawia, że produkt się wyróżnia i zachęca do
zakupu. Wymienione cechy wpływają również na to, że produkt jest chętnie
kupowany na prezent.
Wewnątrz opakowania klienci odnajdą:
• Sakiewkę z aksamitu - woreczek do losowania i odgadywania kształtów,
• 42 elementy tangramu,
• 2 podkładki do układania wzorów,
• 45 kart,
• instrukcję gry.

ATRAKCYJNE DLA DZIECKA:
1. Innowacyjna forma gry, a w szczególności tajemniczy woreczek, w którym
gracze odnajdują kształty potrzebne do ułożenia tangramu.
2. Różnorodne elementy – gry, karty, plansze, elementy sensoryczne
3. Zróżnicowane aktywności. Zgadywanie, układanie, dopasowywanie – w trakcie jednej rozgrywki dzieci aktywizują różne obszary mózgu, spełniają się na
różnych polach i osiągają zadowolenie z kolejnych, poprawnie wykonywanych
zadań. Dzięki takiej formule gra trwa dłużej, bo…wolniej się nudzi.

PRODUKT Z PERSPEKTYWY RODZICA:
1. Produkt wpływa na rozwój dzieci. Gry sensoryczne oddziałują na dotyk, wzrok
dzieci, stymulując tym samym ich rozwój ﬁzyczny i umysłowy.
2. Gra pobudza kreatywność i wyobraźnię – losujesz, zgadujesz, myślisz, kreujesz.
3. Nauka koncentracji – zaangażowane zmysły sprawiają, że dziecko podczas
zabawy jest skoncentrowane, a jednocześnie uspokojone i odprężone.
4. Wysoka jakość produktu. Marka Wader znana jest z dbałości o każdy szczegół.
Wszystkie elementy gry są trwałe, bezpieczne, wykonane z wysokiej jakości
tworzyw.

PRODUKT Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY:
1. Atrakcyjna szata graﬁczna przyciąga wzrok klienta zarówno w sklepie online
jak i stacjonarnym
2. Unikatowość produktu – aktualnie na rynku polskim istnieje niewiele gier,
które mają tak szeroki wpływ na rozwój dziecka i są w stanie zabawić
maluchy na dłuższy czas.
4. Uniwersalność gry – świetna rozrywka dla całej rodziny.
5. Walor edukacyjny – jedna z cech zabawki najwyżej ceniona przez rodziców
i mocny argument przemawiający za zakupem produktu.
6. Dobra, ceniona i polska marka – dzisiejsi rodzice sami bawili się produktami
Wader, zatem znają i doceniają jakość i niezawodność produktów polskiej
marki.
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ASORTYMENT– GRY
ZABAWKA Z SERII PLAY&FUN

GRY Z SERII
PLAY&FUN:
GRY 3D Z KOSTKĄ

GRY LOGICZNE

GRY SENSORYCZNE
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ASORTYMENT– ZABAWKI

PLAY HOUSE AUTO SERWIS

Warsztat samochodowy w pokoju dziecięcym! Zabawka, która jest nowością
w ofercie Wader. Kolejna odsłona domku do samodzielnego złożenia. Po domku
dla lalek i farmie, przyszedł czas na auto serwis i zapewne ten produkt ucieszy
wszystkie dzieci, które interesują się motoryzacją. Pracownicy warsztatu mają
do dyspozycji dwa stanowiska serwisowe, podjazdy, podnośniki, windy – to
wszystko sprawia wrażenie prawdziwego serwisu. Play House Auto Serwis jest
dwupiętrowym domkiem z wieloma ruchomymi elementami takimi jak
otwierane drzwi, winda, dźwig. W zestawie znajdują się również trzy
samochody, podjazdy oraz zestaw 34 naklejek do samodzielnego przyklejenia.
Zabawa tym produktem zaczyna się już od chwili montowania elementów
serwisu, jest to zadanie ciekawe i wciągające, jak również mające wpływ na
rozwój dziecka i zdolność logicznego myślenia. Zarówno w trakcie montażu
oraz samej zabawy “w warsztat” rozwija się wyobraźnia malucha i jego inteligencja wizualno-przestrzenna. Kluczowy jest również rozwój funkcji psychomotorycznych i zdolności manualnych.
GRUPA WIEKOWA
Produkt dedykowany dzieciom powyżej 3 roku życia. Podczas montowania
produktu przyda pomoc kolegi, siostry, rodzica, którzy zapewne będą chcieli
uczestniczyć również w samej zabawie.
OPAKOWANIE I ZAWARTOŚĆ
Zabawka Play House Auto Serwis to jeden z największych produktów w ofercie
marki Wader i zapewne również z tego powodu chętnie jest kupowana na
prezent. Elementy zabawki umieszczone są w pudełku (59 × 15 × 39.5 cm), na
którym w atrakcyjny, a przede wszystkim czytelny sposób zaprezentowane są
najważniejsze informacje na temat produktu.
Wewnątrz opakowania klienci odnajdą:
• Elementy wchodzące w skład domku – ściany, dach, windę, dźwig, drzwi
• 3 samochody
• 2 kontenery
• 34 naklejki

5 Uchwyt na dachu ułatwia przenoszenie domku w różne miejsca.
6. Zestaw doskonały do zabawy kilku osób równocześnie: dzieci z dorosłymi
czy rówieśników; atrakcyjny również do samodzielnej zabawy
PRODUKT Z PERSPEKTYWY RODZICA:
1. Zabawa produktem sprzyja rozwojowi funkcji psychomotorycznych oraz rozwija jego zdolności manualne (również podczas montażu)
5. Zabawka pobudza kreatywność i wyobraźnię – zabawa typu „role play” ma
wpływ m.in. na rozwój emocjonalny dzieci, uczy również rozwiązywania problemów i nawiązywania relacji społecznych
6. Wysoka jakość produktu. Marka Wader znana jest z dbałości o każdy szczegół.
Wszystkie elementy gry są trwałe, bezpieczne, wykonane z wysokiej jakości
tworzyw.
PRODUKT Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY:
1. Opakowanie produktu zaprojektowane w nowoczesnej i atrakcyjnej dla dzieci
stylistyce – żywe i konkretne kolory, dużo piktogramów.
2. Rozmiar opakowania, który robi pozytywne wrażenie, a jednocześnie atrakcyjna cena, która... również robi pozytywne wrażenie.
7. Uniwersalność zabawki – do zabawy dla dziewczynki, chłopca, samodzielnie
lub w przedszkolu w grupie rówieśników.
8. Walor edukacyjny – jedna z cech zabawki najwyżej ceniona przez rodziców
i mocny argument przemawiający za zakupem produktu.
9. Dobra, ceniona i polska marka – dzisiejsi rodzice sami bawili się produktami
Wader, również domkami zatem znają i doceniają jakość i niezawodność
produktów polskiej marki.

ZABAWKA Z SERII PLAY HOUSE

INNE PRODUKTY Z TEJ SERII

ATRAKCYJNE DLA DZIECKA
1. Domki, to jedne z ulubionych produktów dla dzieci. Podczas zabawy dają
możliwość wcielenia się w różne postaci (tzw. role play).
2. Barwna kolorystyka i dużo różnorodnych elementów.
3. Możliwość samodzielnego złożenia i personalizacji produktu dzięki naklejkom.
4. Łatwość montażu, solidność i trwałość konstrukcji zapewnia beztroską zabawę.
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PLATFORMY
SOCIAL
MEDIA
POKOCHANE
PRZEZ
POLAKÓW
Wśród mediów społecznościowych Polacy od lat na pierwszym
miejscu stawiają YouTube, korzysta 92,8% użytkowników, na
kolejnych miejscach plasują się Facebook (89,2%), komunikator
Facebooka – Messenger (76,5%), Instagram (60,6%) oraz WhatsApp (48,2%). Dopiero 6. miejsce zajmuje Twitter (37,5%), Snapchat – 8 (28,9%), na 9. pozycji uplasował się Tik-Tok (28,6%),
a na 11 (!) LinkedIn (24,6%).

YOUTUBE
YouTube jest zdecydowanie najpopularniejszy w naszym kraju. Korzysta
z niego 25,9 mln widzów. Na YouTube znajdujemy piosenki i ﬁlmy oraz video instruktażowe. Reklama w tym serwisie dociera do 72,9% populacji.
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WIEDZA
zdrowienia sarkastyczne. Internauci „pozdrawiają” irytujących rozmówców,
antyszczepionkowców, zwolenników teorii spiskowych i przeciwników politycznych. Wśród najpopularniejszych słów używanych na Facebooku wyróżnia się także „Trzaskowski”. Dzięki dużej aktywności w mediach społecznościowych prezydent Warszawy jest jedynym politykiem w zestawieniu
najpopularniejszych dyskusji.
NA INSTAGRAMIE WSZYSTKO JEST PIĘKNE
W Polsce z Instagrama korzysta blisko 9,2 mln osób (co stanowi 60,6% użytkowników social mediów), z czego 59,1 % to kobiety, a 40,9% – mężczyźni.
Co piąty użytkownik Instagrama w Polsce to kobieta w wieku 18-24 lata.
Z reklamą dotrzemy tam do ok. 28 % Polaków powyżej 13. roku życia.
Instagram ma bardzo pozytywny Brand Health Index na poziomie 0,85.
Tutaj najczęściej jesteśmy aktywni we wtorki i środy między 21:00
a 22:00. Dominują rozmowy wokół tematu piękna: pięknego życia, pięknych

NA FACEBOOKU NAJCZĘŚCIEJ SZUKAMY POMOCY
Facebook najbardziej angażuje osoby od 35 roku życia w górę. Z reklamą
możemy tam dotrzeć nawet do 18 mln Polaków. W reklamy częściej klikają
kobiety – ok. 23 razy na miesiąc, a mężczyźni ok. 15.
Najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród Polaków jest
Facebook, zarówno pod względem liczby wypowiedzi na nim jak i o nim.
Rozmowy na jego temat mają bardzo pozytywny wydźwięk - Brand
Health Index wg SentiOne, czyli stosunek dobrych komentarzy do złych,
wynosi 0,74. Zazwyczaj piszemy na Facebooku we wtorki w okolicach
godziny 20:00.
Najczęściej używane przez Polaków na Facebooku sformułowania to „pozdrawiam”, „dziękuję”, „życzę miłego dnia”. Z czego to wynika? Facebook
jest najpopularniejszym medium do szukania i udzielania pomocy. Każdego
dnia wielu ludzi publikuje linki do zbiórek charytatywnych, promuje działalność fundacji, prosi o wsparcie swojego biznesu lub fanpage - komentuje
Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne - Inną grupą są po-

