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Drodzy Czytelnicy,
Infuture Institute opublikował Mapę Trendów na 2022 rok. Świat na przełomie końca pandemii
i nowej normalności. Zachowania ludzi, ich nawyki zakupowe i decyzje zmieniły się w znaczący
sposób.
Przyspieszona, przez pandemię, cyfryzacja, również ma ogromny wpływ na nową rzeczywistość. Coraz częściej i mocniej wybrzmiewa hasło metaverse, a nawet metaekonomia,
która dotyczy zarówno rozwoju gospodarki wewnątrz cyfrowego świata (posiadanie, sprzedawanie, własność, koszty, nieograniczony wzrost, nowe waluty, blockchain, NFT), jak i zmian
gospodarczych w świecie ﬁzycznym na skutek wprowadzania i upowszechniania się nowych
technologii związanych z budową metawersum.
Na wybory konsumentów coraz mocniej wpływa sztuczna inteligencja. Postępująca algorytmizacja sprawia, że człowiek staje się produktem. Systemy, z których korzysta i narzędzia,
którymi się posługuje, budują zindywidualizowane katalogi wiedzy, potrzeb czy motywacji
i zachowań. Wybory w ogromnej mierze opierają się na rekomendacjach algorytmów.
Brzmi jak scenariusz ﬁlmu science ﬁction, a jednak to już się dzieje. Czy będzie miało wpływ
na branżę gier i zabawek? Oczywiście. Wraz z nadejściem nowej rzeczywistości na horyzoncie
dostrzegamy się nowe szanse. Łączenie świata cyfrowego i realnego to możliwość wprowadzania produktów ﬁzycznych, które przyciągną do naszego sklepu nowe grupy klientów.
Zwłaszcza, gdy nawiązują do ulubionych miejsc w cyfrowym świecie, o