REKLAMA
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zdjęć i widoków, pięknych wnętrz, pięknych stylizacji i pięknych par. Popularność rozmów o pięknie to także pokłosie obecnego trendu bodypositive - komentuje Agnieszka Uba z SentiOne - Wiele osób pisze: „nie
będę wam tu pokazywać tylko pięknego życia, ale też prawdziwe”.
A jednym z najpopularniejszych jest post Martyny Wojciechowskiej o pięknym kameleonie.
LINKEDIN
LinkedIn posiada potencjał reklamowy, który pozwala dotrzeć w Polsce
do 4,10 mln użytkowników. 51,4% to mężczyźni, 48,6% kobiety. Reklama
dociera do zaledwie 13,2% odbiorców powyżej 18. roku życia, co wynika ze
specyﬁki serwisu, będącego siecią kontaktów biznesowych.
Serwis popularny jest zwłaszcza wśród kadry zarządzającej średniego
i wyższego szczebla (97% menedżerów korzystających z social mediów
deklaruje używanie LinkedIn). Główna grupa użytkowników to osoby
25-44 lata (50%). Znacznie wzrasta udział młodszej grupy – osób w wieku
18-24 jest obecnie 0,5 miliona użytkowników. Jest to też platforma, gdzie
osób w wieku 55+ jest blisko ponad milion.
TIKTOK
Wschodzącą gwiazdą jest najmłodsza platforma społecznościowa
– TikTok. Format pokochał cały świat, a aplikację pobrano już 3 miliardy
razy. Firma Sensor Tower podała, iż w tylko w II kwartale br. liczba nowych
instalacji TikToka w systemach IOS oraz Android wyniosła 205 mln.
W Polsce moda na TikToka rośnie równie dynamicznie. Jeszcze w 2018
i 2019 roku, aplikacja nie miała praktycznie żadnego znaczenia na tle
innych portali społecznościowych. W 2020 r. osiągnęła poziom 15%,
a w 2021 niemal podwoiła ten wynik.
Media społecznościowe mogą być trampoliną dla naszego biznesu. Warto
je zatem na bieżąco obserwować i analizować, aby móc ten potencjał
wykorzystać.
(Hootsuite, SentiOne, TikTok)
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RODZINA E-EDU SIĘ POWIĘKSZA!
E-EDU w swojej serii regularnie prezentuje nowe zwierzaki edukacyjne, które towarzyszą dzieciom już od 12 miesiąca życia.
Rodzina pluszaków składa się już z Misia Edusia, Jeżyka Julka, Mądrej Sowy, a w tym sezonie dołącza do nich nowy przyjaciel
– Lew Leoś! Ci ulubieńcy dzieci w różnym wieku uczą o pierwszych liczbach, kolorach, opowiadają mądre bajki i wierszyki, przypominając o dbaniu o higienę, aktywności ﬁzycznej czy zwrotach grzecznościowych. Wysoka jakość wykonania i uroczy wygląd
niezmiennie zachwyca rodziców, którzy zaufali serii.
PRZEDSTAWIAMY SYMPATYCZNEGO
LWA LEOSIA!
Seria zabawek pluszowych od E-EDU znana jest
z wysokiej jakości materiału i szycia. Lew Leoś nie
jest wyjątkiem – jest bezpieczny także dla maluchów.
Takie elementy, jak oczy czy nos są szyte, dzięki
czemu nie ma ryzyka połknięcia czy zadrapania
twardym plastikiem. Dzięki temu jest to idealny pluszak do tulenia i spania! Lew Leoś od E-EDU jest
miękki i miły w dotyku, posiada sympatyczną buzię
i imponującą grzywę. Kolorowe nadruki na łapkach
podpowiadają, w którym miejscu należy nacisnąć,
by aktywować dane funkcje dźwiękowe. Leoś posiada bogate IC w języku polskim, a w nim krótkie
wierszyki, piosenki, frazy zachęcające do zabawy
i angażujące, zabawne zgadywanki. Zabawka opowiada o zwierzętach, kolorach i liczbach niezwykle
barwnym głosem z charakterystyczną „lwią”
chrypką. Lew Leoś występuje w dwóch wersjach
kolorystycznych – ciemnobrązowej i jasnobeżowej.

LEOŚ – CIEKAWSKI KRÓL ZWIERZĄT
Lew Leoś, jak na króla zwierząt przystało, zna
wszystkich swoich poddanych. Opowiada dziecku
o różnych zwierzątkach, które żyją w dżungli, na
pustyni czy sawannie. Recytując wierszyki, zwraca
uwagę na charakterystyczne cechy danego zwierzęcia, budując prawidłowe skojarzenia. Zagadki
Leosia z drugiej strony są czystą zabawą językiem
i rymowaniem – poprzez zabawne, czasami absurdalne rymy śmieszy i zachęca do kreatywności.
Piosenki posiadają nie tylko wartość edukacyjną
– zachwycą także chwytliwą melodią, w sam raz
do tańców i zabawy. Dzięki tym wszystkim funkcjom, dziecko pozna takie zwierzęta, jak słoń, zebra,
wąż, papuga, żyrafa czy wielbłąd!
NAUKA TEŻ MOŻE BYĆ PRZYJEMNOŚCIĄ!
E-EDU to marka zabawek edukacyjnych,
która bawi i uczy dzieci w różnym wieku. Seria
pluszowych zwierzaków jest odpowiednia dzieci
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w różnym wieku. Podczas gdy dla tych młodszych ciekawsze będą piosenki
i zabawne krótkie dźwięki, starsze
poznawać będą świat oczami sympatycznego lwa. Rymowane zagadki
i wierszyki zachęcają do puszczenia wodzów wyobraźni i kreatywności,
a także uczenie się ich ćwiczy pamięć. Piosenki pomogą w nauce liczenia
do dziesięciu i będą świetnym startem w świat rytmiki. Dla tych młodszych,
chwytanie miękkich elementów Leosia będzie świetnym treningiem paluszków i małej motoryki. Funkcje dźwiękowe pobudzają sensory słuchu
maluszka, zaś miły w dotyku materiał obszycia daje świetny efekt sensoryczny. Należy jednak pamiętać, że poza wartościami edukacyjnymi, Lew
Leoś jest przede wszystkim świetnym pluszakiem i towarzyszem do spania
oraz tulenia, działając wyciszająco i uspokajająco po całym dniu zabaw.

LEW LEOŚ POLECA SIĘ POD CHOINKĘ!
Lew Leoś marki E-EDU pojawi się w ofercie Artyka idealnie na okres
świąteczny – jest więc wspaniałym pomysłem na prezent pod choinkę!
Niezależnie od wieku, sprawdzi się świetnie w kołysce, przedszkolu czy
podczas szaleństw ferii zimowych. Lew Leoś z serii E-EDU to wspaniały
sposób, by przekazać dziecku radość i ciepłe wspomnienia, jak i wiedzę
oraz mądrość.
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GRY
I ZABAWKI

WYBRANE
TRENDY GLOBALNE
W 2021 ROKU
Ponieważ wpływ pandemii zmniejsza się w niektórych regionach, na globalny
rynek zabawek i gier wpływa kilka trendów związanych z dynamiką populacji,
innowacjami i zmieniającym się krajobrazem medialnym. Niektóre z nich
znaczą i są obecne na całym świecie. Według szacunków Euromonitor International trzy z nich mają największy wpływ na prognozowane wyniki
branży zabawek i gier oraz kierunek jej rozwoju. Ponieważ wskaźnik urodzeń
spada, a rozmiary gospodarstw domowych maleją, co prowadzi do mniejszej
liczby dzieci korzystających z zabawek i gier, milenialsi i starsza populacja
kupują zabawki dla siebie w wielu regionach na całym świecie. Ta populacja,
często nazywana „kidults” w branży zabawek i gier, napędza wzrost w różnych
regionach.
Inny, bardzo istotny trend wiąże się z cyfryzacją zabawy i rozwojem e-commerce, gdyż według prognoz popularność gier wideo ma być kluczowym
motorem wzrostu dla branży. Treści cyfrowe (gry, ﬁlmy itp.) mogą uzupełniać
tradycyjne zabawki i gry, oferując w pełni wciągające wrażenia kupującym
zabawki oraz sprzedaż e-commerce tradycyjnych zabawek i gier przyspieszoną w 2020 r. z powodu pandemii, ponieważ sklepy zostały zmuszone do
zamknięcia z powodu rządowych nakazów blokady. Rosnące zaangażowanie
millenialsów w rynek zabawek i gier, a także silne i nadrzędne dążenie do
cyfryzacji z pewnością będą napędzać wzrost rynku w przyszłości. Rozwój
e-commerce ściśle powiązany z cyfryzacją prawdopodobnie wzmocni branżę
i pozwoli kategoriom tradycyjnych zabawek uzyskać poziom odporności na
pandemiczne wstrząsy wtórne i szybki wzrost liczby gier wideo.
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Źródło: Euromonitor International Ltd; Toys and Games, edition 2021

KIDULTS
Millenialsi i Gen X stali się dużymi nabywcami zabawek, zwłaszcza w przypadku tradycyjnych zabawek i gier. Te dzieciaki dorastały z bohaterami
Marvela, Gwiezdnymi Wojnami i Barbie i nadal kupują te ﬁgurki jako przedmioty kolekcjonerskie. Odrodzenie tych licencji w ﬁlmach i programach
również ożywiło ich miłość do tych zabawek. Było to widoczne w wynikach
największych marek nawet w trudnym 2020 roku. Figurki i akcesoria były
jedną z kluczowych kategorii Hasbro, mimo że w 2020 roku spadła sprzedaż.
Brak ﬁlmów i programów Marvela oraz innych postaci osłabił zainteresowanie konsumentów ﬁgurkami. Wciąż jednak, gdy przemysł rozrywkowy
wraca na właściwe tory, oczekuje się, że kategoria ta będzie się rozwijać,
zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki społeczno-ekonomiczne. Dochody
milenialsów na wielu rynkach wschodzących są nawet wyższe niż bardziej
doświadczonej generacji X. Millenialsi są lepiej wykształceni, obeznani z technologią i dwujęzyczni (mówią i piszą dobrze po angielsku), a co za tym
idzie; popyt w dynamicznie rozwijającej się gospodarce przez międzynarodowe ﬁrmy, co prowadzi do wyższych dochodów niż starszych pracowników,
którzy mają więcej lat i bogatsze doświadczenie zawodowe. Te powiązania
między umiejętnościami cyfrowymi, pokoleniem i bogactwem są jednym
z powodów, dla których millenialsi są tak ważną grupą konsumentów dla
branży zabawek i gier.

Źródło: Euromonitor International Ltd; World Market for Toys and Games, 2021
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DIGITALIZACJA I E-COMMERCE
Młodsze pokolenie konsumentów jest bardziej zakorzenione cyfrowo niż
ich starsi odpowiednicy i jest również zapalonymi graczami wideo. Na
podstawie ankiety Euromonitor dotyczącej stylu życia, 21% respondentów
w wieku 15-29 lat grało codziennie w gry online, prawie dwukrotnie więcej
niż w wieku 45-59 lat (10%). Sprzedaż statycznych konsol do gier wzrosła
w 2017 i 2018 roku wraz z premierą Nintendo Switch, która spodobała się
zarówno zapalonym graczom, jak i zwykłym graczom. Spodziewano się
słabego 2019 roku, ponieważ Xbox i PlayStation zbliżały się do końca
swoich cykli odświeżania z wymianą, która miała nastąpić w 2020 roku.
Pandemia ożywiła sprzedaż statycznych konsol do gier, ponieważ sprzedaż
w kluczowych regionach, takich jak Europa Zachodnia i Ameryka Północna,
wzrosła o 21% i 20%. odpowiednio w 2020 r., gdy konsumenci złapali statyczne konsole do gier podczas blokad. Podczas gdy prognozuje się, że
sprzedaż konsol do gier będzie powoli spadać od 2022 r., sprzedaż gier
na konsole silnie rośnie, nie wykazując żadnych oznak spadku. Gracze
będą nadal wydawać pieniądze na nowe tytuły gier i dokonywać zakupów
w grze, aby zyskać przewagę nad innymi graczami.

Źródło: Euromonitor International Ltd; Toys and Games, edition 2021

Dystrybucja cyfrowa zawsze była modus operandi gier wideo, ponieważ
sprzęt do gier wideo jest zwykle podłączony do Internetu, co sprawiało,
że zakupy online były wygodniejsze, ale sprzedaż e-commerce tradycyjnych zabawek i gier przyspieszyła również w 2020 r. z powodu pandemii,
ponieważ sklepy były wymuszone do zamknięcia z powodu nakazów wydanych przez rząd. Oczekuje się, że większość konsumentów powróci do
handlu elektronicznego i rzadko będą wracać do ﬁzycznych punktów
sprzedaży po doświadczeniu korzyści płynących z handlu elektronicznego,
takich jak wygoda i porównanie cen. Utrzymanie zaangażowania konsumentów w marki oraz w obliczu wzmocnienia cyfrowej rozrywki jest
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Źródło: Euromonitor International Ltd; Toys and Games, edition 2021

również priorytetem, pomagając poprawić logistykę e-commerce i zaangażowanie w mediach społecznościowych. Co ważne, wielu wiodących
światowych graczy zajmujących się zabawkami inwestuje więcej w rozrywkę cyfrową, w tym gry wideo, i zmienia swoją pozycję jako ﬁrmy rozrywkowe działające na wielu platformach. Sprzedaż lalek i akcesoriów
(Barbie, American Girls) oraz modeli pojazdów (Hot Wheels i Matchbox)
nadal przyczyniała się do przychodów ﬁrmy Mattel. Firma Mattel uzupełniła
te zabawki treściami cyfrowymi, takimi jak programy i gry, aby lepiej nawiązać kontakt z konsumentami podłączonymi cyfrowo. Nabywcami tych
zabawek są nie tylko dzieci, ponieważ dorośli powrócili do tych klasycznych
zabawek, aby ożywić wspomnienia z dzieciństwa.
W 2020 r. branża zabawek i gier odczuła wpływ pandemii na wiele sposobów, często różniąc się w zależności od regionu, a nawet kraju. Ponieważ
w niektórych częściach świata zmniejsza się wiele ograniczeń dotyczących
działalności rynkowej i podróżowania, łatwiej jest ocenić, dokąd zmierza
branża i dlaczego. Z różnorodnej mieszanki trendów i czynników wpływających na rynek zabawek i gier wyłaniają się trzy główne: Kidults, digitalizacja i e-commerce. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie wpłyną
one na wzrost rynku, ponieważ wyjdą z 2020 roku znacznie wzmocnione
i będą obecne na całym świecie. W ciągu najbliższych 5 lat na pewno nie
zabraknie wyzwań dla branży zabawek i gier, ale przy silnym pobudzeniu
oczekiwanym przez omawiane trendy, w prognozowanym okresie rynek
z pewnością będzie rósł.

Autor:
Karol Leja,
Euromonitor International
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SERIA EKO FUN

KLASYCZNE GRY W NOWEJ ODSŁONIE
Bywają chwile, w których mamy ochotę zagrać w jakąś grę, ale nie mamy wystarczająco dużo czasu, by przyswajać nowe, zawiłe zasady i mechaniki. Wtedy sięgamy po uznane klasyki, które od lat cieszą graczy na całym
świecie. Ich sukces tkwi w prostych, ale wciągających zasadach i dużej regrywalności. Teraz dzięki Alexandrowi,
gracze w Polsce mogą cieszyć się także nowymi, ekologicznymi wydaniami.
Seria „EKOFUN” to dowód, że najlepsza zabawa i troska o klimat mogą iść w parze. Wszystkie komponenty zostały wykonane z drewna,
a wysokiej jakości plansze oraz pionki sprawiają, że gra staje się nie tylko ekologiczna, ale również bardziej komfortowa. Wyproﬁlowane
otwory sprawiają, że przesuwane znaczniki są stabilne, a wygoda rozgrywki pozwala cieszyć się grami także w podróży.

TRYLMA
Trylma nazywana chińskimi warcabami to świetna gra rozgrywana na
planszy w kształcie gwiazdy sześcioramiennej. Celem graczy jest jak
najszybsze przeprowadzenie swoich pionków do przeciwległego narożnika, a mnogość alternatywnych zasad sprawia, że rozgrywka szybko
się nie nudzi.

CHIŃCZYK
Chińczyk to gra, którą pokochali gracze na całym świecie. Mimo upływu lat
wciąż cieszy się ogromną popularnością, a przy stołach na całym świecie rywale zaklinają kostkę, aby wyrzucić odpowiednią liczbę pól. Proste zasady
połączyły wielopokoleniowe rodziny, próbujące znaleźć drogę do „domku” dla
swoich wiernych czterech pionków.

SAMOTNIK
Gra logiczna, która stanowi prawdziwe wyzwanie intelektualne. Kluczem
do sukcesu są proste zasady - celem gry jest usunięcie z planszy wszystkich pionków (może pozostać tylko jeden). Podczas jednej tury można
wykonać tylko jeden ruch: pionek może przeskoczyć inny pionek w poziomie lub pionie i zająć puste miejsce za nim. Pionek przeskakiwany
zostaje usunięty z planszy.
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MŁYNEK
To jedna z gier określana mianem ponadczasowych. „Młynek” jest zabawą logiczną przeznaczoną dla dwóch osób.
Celem gry w pierwszej fazie jest układanie pionów, czyli zestawienia 3 znaczników tego samego koloru w jednej linii.
Następnie gracze próbują wymanewrować rywala przesuwając swoje „młynki”
tak, aby zbić piony rywala.

PAMIĘĆ
Jedna z najprostszych gier pamięciowych,
odpowiednia także dla najmłodszych graczy. Rozgrywka polega na przykryciu
wszystkich obrazków na planszy za pomocą pionków-znaczników, a następnie
odsłanianiu ich kolejno w celu znalezienia
dwóch identycznych obrazków. Jeżeli graczowi się to uda, to zdobywa znaczniki.
Jeżeli nie, to odkłada je na miejsce. Wygrywa ten, kto zdobędzie ich najwięcej.
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REKOMENDACJE ŚW.MIKOŁAJA
przegląd produktów

TERRA
Jak dobrze znasz świat?
Światowy bestseller w nowej odsłonie
TERRA to imprezowo-familijna gra, która już zdobyła serca polskich graczy.
Teraz wraca w nowej szacie graﬁcznej i ze zaktualizowanymi zadaniami.
TERRA to idealna gra na spotkanie z rodziną i przyjaciółmi. Ma proste reguły,
zapewnia emocjonującą rozrywkę i dostarcza mnóstwo ciekawych informacji.
Na kartach gry zebrano 900 zaskakujących zadań, umożliwiających rozegranie
kilkudziesięciu partii bez powtórki.
W grze „Terra” czekają na ciebie różne niespodzianki, trudne zagadki,
nieoczekiwane fakty, zadziwiające informacje. Nie sposób przecież spamiętać
wszystkich pytań. Dlatego punkty zdobywasz także za przybliżone odpowiedzi.
Masz wiele możliwości, by otrzymać punkty. Nie musisz znać poprawnej
odpowiedzi, ale możesz ją oszacować. Patrz uważnie, jak obstawiają inni
gracze. Uważaj jednak, aby nie ryzykować za bardzo, bo możesz stracić
wcześniej zdobyte punkty!
Liczba graczy: 2-6
Wiek: 10+
Czas gry:
45 minut

UBONGO
Światowy hit, gra wydana w 20 językach!
Każdy gracz dostaje planszę i 12 elementów układanki. Każda plansza ma inny
wzór! Jeden z graczy przekręca klepsydrę i rzuca kostką wskazując, z których
elementów gracze będą korzystać w tej rundzie. Wszyscy gracze jednocześnie
starają jak najszybciej zasłonić puste pola na swoich planszach. Każdy, kto
zdąży to zrobić, zanim skończy się czas, zdobywa klejnot. Wygrywa gracz, który
w ciągu dziewięciu rund zbierze najcenniejsze klejnoty!
„Ubongo” to światowy bestseller, który zdobył popularność dzięki bardzo
prostym zasadom i błyskawicznej rozgrywce. Dwa poziomy trudności
łamigłówek umożliwiają dostosowanie gry do wieku i doświadczenia graczy.
Liczba graczy: 1-4
Wiek: 8+
Czas gry:
25 minut
Producent:
Egmont

Producent:
Egmont
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – GRY
FOLWARK MARZEŃ
Gra powstała z myślą o tych, którzy uwielbiają strategię, dobrą zabawę
i zawsze marzyli o tym, aby wcielić się w rolę farmera. Barwne ilustracje
i humorystyczne opisy idealnie wprowadzają w sielski klimat polskiej wsi,
a rozbudowana rozgrywka pozwala na wiele różnorodnych aktywności. Gracze
muszą zmagać się z przeciwnościami losu i niecnymi zamiarami rywali, by
rozwinąć swój folwark i osiągnąć sukces ﬁnansowy. To uczestnicy decydują,
czy specjalizują się w roślinach, zwierzętach, a może wyruszą traktorem
na swoje pola.
Wiek: 8+. Liczba graczy: 3-6.
Producent: Alexander

MAŁY KONSTRUKTOR 7W1 – SCRATCH
Mały Konstruktor to seria zabawek do samodzielnego montażu, rozwijająca
zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną. Każdy model składa się
z elementów metalowych o różnej wielkości i kształtach, a także jest
wzbogacony kolorowymi elementami z tworzyw sztucznych. Dzięki
dołączonemu zestawowi narzędzi, można zbudować wyjątkowy pojazd
zgodnie ze wskazaniami instrukcji lub wedle własnej wyobraźni. Model
po złożeniu jest trwały i może służyć do dalszej zabawy. To idealny wstęp
do rozbudzenia w dziecku pasji inżyniera. Zabawka, która łączy pokolenia,
zachęcając do wspólnego majsterkowania. Seria 7 w 1 gwarantuje jeszcze
więcej zabawy. Sprawdź, jak z tych samych elementów zbudować całkowicie
inne maszyny.
Wiek: 8+
Producent: Alexander

GIMATRIKS
To propozycja, która idealnie traﬁ w gust graczy, którzy pokochali gry słowne
i poszukują nowych wyzwań. Tym razem nagradzane nie jest tylko tworzenie
jak najdłuższych słów, ale połączenie tej umiejętności z wzorowym liczeniem.
Każdy z uczestników losuje kostki z literami, a także z cyframi. Ich zadaniem
jest stworzenie słowa, którego wartość będzie się równać liczbie, którą stworzą
ze zbioru wylosowanych kostek. Spore utrudnienie sprawia, że rywalizację
wygrają tylko naprawdę tęgie głowy.

WEŹ MNIE NA BARANA! GRA RODZINNA
Kolejna propozycja od Wader-Woźniak, która jest prezentem uniwersalnym.
To będzie traﬁony prezent z kilku powodów - gry to aktualnie jedne
z ulubionych zabawek dzieci, wpływają na ich rozwój oraz wciągają do zabawy
całą rodzinę. Gra „Weź mnie na barana” rozwinie Waszą spostrzegawczość,
myślenie analityczne i zmysł obserwacji, wpłynie również na rozwój relacji
w rodzinie i da pretekst do ciekawych rozmów. Dobra i mądra zabawa
dla wszystkich!

Wiek: 12+. Liczba graczy: 1-6.
Producent: Alexander

Producent: Wader-Woźniak
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – GRY
KARAK: GOBLIN
Zupełnie nowa gra z serii Karak! Zło przebudziło się w jaskiniach goblinów!
Wciel się w swoją ulubioną postać i przemierzaj podziemia – tym razem
wielopoziomowe jaskinie.
Walcz z potworami, za
zwycięstwo zdobywaj nowe
karty, którymi rozbudujesz
swoją talię, zmierz się z
bossem i stań się bohaterem
królestwa! Karak: Goblin to
samodzielna gra karciana
typu deck-building
stanowiąca całkowicie nową
odsłonę bestsellerowego
Karaka. 30-minutowa
rozgrywka przeznaczona jest
dla 2-4 osób w wieku 7+.

7388 SUPER MARIO ™ FIRE MARIO STADIUM
Gra zręcznościowa Super Mario™ Fire Mario Stadium zapewni doskonałą
zabawę wszystkim miłośnikom tej popularnej licencji. Kto pierwszy pokona
Bowsera, który ukrywa się na wieży? Uderz bączek w taki sposób, aby wprawił
w ruch mechanizm uruchamiający zapadnię. Liczy się zręczność, precyzja, siła
oraz strategia. Koordynuj wszystkie mechanizmy i przewiduj ruchy innych
graczy! Wszystkie elementy gry uruchamiane są mechanicznie! Nie
potrzebujemy baterii. Zestaw zawiera dwie ﬁgurki kolekcjonerskie Super
Mario™. Doskonała zabawa dla 2 lub 4 graczy. Grę Super Mario™ Fire Mario
Stadium polecamy od 5 roku życia. Reklama TV listopad-grudzień 2021.
Producent:
Epoch

Producent: Albi

ŻABKI
Przepraw się przez staw, lecz strzeż się groźnej ryby! Żaby potrzebują Waszej
pomocy! Same z pewnością nie przeprawią się przez ogromny staw, który
zamieszkuje groźna ryba. To prawdziwy żabi wyścig! Pomóż żabiej rodzinie
przedostać się na drugi
brzeg, zanim zrobią to
inni. Bądź jednak
ostrożny! W stawie
grasuje groźna ryba,
która może z łatwością
przestraszyć Twoją
żabią rodzinę!
Wydawca:
IUVI Games/
Ateneum – wyłączny
dystrybutor

CZUCZU CZYTAMY RAZEM. ZESTAW DO NAUKI CZYTANIA
Edukacyjny zestaw powstał we współpracy ze specjalistami. Zawiera
6 książeczek harmonijek, elementy z literami, wyrazami i obrazkami oraz
scenariusze zabaw.
Zachęca maluchy do
sięgania po książeczki,
a starszaki do zabaw
z literami oraz pozwala
stopniowo opanowywać
sztukę samodzielnego
czytania.

DIAMOND QUEST
Idź właściwym tropem i znajdź diament!
Wejdź do kopalni drogocennych kamieni SmartGames, wykop wszystkie
klejnoty i ustal położenie czerwonego diamentu. Skorzystaj z kopalni informacji
i wskazówek, z pomocą których rozwiążesz wszystkie zadania. Im mocniej
zagłębisz się w tę przygodę,
tym bardziej rozwinięte będą
Twoje umiejętności dedukcji!
Diamond Questto wyjątkowa
gra logiczna, która zawiera
80 zadań o rosnącym
poziomie trudności. Odkryj
w sobie nowe umiejętności
i przekop się przez każde
z nich!
Wydawca: IUVI Games/
Ateneum – wyłączny
dystrybutor

SERIA: CZUCZU PUZZLE OBSERWACYJNE PORY ROKU; NA BUDOWIE;
DINOZAURY; BAŁTYK; MAPA POLSKI; STADNINA KONI
Edukacyjne puzzle dla dzieci w wieku przedszkolnym w popularnej serii Puzzle
obserwacyjne od CzuCzu. Każda układanka porusza lubiane przez dzieci
tematy i inspiruje je do zdobywania nowej wiedzy. Na ramce wokół pełnych
humoru, dostosowanych do wieku ilustracji znajduje się mnóstwo szczegółów
do wyszukania. Do puzzli dołączono duży dwustronny plakat pełen
tematycznych ciekawostek.
Wiek: 4+; 5+
Producent: Bright Junior Media

Wiek: 2+, 3+, 4+, 5+
Producent:
Bright Junior Media
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – GRY
HARRY POTTER WYŚCIG O PUCHAR TRÓJMAGICZNY
Wzywamy wszystkich super-fanów Harry'ego Pottera! Czy jesteś gotowy na
kolejną przygodę w Czarodziejskim Świecie z najlepszym wyścigiem do
Pucharu Trójmagicznego? Od Unikania Smoków, lądowania na Magicznych
Spotkaniach, zagrywania następnej Karty Zaklęć czy przekazywania Złotego
Jajka, to zjawiska, które wystawią na próbę Twoje wewnętrzne Czarodziejstwo!
Przygotuj się na uwolnienie swojego wewnętrznego czarodzieja!
Producent: Cartamundi

HARRY POTTER WYŚCIG NA ULICY POKĄTNEJ
Ścigaj się po Ulicy Pokątnej, złap pociąg do Hogwartu, zbierz wszystkie
przybory do szkoły… i dotrzyj jako pierwszy do Hogwartu! Zbierz wszystkie
przybory szkolne z Ulicy Pokątnej, takie jak różdżka ze Sklepu Ollivanderów,
żeby dotrzeć na peron 9¾i wsiąść do pociągu do Hogwartu. Musisz zebrać
wszystkie przybory inaczej będziesz musiał powtórzyć podróż po Ulicy
Pokątnej! Wyląduj na magicznych żetonach, żeby zebrać magiczne karty, które
będą miały dobry lub zły wpływ na twoją podróż. Graj jako Harry, Ron,
Hermiona lub Draco. Unikaj LuciuszaMalfoy’a na Ulicy Pokątnej!
Producent: Cartamundi

JA CI POKAŻE! JUNIOR
Ja ci pokażę to kalambury,
których jeszcze nie znacie!
Dynamiczna rozgrywka dla
całej rodziny, w której
demonstrujecie hasła na
5 zaskakujących sposobów
i rozgrzewacie swoje szare
komórki. Proste zasady,
szybkie tempo, wiele
możliwości, mnóstwo śmiechu
– to idealna propozycja
zarówno na rodzinny piknik,
jak i spotkanie w gronie
przedszkolaków!

NEURONY W AKCJI
– GRA PLANSZOWA
Neurony w akcji to wyścigowa
gra planszowa, polegająca na
jak najszybszym wykonywaniu
misji, których poziom trudności
rośnie z każdą kolejną
rozgrywką. Dostępne są trzy
warianty gry: podstawowy
– dla graczy w podobnym
wieku, uniwersalny - dla graczy
w różnym wieku oraz wariant
dla jednego gracza.
Wydawca: Edgard Games

Wydawca: Edgard Games

FIESTA MEXICANA
Smakowita gra w meksykańskich klimatach. Logiczna, z elementami licytacji.
Sprawdzi się na imprezie i rodzinnym stole. Menu obﬁte, wielu gości, ruch
i gwar. Czas zakasać rękawy! Niech uczta zakończy się sukcesem.
Wiek graczy: 8+. Liczba graczy: 2-4
Producent: Granna

JAŚ I MAŁGOSIA
To wesoła kooperacyjna gra planszowa dla całej rodziny, w której wspólnie
staracie się pomóc tytułowym postaciom zdobyć pięć smakowitych
pierniczków, jednocześnie nie dając złapać się Babie Jadze. Aby osiągnąć ten
cel, musicie ze sobą współpracować, wykazać się sprytem i logicznym
myśleniem. Zgarnijcie jak najszybciej pierniczki i spierniczcie Babie Jadze!
Wiek graczy: 6+
Liczba graczy: 2-4
Czas rozgrywki
ok. 20 minut
Autor gry:
Krzysztof Jurzysta
Autor ilustracji:
Maciej
Szymanowicz
Producent:
Granna
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – GRY
CHIŃCZYK 4/6
Rodzinna gra z dwustronną planszą dla dwóch lub czterech graczy.
Celem gry jest przeprowadzenie wszystkich czterech pionków
z bazy do domu.
Czas rozgrywki:
+- 30 min.
Producent: Jawa

SZACHY KLASYCZNE
Gra planszowa zaliczana do rodziny gier strategicznych.
Partia szachowa rozgrywana jest przez dwóch graczy na planszy zwanej
szachownicą, która składa się z 64 równej wielkości kwadratowych pól,
na przemian jasnych i ciemnych.
Umieszcza się ją
pomiędzy dwoma
przeciwnikami w taki
sposób, aby narożne pole
po prawej ręce każdego
z zawodników było białe.
Przeciwnicy dysponują
zestawami bierek
w odmiennych kolorach.
Czas rozgrywki:
+- 40 min.
Producent: Jawa

BYŁ SOBIE KOSMOS.
Rodzinna gra planszowa.
Wiek: 7+, Liczba graczy: 2-4
Czas rozgrywki: 50 min

POKONAJ BAKWIRY
Rodzinna gra planszowa
Wiek: 7+ , Liczba graczy: 2-4
Czas rozgrywki: 50 min

Co to jest proca grawitacyjna?
Z jaką prędkością podróżuje
światło?
Ile ważyłbyś na Marsie?
Dowiesz się, między innymi,
w trakcie rozgrywki, polegającej
na podróży po dynamicznie
przedstawionym Układzie
Słonecznym. Podczas każdej tury,
Planety Układu przesuwają się na
nowe miejsca, co dodatkowo
uatrakcyjnia zabawę i wizualnie uświadamia dzieciakom przestrzenne relację
między nimi. Celem kosmicznej podróży jest pozyskanie próbek do badań
naukowych (magiczne kolorowe kryształki) z 4 różnych Planet. Gracz, który
wróci z nimi pierwszy na Ziemię zostaje zwycięzcą rozgrywki.
Producent: Hipokampus

Każdy z Nas ma wyjątkową
SuperMoc – czyli odporność,
dzięki której możemy cieszyć się
doskonałym zdrowiem. Niestety
zagrażają jej groźne wirusy
i bakterie zwane też bakwirami.
Jak zatem wzmacniać naszą
SuperMoc, by mogła nas przed
nimi obronić? Tego dowiecie się
z gry „Pokonaj Bakwiry”. Poznacie
imiona ośmiu najgroźniejszych i najczęściej występujących
bakwirów, ich sprytne sposoby zarażania ale przede wszystkim skuteczne
metody ochrony przed nimi oraz walki, jeśli któryś z nich nas zaatakuje.
A więc do dzieła! Kto nabierze w przebiegu gry największej SuperMocy,
ten zostaje Zwycięzcą!
Producent: Hipokampus

ŚPIĄCA KRÓLEWNA
,,Śpiąca Królewna" to pięknie wydana gra logiczna, która pozwoli Twojemu
dziecku w prosty, angażujący sposób rozwijać zdolności logicznego
i analitycznego myślenia.
Pomóż dzielnemu rycerzowi dotrzeć do śpiącej królewny... lub pomóż królewnie
samodzielnie opuścić zaczarowany labirynt, rozwiązując 30 specjalnie
przygotowanych zagadek!
Dla dzieci, które lubią trudniejsze zadania, przygotowano 30 dodatkowych
wyzwań, gdzie jako groźny
smok, spróbują zablokować
wszystkie ścieżki, prowadzące
do zamku.
Kolorowe, bajkowe komponenty
sprawią, że każde z tych 60
zadań dostarczy mnóstwa
rozrywki dla Ciebie i Twojego
dziecka.
Wydawca: IUVI Games/
Ateneum
- wyłączny dystrybutor

JAŚ I MAGICZNA FASOLA
Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec o imieniu Jaś...
Witaj w Jasiu i Magicznej Fasoli, grze logicznej o unikatowym wykonaniu!
Czy pomożesz Jasiowi wspiąć się po łodydze fasoli wprost do ukrytego
w chmurach zamku?
Czy zdołasz opuszczać
elementy układanki
wzdłuż łodygi fasoli
tak, aby odtworzyć
obrazek z wybranego
zadania? Uważaj!
Elementy będą się
obracać podczas
spadania!
Wydawca:
IUVI Games/
Ateneum
-wyłączny
dystrybutor
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KLIK KLAK
Gra dla bystrzaków, która rozwija pamięć, refleks i spostrzegawczość.
20 kłódek i 20 kluczy - czy uda ci się odnaleźć wszystkie pary, zanim zrobią to
inni gracze? Kilka wariantów rozgrywki sprawia, że gra wcale się nie nudzi
i sprawdza się zarówno wśród rówieśników,
jak i w potyczkach
rodzinnych.

OKO NIE
Oko Nie to gra wymagająca dobrej pamięci i spostrzegawczości. Zadaniem
graczy jest odnalezienie par ryb, które na pierwszy rzut oka wydają się
identyczne. Gra pozytywnie wpływa na zmysł obserwacji, a nieco podwyższony
poziom trudności zmusza dzieci do koncentracji i dodatkowego wysiłku.
Barwnie ilustrowane wydanie traﬁ w gusta
młodych graczy.

Wiek: 6+.
Liczba
graczy: 2-4.
Producent:
Multigra

Wiek: 6+.
Liczba
graczy: 1-5.
Producent:
Multigra

HARRY POTTER I MAGICZNY QUIZ
Różdżki w dłoń, jesteście w Hogwarcie! Stańcie w szranki, odpowiadajcie na
pytania dotyczące świata Harry’ego Pottera i przynieście swoim barwom
chwałę oraz Puchar Domów. Harry Potter i Magiczny Quiz to gra, która pozwoli
Wam zabłysnąć zabłysnąć wiedzą na temat znanych bohaterów i wydarzeń.
W pudełku znajdziecie mechanizm, który głosem dyrektora Hogwartu
poprowadzi Was przez całą rozgrywkę:
przedstawi zasady, odczyta pytania
oraz przypilnuje przestrzegania
reguł. Waszym zadaniem
będzie wyłącznie
udzielanie odpowiedzi,
jednak uważajcie – każda
pomyłka będzie Was sporo
kosztowała!

DOBBLE: PSI PATROL
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye! Bohaterskie psiaki, które na co
dzień dzielnie pomagają potrzebującym, zawitały na karty Dobble, by wspierać
najmłodszych w ćwiczeniu refleksu i spostrzegawczości! Czy uda Ci się
wypatrzyć parę identycznych bohaterów lub charakterystycznych przedmiotów
zanim zrobią to
przeciwnicy? Zadanie
jest proste: spójrz na
pierwszą kartę, którą
trzymasz w ręku oraz
na tę, która leży na
środku stołu. Znajdź na
nich wspólny symbol,
nazwij go i szybko
pozbądź się swojej
karty.

Producent: Rebel
Producent: Rebel

HOLI. FESTIWAL KOLORÓW
Abstrakcyjna gra logiczna zawierająca mechanikę area control. Zadaniem
graczy 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 gra na długi czas
zagości na stołach graczy.
Wiek: 10+
Liczba graczy: 2-4
Czas gry: 20-40 minut
Wymiary pudełka:
295x295x75 mm
EAN: 5904262952105
Wydawca: Muduko

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.
Gra zawiera 56 różnych
misji: w tym wariant solo
i komiks fabularny.
Wiek: 8+
Liczba graczy: 1-4
Czas gry: 20 minut
Wymiary pudełka:
250x250x65 mm
EAN: 5904262952112
Wydawca: Muduko
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70451 CUKIERNIA KSIĘŻNICZKI
Zestaw, należący do przepięknej serii „Duży zamek księżniczek”. W zestawie
księżniczka, która przygotowuje pyszne smakołyki oraz wiele dodatków
do dekorowania ciast. Doskonały jako prezent mikołajkowy.
Wiek: 4-10 lat
Producent: Playmobil

70293 ZESTAW UPOMINKOWY „KSIĘŻNICZKA”
Wspaniałe wprowadzenie do zabawy z PLAYMOBIL. Zestaw z wieloma
dodatkami do urozmaicenia zabaw. W zestawie księżniczki, które spędzają
czas w ogrodzie. Zestaw upominkowy w pięknym opakowaniu z miejscem
do wpisania imienia.
Wiek: 4-10 lat
Producent: Playmobil

70629 UNCLE ROB: PRZYGOTOWANIE DO BITWY
Nasza 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 dinozaurem z opancerzeniem oraz bojowe armatki.
Wiek: 5-10 lat
Producent: Playmobil

70765 PORSCHE MISSION E
Wspaniały Porsche Mission E - perfekcyjne połączenie zaawansowanej
technologii oraz sportowego design. Oczywiście również model Porsche
Mission E od PLAYMOBIL wyposażony jest w pas świetlny rozciągający się na
całą szerokość nadwozia. Ponadto jak w oryginale samochód można podłączyć
do stacji ładowania. Dzięki zdalnemu sterowaniu młodzi fani samochodów
sportowych mogą od razu rozpocząć wyścig. Zabawa następnej generacji
na najwyższym poziomie.
Wiek: 5+
Producent:
Playmobil

PRZYBIJANKA
Kreatywna zabawka edukacyjna pozwalająca tworzyć niemal nieskończoną
ilość fantazyjnych obrazków, oferująca wspaniałą zabawę oraz idealny sposób
na rozwijanie swojej wyobraźni! Przybijanie młotkiem kolejnych elementów do
tablicy korkowej sprawia dzieciom dużo frajdy i wyróżnia się na tle pozostałych
produktów tego typu.
Wiek: 7+.
Liczba
graczy: 1+.
Producent:
Multigra

GEOMAG MECHANICS. KLOCKI MAGNETYCZNE. 146 ELEMENTÓW
Nowy zestaw klocków dzięki wyposażeniu w magnetyczne nakładki z polami
ujemnymi i dodatnimi, pozwala rozwijać nowe umiejętności z zakresu ﬁzyki,
zapewniając przy tym świetną zabawę.
Dzieci poznają zasady działania sił magnetycznych i mechanicznych,
zabawa klockami pobudza ich kreatywność, stymuluje wyobraźnie,
jednocześnie rozwijając umiejętności manualne. Kiedy już dziecko nauczy się
odróżniać magnetyczne pola, może konstruować
funkcjonalne modele w wielu kształtach
i rozmiarach.
Dystrybutor
BEMAG

swiatzabawek.net I 110

104-120 Rekomendacje 15.qxp 16.08.2021 05:32 Strona 111

REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – ZABAWKI
CCL CHICHI LOVE PIESEK INTERAKTYWNY BABY BOO, 30 CM
Śliczny szczeniak uwielbia się przytulać i wykona najfajniejsze akrobacje!
Słucha poleceń i reaguje na głos właściciela jak prawdziwy pies. Potraﬁ usiąść
oraz zaśpiewać! Potraﬁ też robić dla sztuczki, a nawet stać na głowie. Psiaczek
okazuje czułość i lubi się całować. ChiChi Love Baby Boo reaguje na 12 różnych
poleceń głosowych! Zapakowany w ekologiczne, estetycznie wykonane pudełko
z tektury, którego uwagę przykuwa wyróżniająca się graﬁka, opakowanie
z rączką, które może posłużyć jako przenośny domek dla pupila, opcja try-me,
zasilana bateriami: 4 x 1,5V-AA/LR6 dołączone, wysokość pieska: 30 cm, 3l+.

CENTRUM BEAUTY
Centrum małej stylistki ze strefą fryzjera, kosmetyczki oraz strefą płacenia
z terminalem płatniczym. W zestawie 32 akcesoria w tym suszarka,
prostownica do włosów, nożyczki, lakiery do paznokci, lampa do paznokci,
cienie do powiek, maskara, błyszczyki. Wszystkie akcesoria nie są prawdziwymi
produktami. Wymiary: 97,5x54,4x100,2 cm, 3 l+
Dystrybutor: Simba Toys Polska

Dystrybutor: Simba Toys Polska

120015 – ANIOŁEK ŚPIEWAJĄCY KOLĘDY – NATALIA COLLECTION
Z Aniołkiem od Natalia Collection spędzicie niezapomniane chwile przy
wigilijnym stole! Z nią zaśpiewacie takie kolędy, jak: „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj
w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Gdy się Chrystus rodzi”. Wystarczy
unieść jej rączki do
góry, a wyrecytuje
modlitwę „Aniele
Boży”, dodając
magii tegorocznym
świętom Bożego
Narodzenia. Lalka
ma piękny,
odświętny strój
i świetnie prezentuje
się w pudełku.
Producent: Artyk
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123115 – ROZKOSZNY BOBASEK – NATALIA COLLECTION
Hit zeszłych świąt powraca! Rozkoszny bobasek od Natalia Collection zdobył
serca dziewczynek w całej Polsce. Dzięki nowoczesnym sensorom
wbudowanym w lalkę, zabawka reaguje na gesty, które wykonuje się przy
noworodku. Poklep ją po pleckach,
a bobaskowi się odbije; ukołysz,
a lalka pójdzie spać!
W zestawie akcesoria:
poduszka, smoczek
i butelka.
Producent:
Artyk
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JELCZ 442 SKALA 1:43
Produkt wykonany z metalu z elementami plastikowymi
Opakowanie pojedyncze typu windowbox
Produkt posiada wszystkie niezbędne certyﬁkaty obowiązujące na terenie
Unii Europejskiej.
Licencjonowany model marki JELCZ, pojazd użytkowany obecnie przez
Siły Zbrojne RP
Samochód skrzyniowy marki JELCZ typ 442.32 jest pojazdem specjalnym.
Układ napędowy 4×4, przystosowany do jazdy po drogach o twardej
nawierzchni w różnych warunkach terenowych. Zdolność pokonywania
przeszkód wodnych: do głębokości 1,2
Producent: Daffi

JELCZ 317 SKALA 1:43
Produkt wykonany z metalu z elementami plastikowymi. Opakowanie
pojedyncze typu windowbox. Produkt posiada wszystkie niezbędne certyﬁkaty
obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
Licencjonowany model marki JELCZ.
Ciągnik siodłowy powstał w oparciu o Jelcza 315 w wyniku skrócenia tylnej
części ramy i dostosowania jej do mocowania siodła. W pojeździe tym
wprowadzono hydrauliczne sterowanie sprzęgła, które dodatkowo było
wspomagane pneumatycznie. Instalację pneumatyczną rozbudowano także
o układ sterowania hamulca silnikowego. W układzie hamulcowym
wbudowano regulator siły hamowania działający w zależności od obciążenia
tylnej osi, a połączenie z instalacja naczepy odbywało się poprzez dwa
przewody pneumatyczne.
Producent: Daffi

BIŻUBIŻU – MAGICZNA MUSZELKA, ZESTAW
Linia BiżuBizu to nowy wymiar DIY. Pozwala tworzyć oryginalną biżuterię
i akcesoria. Zawiera szybkoschnącą, nieprzywierającą i w pełni bezpieczną
formułę. Produkt jest łatwy w użyciu, a przy tym umożliwia tworzenie
efektownej i jakościowej biżuterii. Ozdoby z zestawu można zastąpić własnymi,
projekty można spersonalizować np. poprzez zatopienie w żelu zdjęcia.
Producent: Epee

HELA – FOCZKA DO OCALENIA – PLUSZ INTERAKTYWNY
Interaktywna foka Hela to odpowiedź na panujący 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 wyczyścić jej futerko z zanieczyszczeń, a zobaczysz jaka jest wdzięczna
i szczęśliwa. Hela reaguje na głaskanie oraz wydaje ponad 20 dźwięków.
Producent: Epee

5630 WIATRAK Z NIEBIESKIM DACHEM SYLVANIAN FAMILIES
Wiatrak z niebieskim dachem Sylvanian Families jest idealnym prezentem dla
wszystkich miłośników uroczych zwierzątek Sylvanian Families. W wiatraku
Sylvanian Families mieszka rodzina misi polarnych. Na pierwsze piętro można
dotrzeć windą. Kiedy winda jedzie w górę lub w dół, poruszają się również
skrzydła wiatraka. Drzwi wejściowe można otworzyć, a z balkonu na
pierwszym piętrze można podziwiać wspaniałe widoki. Zestaw Wiatrak
Sylvanian Families zawiera wiatrak z ruchomymi skrzydłami i windą, łóżko
z pościelą, stolik nocny z lampką i książką, kuchenkę z dzbankiem na herbatę
i ﬁliżanką, stół, fotel bujany, książkę, milutki koc i dwie urocze ﬁgurki misi
polarnych. Wiatrak można połączyć z innymi zestawami, domkami, pojazdami,
meblami i akcesoriami Sylvanian
Families. Zabawki Sylvanian Families
wyróżnia najwyższa jakość wykonania
oraz miłość do szczegółów. Figurki
uroczych zwierzątek pokrytych
jedwabistym futerkiem Sylvanian
Families mają ruchome główki, rączki
i nóżki. Zabawki Sylvanian Families
polecamy dla dzieci od 3 roku życia.

KUFEREK DUŻY Z KLOCKAMI K1
Najmniejsze w ofercie HEMAR FAMILY klocki K1 o szerokości 16 mm
przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 lat. Dodatkowe elementy w zestawie to
okienka, drzwi, pojazdy i maszyny budowlane. Na zdjęciu przykładowa scenka
z wykorzystaniem wszystkich klocków z kuferka.
Wymiary kuferka w [mm]: 390x290x410
Wiek: od 3 lat
Producent: HEMAR Family Sp. z o.o. sp.k.

Producent: Epoch
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„W&K” Wojciech Waśniewski
Czołowy dystrybutor
torebek do pakowania prezentów w Polsce.

W naszym asortymencie znajdą Państwo
torebki z szerokim dnem,
które zastępując papier do pakowania prezentów,
generują większą sprzedaż, a zatem
Państwa zysk.
Posiadamy w asortymencie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOREBKI DO PAKOWANIA PREZENTÓW
PAPIER DO PAKOWANIA PREZENTÓW
KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE
ROZETKI
PUDEŁKA NA PREZENTY
MAGNESY
NOTESY
BALONY
GRY LOGICZNE

„W&K” Wojciech Waśniewski
• Radom, ul. Potkańskiego 16A/1
• wk.wwasniewski@wp.pl
• Tel. 692 470 809

www.wktorebki.pl
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DOMEK LOL SURPRISE
Przedstawiamy nowy, niesamowity domek L.O.L. Dom Surprise! Doświadcz
radości podczas zabawy 4-piętrowym domem z nowymi nowymi funkcjami.
Drewniany domek ma ponad 120 cm wysokości i zawiera 10 pokoi, w tym
sypialnię, łazienkę, w pełni wyposażoną kuchnię, salon, basen, taras na dachu,
salę kinową i więcej! Domek posiada również działającą windę oraz
interaktywne światła w kominku na tarasie. Dodatkowo meble zmieniają swoje
funkcje a pokoje są obrotowe. Wszystkie pomieszczenia są idealne dla lalek
OMG jak i małych laleczek LOL.
Producent: MGA Entertainment

SAMOCHÓD RAINBOW HIGH
Wybierz się na przejażdżkę najmodniejszym, sportowym samochodem
w szkole! Po co zadowalać się jednym kolorowym samochodem, skoro można
mieć tęczę? Samochód zmieniający kolor 8 w 1 - wystarczy nacisnąć przycisk,
aby wybrać kolor samochodu.
Zaczyna się od bieli, a następnie możesz wybrać dowolny kolor tęczy (biały,
czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski lub ﬁoletowy) lub przejść
przez wszystkie z nich!
Cechy produktu:
• Samochód zmieniający kolor 8 w 1.
• Wybierz kolor swojego samochodu: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty,
zielony, niebieski, ﬁoletowy lub przełącz wszystkie kolory.
• Światła zmieniające kolor LED sterowane za pomocą przycisku na
samochodzie.
• Dwumiejscowy sportowy kabriolet.
• Pasuje do wszystkich lalek Rainbow High Fashion.
• Działająca kierownica.
• Koła, które się poruszają.
• Lalka sprzedawana oddzielnie.
Producent: MGA Entertainment

KLOCKI BLOCKI MYGIRLS – KB0119 MORSKA PRZYGODA
Zestawy MyGirls od klocków Blocków z pewnością znajdą się na niejednej liście
wymarzonych prezentów od Świętego Mikołaja. Te kreatywne i kolorowe klocki
dla dziewczynek od marki BLOCKI są wyjątkowe dzięki ﬁgurkom Przyjaciółek,
które są nieodłącznym elementem każdego zestawu. Zestawy BLOCKI MyGirls
pozwalają zarówno na zabawę samodzielną, jak i w gronie przyjaciółek. Figurki
przyjaciółek z Teamu MyGirls – Bella, Summer, April, Lara, Kim i Tina
– pozwalają dziecku wcielać się w różne role i odgrywać najbardziej
zwariowane i pełne przygód scenariusze. Wypad do włoskiej pizzerii, radosny
letni piknik, wakacyjna morska przygoda na jachcie, wizyta w spa dla
zwierzaków z ukochanym pupilem, a nawet niezapomniany shopping
z przyjaciółkami (nowy zestaw BLOCKI MyGirls już wkrótce w sprzedaży!)
– z Teamem BLOCKI MyGirls wszystko jest możliwe!
Zestawy BLOCKI MyGirls przeznaczone są dla dzieci od 6. roku życia. Klocki
BLOCKI MyGirls są kompatybilne z innymi zestawami Blocków oraz klockami
innych producentów.

KLOCKI BLOCKI MYPOLICE – KB0614 MOBILNY POSTERUNEK
W tym roku z pewnością w wielu listach do Świętego Mikołaja mali
konstruktorzy na pierwszym miejscu wpiszą Mobilny Posterunek Policji od
klocków BLOCKÓW! BLOCKI MyPolice Mobilny Posterunek to fantastyczny, duży
zestaw klocków, który spodoba się miłośnikom policyjnych pościgów,
tajemniczych zagadek detektywistycznych i patrolowania miasta. W zestawie
KB0614 Mobilny Posterunek od klocków Blocków, znajduje się duża policyjna
ciężarówka, która jednocześnie jest mobilnym posterunkiem policji,
wyposażonym w specjalistyczną aparaturę szpiegowską. Zestaw zawiera
także 2 ﬁgurki policjantów wraz z akcesoriami. Ten komplet klocków składa się
aż z 332 elementów i jest odpowiedni dla dzieci od 6. roku życia.
Zestawy z serii MyPolice od Blocków pozwalają stworzyć naprawdę
niesamowitą kolekcję pojazdów i budynków, z której będzie dumny każdy
miłośnik klocków o tematyce policyjnej. Klocki BLOCKI MyPolice kompatybilne
są z pozostałymi seriami Blocków i klockami innych popularnych producentów.
Producent/dystrybutor: Toys 4 All/ICOM Poland

Producent/dystrybutor: Toys 4 All/ICOM Poland
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PROJEKTOR SMART SKETCHER 2.0 – SSP176
Odkrywanie artystycznych talentów to świetna zabawa
Innowacyjny Projektor Smart Sketcher 2.0 został stworzony, by wspomóc
dziecko w odkrywaniu talentu plastycznego. Niezawodne urządzenie
w zupełnie nowej wersji posiada aż 60 wbudowanych graﬁk, które staną się
inspiracją do tworzenia niezwykłych prac. To nie wszystko. Projektor wydaje
dźwięki, imitujące odgłosy rysowanej postaci/zwierzęcia/przedmiotu oraz
wspomaga naukę języka angielskiego. Wystarczy przeliterować słowo i zacząć
tworzyć. Czy powstający na papierze piesek zaczął szczekać? Wyzwól
w dziecku chęć tworzenia z nowym Smart Sketcher.
Dystrybutor: TM Toys

KIDS BLOCKS KLOCKI 90 EL. 41296
Uniwersalny prezent, bo odpowiedni dla dziewczynek i chłopców, dzieci
w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Tylko klocki dają
nieograniczone możliwości tworzenia i pozwalają na realizację pomysłów, które
powstają w dziecięcej wyobraźni. 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 sprawia
maluchom
najmniejszego
problemu. Szczególną
cechą klocków Kids
Blocks jest również ich
barwna, żywa,
kolorystyka oraz duża
różnorodność kształtów.
Producent:
Wader-Woźniak
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – ZABAWKI
FUNNY&SMELLY - ZESTAW DO KOLOROWANIA
Zestaw zawiera aż 28 pachnących elementów: 12 kredek, 8 markerów,
5 flamastrów, 2 arkusze naklejek, długopis z wkładami w dziesięciu kolorach.
Zapakowane w kolorowe pudełko, idealne na prezent.
Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
Dystrybutor: STnux, marka Toys inn

ZESTAW DO STYLIZACJI HAIR STUDIO
Zestaw do stylizacji, który z pewnością sprawi radość każdej dziewczynce.
Zestaw zawiera 2 pasma sztucznych włosów z ozdobną spinką w kształcie
motylka, dwie gumki sprężynki, naklejany lakier do paznokci naklejki
do paznokci, kredę
do włosów w dwóch
kolorach, brokat do
włosów z aplikatorem
w formie szczoteczki.
Produkt przeznaczony
dla dzieci od 8 roku
życia.
Dystrybutor:
STnux, marka Toys inn

SANDY SLIME 300G
Sandy slime to puszyste i miękkie masa plastyczna o konsystencji piasku.
Opakowanie zawiera 300g. występuje w 4 kolorach: różowym, ﬁletowym,
niebieskim i zielonym.
Produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 5+

BUTTER SLIME ZESTAW 8 KOLORÓW
Butter Sulime to niezwykle plastyczna i miła w dotyku masa, która na pewno
przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom slimów W zestawie znajduje się
aż 8 kolorów w zakręcanych słoiczkach po 50g każdy. W zestawie znajdują się
tez plastikowe ozdoby w formie posypek, które uatrakcyjnia zabawę.
Produkt przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia.

Dystrybutor: STnux, marka Toys inn
Dystrybutor: STnux, marka Toys inn

ANNA PRIMA BALLERINA 33 CM
To urocza lalka o wysokości 33 cm. Jeśli naciśniesz na brzuszek lalki to
usłyszysz dwa utwory klasycznej muzyki baletowej. Śliczna buzia i piękne blond
włosy to kolejne zalety Anny Prima Balleriny, dzieki którym wygląda jak
prawdziwa księżniczka. Kiedy ją usypiasz
zamyka oczy. Dzięki
miękkiemu ciału lalka
jest idealna do
przytulania. Jej
rozmiar sprawia, że
można ją z łatwością
zabrać w dowolne
miejsce.
Producent:
Bayer Design

CHARLENE SUPER MODEL (27 CM)
Dzięki głowie do stylizacji Charlene Super Model (27 cm) możesz przekształcić
każdy pomysł na stylizację w rzeczywistość. Możesz wypróbować wiele
różnych fryzur. Dołączamy pędzel, grzebień, spinki do włosów i lokówki. W tym
samym pudełku znajdziesz kilka pomysłów na wspaniałe fryzury. Aby uzyskać
efektywny wygląd nie
można przegapić
wspaniałego makijażu.
Dzięki długim rzesom
i ciekawej fryzurze jest
prawdziwą pięknością.
Do zestawu dołączone
są również naklejki.
Dostarczone w
pięknym showboxie;
wymiary cm 24x16x27.
Producent:
Bayer Design
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XT380972 - PATROL BOT
Patrol Bot to wyjątkowy robot policyjny, który może przeprowadzić nawet do
50 akcji. Dynamiczny i technologiczny design z dużym reflektorem na ramieniu
to nie jedyne zalety tej futurystycznej zabawki.
Twoje dziecko będzie zachwycone, gdy Patrol Bot zareaguje i wyrazi emocje
swoją mimiką (oczy) lub zacznie wydawać autentyczne policyjne dźwięki!
Wspólnie z dzieckiem nagraj dźwiękowe ostrzeżenie i postaw Patrol Bot’a na
czatach, a gdy ten usłyszy niepokojące go dźwięki uaktywni się i odtworzy
nagranie. To nieskończone możliwości zabawy, która nigdy się nie znudzi.
W zestawie znajdują się:
robot Patrol Bot,
akumulator LiPo 3,7V, 600 mAh,
nadajnik podczerwieni,
ładowarka USB,
instrukcja użytkowania.
Patrol Bot sprawdzi się jako znakomity towarzysz zabaw dla dzieci powyżej 5
roku życia.
Dystrybutor: TM Toys

WÓZEK DLA LALEK COSY
Wózek ma piękny design, a dzięki przytulnej kołdrze i dopasowanej poduszce
zapewnia lalce słodkie sny. Wózek oferuje miejsce dla lalek do 46 cm.
Dwukolorowa rama z nowoczesnymi, dopasowanymi kolorystycznie kołami
i czarująca osłona przeciwsłoneczna nadaje wózkowi piękny wygląd.
Zintegrowany kosz i torba na ramie oferują dużo miejsca do przechowania
wszystkiego czego
potrzebujesz na wycieczce
z lalką. Dzięki dużym
oponom wózek dla lalek
COSY jest łatwy
w prowadzeniu nawet
po nierównym terenie.
Dodatkowo wózek można
łatwo złozyć.
Producent: Bayer Design

117 I targizabawek.pl

104-120 Rekomendacje 15.qxp 16.08.2021 05:53 Strona 118

REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – ZABAWKI
DISNEY PRINCESS MAGICZNY ZAMEK KSIĘŻNICZEK
Magiczny zamek księżniczek osiąga wysokość aż 120 centymetrów!
To doskonały dom dla księżniczki lub… wszystkich księżniczek jednocześnie!
W zamku znajdują się balkony i wieże, 5 pokoi, 3 piętra i ponad 9 akcesoriów.
By zabawa stała się jeszcze lepsza, zamek wydaje dźwięki, a okna podświetlają
się tak, jakby
zaraz za nimi
widać było
fajerwerki!
Dodatkowo
zamek posiada
również strefę
zewnętrzną,
gdzie znajduje
się ławka
zmieniająca się
w huśtawkę,
schody oraz
wanna, idealna
na relaks po
całym dniu!

STAR WARS MANDALORIAN BABY GROGU™ FIGURKA INTERAKTYWNA
Zabawka interaktywna Baby Grogu™ ubrany w strój ispirowany serialem
Mandalorian. Dodatkowo zabawka ma wbudowane dżwięki charakterystyczne
dla tej postaci, ma
ruchome uszy oraz
mruga oczami.
Producent: Hasbro

Producent: Hasbro

BARBIE MAKER KITZ - DOMEK MARZEŃ BTBA-C09
Wow! Niesamowity domek dla lalek Barbie! Bardzo łatwy do zbudowania
i samodzielnego montażu - jego złożenie zajmuje tylko 10 minut. Cały zestaw
wykonany został z lekkich arkuszy
z tworzywa sztucznego. Gdy wszystkie elementy są już połączone, domek
można przyozdobić znajdującymi się w zestawie naklejkami! Dzięki temu
integrujemy zabawę oraz kreatywność, a wszystko to w unikalnym stylu
i kolorach prosto od
Barbie. Po zmontowaniu
ten dwupiętrowy zestaw
ma ponad 70 cm
wysokości! Stwórz swój
własny, wyjątkowy
domek dla lalek
i pamiętaj: You Can Make
Anything!
Wiek: 6+
Producent: Bladez Toyz
Dystrybutor: M&Z

LLORENS LALKA SOFIA 40 CM
Lalki Llorens to prawdziwe fashionistki. Noszą ubranka wzorowane na odzieży
dziecięcej od najlepszych projektantów. Do tego są eko - 25% wszystkich
materiałów tekstylnych, które używane są do ubierania lalek, jest organicznych.
Firma Llorens planuje
zwiększać tę liczbę co
roku. Dodatkowo
opakowania lalek nie są
jednorazowe - mogą
służyć jako szafa na
ubranka dla lalek!
Dystrybutor:
Symag

RICKY ZOOM – DOM RICKIEGO T20072
Mega zestaw prosto z bajki Ricky Zoom. Dom Rickiego to wielopoziomowa
baza ratownicza razem z wyścigowym ekwipunkiem! W zestawie znajduje się
również ekskluzywny motocykl. Dzięki fachowo zaprojektowanym oponom
ﬁgurka nie ma problemu ze stabilnym staniem po zatrzymaniu. Dom Rickiego
to prawdziwy plac zabaw i garaż w jednym: ma obrotową platformę
obserwacyjną z teleskopem, stację kontroli opon oraz wiele, wiele ramp.
Dodatkowo zabawka wyposażona jest w niesamowite efekty dźwiękowe. Ten
mega zestaw pozwoli
dzieciom cieszyć się
kreatywną zabawą
przez długi czas.
Odwiedź niesamowity
dom prosto z bajki!
Wiek: 3+
Producent: Tomy
Dystrybutor: M&Z

LLORENS ŚMIEJĄCA SIĘ LALKA MIMI 42 CM
W manufakturze Llorens wierzymy, że zabawa jest najlepszą nauką. Dlatego
też z wielką miłością tworzymy kultowe lalki Llorens, w 100% ręcznie wykonane,
o niepowtarzalnych wzorach, które uczą opiekuńczości, empatii, wspomagają
naukę mowy
i rozwijają
wyobraźnię. Lalka
Mimi ma ubranko
i śpiworek, który
urozmaica zabawę.
Dodatkowo po
naciśnięciu na
brzuszek radośnie się
śmieje!
Dystrybutor:
Symag
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – ZABAWKI DO LAT 3
70184 CIĘŻARÓWKA Z GARAŻEM Z FUNKCJĄ SORTERA
Wjedź ciężarówką do garażu i pomóż w załadowaniu do niej worka, beczki
i skrzyni. Funkcja sortowania umieszczona na dachu garażu.
Wiek: 1,5+
Producent: Playmobil

KUFEREK MAŁY Z KLOCKAMI K3
Klocki K3 o szerokości 57 mm przeznaczone są dla dzieci już od 2 roku życia
i każdy Malec sobie z nimi poradzi. Pozwalają na tworzenie różnorodnych
konstrukcji dzięki dodatkowym elementom, takim jak okienka, drzwi, drzewka,
ludziki, pociągi, samochodziki. Na zdjęciu przykładowa scenka
z wykorzystaniem wszystkich klocków z kuferka.
Wymiary kuferka w [mm]: 390x290x300
Wiek: od 2 lat
Producent: HEMAR Family Sp. z o.o. sp.k.

KLOROFIL LEŚNA SZKOŁA
Duża, przenośna szkoła dla bohaterów świata Kloroﬁl pełna różnych funkcji
i akcesoriów. Szkoła ma funkcje i elementy do zabawy z każdej strony - z tyłu
i przodu. Bardzo duży zestaw Kloroﬁl Leśna Szkoła zawiera: szkołę ze światłem
w koronie drzewa, 3 zwierzątka (nauczyciel i dwóch uczniów), 2 plecaki,
rowerek, 3 fotele,
stolik, 2 ławki.
Zabawka dla
dzieci w wieku
18 miesięcy +.

DZWONKI ROCK N'ROLLER PIANO.
Pierwszy instrument malucha. Klasyczne dzwonki z dodanymi kółeczkami,
które wprawione w ruch sprawią, że instrument wydzwoni pięknie każda nutę.
Zabawka jest przeznaczona dla niemowląt, które nie potraﬁą jeszcze utrzymać
w rączce pałeczki,
a w kolejnym etapie
dla dzieci, które
samodzielnie będą
potraﬁły wydzwonić
melodię na
dzwonkach.

Producent: Vulli
Dystrybutor:
QElements

BBURAGO JUNIOR AUTA LICENCYJNE R/C
Autko na oﬁcjalnej licencji, sterowane
radiowo pilotem w kształcie kierownicy.
Będzie idealnym pierwszym autkiem R/C
dla dziecka. Na pilocie znajdują się
2 przyciski (przód i tył), a po skręceniu
kierownicą autko skręci w prawo lub
w lewo. Wydaje realistyczne dźwięki
klaksonu, a przednie i tylne światła się
świecą. Długość pojazdu: 22cm.
Wiek: 24M+.
Wymagane baterie: 3xAA (pojazd
– NIEZAWARTE W ZESTAWIE), 3xAAA
(pilot - ZAWARTE W ZESTAWIE).
Producent:
BBURAGO JUNIOR
Importer:
FH PULIO
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Producent:
Fat Brain Toy Co
Dystrybutor:
QElements

BBURAGO JUNIOR JEEP Z REFLEKTORAMI NOCNYMI I DŹWIĘKAMI
JEEP WRANGLER - Duże auto na oﬁcjalnej licencji Jeep, działa w 2 trybach:
1) tryb dzienny - światła i dźwięki (melodie i dźwięki natury),
2) tryb nocny - latarka lub reflektory zmieniające kolor światła (wyłączają się
same po 15 minutach).
Na przedniej szybie auto ma
podświetlane oczy. Tryby zmienia się
pokrętłem w kształcie koła
umieszczonym z tyłu pojazdu.
Długość auta: 19cm. Wiek: 12M+.
Wymagane
baterie: 2xAA.
ZAWARTE W ZESTAWIE.
Producent:
BBURAGO JUNIOR
Importer:
FH PULIO
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REKOMENDACJE ŚW. MIKOŁAJA – KSIĄŻKI
O WILK, KTÓRY NIE LUBI ŚWIĄT
Wilk nie lubi Bożego Narodzenia! Świąteczne zamieszanie przyprawia go
tylko o ból głowy. Ubieranie choinki, kupowanie prezentów, pieczenie
ciasteczek – to nie dla niego! Z pomocą Wilkowi przychodzą przyjaciele,
którzy urządzają mu
wspaniałe Święta Bożego
Narodzenia. Nie może
być inaczej, przecież to
najwspanialszy czas
w roku!
Napisała:
Orianne Lallemand
Zilustrowała:
Éléonore Thuillier
Cena: 36,90
Wiek: 3+

ELEKTRYZUJĄCE GRY LOGICZNE
Halo, Ziemianie! Profesor Goryl – odkrywca pozymonu, twórca teorii
nieprzypadkowych przypadków, międzygalaktyczny ambasador rozumu,
autor przewodnika. Sto oblicz Plutona, łakomy badacz sztuki kulinarnej
Belurian, a przede wszystkim tropiciel ekscytujących planszówek zaprasza
do gry. 8 gier, 8 okazji do wykazania się sprytem, znajomością matematyki,
umiejętnością planowania i logicznego myślenia. Nie każcie na siebie
czekać!
Napisała i zilustrowała: Beatrice Tinarelli
Cena: 59,90
Wiek: 8+
Producent: Wydawnictwo ADAMADA

Producent:
Wydawnictwo
ADAMADA

LEGO® NINJAGO®. SKRZYNIA PRZYGÓD Z PERŁY PRZEZNACZENIA
Jeden zestaw – wiele pomysłów na zabawę! Idealny pomysł na prezent.
Książka oraz klocki LEGO® w pudełku to gratka dla wszystkich prawdziwych
fanów bohaterskich ninja. Fabuła lektury odkryje przed małymi czytelnikami
nieznane dotąd tajemnice ze świata Ninjago. Liczne przygody okrętu (Perły
Przeznaczenia) można śledzić na dołączonej dwustronnej mapie. Klocki, które
znajdują się w zestawie, pobudzą wyobraźnię
małego fana.
Można z nich
zbudować jeden
z trzech
projektów okrętu
oraz własną
miniﬁgurkę
Mistrza Wu jako
jego kapitana!
Producent:
Ameet

CZYTAJ Z ALBIKIEM: WESOŁA NAUKA (ZESTAW Z PIÓREM)
Książka, którą musi mieć każdy przedszkolak! Zabawny skrzat Ciekawek
przybywa do ludzkiego świata i poznaje przedszkole, farmę, odwiedza też teatr,
lekarza i sklep. Książka zawiera ponad 1400 nagrań z ciekawostkami, bajkami,
piosenkami
i quizami
i przeznaczona
jest dla dzieci
od 3 roku życia.
Teraz w zestawie
z piórem!
Producent: Albi

LEGO® DOTS. PROJEKTUJ I BAW SIĘ!
W zestawie LEGO® DOTS jest wszystko, czego potrzeba do projektowania,
składania i kreatywnej zabawy! Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, bo
elementy, które można
znaleźć w książce
– szablony, naklejki
i klocki DOTS – dają
morze możliwości.
Można z nich tworzyć
niezwykłe ramki
na obrazki i zdjęcia,
dekoracje, a nawet
gry do zabawy
z przyjaciółmi.
To „must have” na liście
prezentów w tym
sezonie!
Producent: Ameet
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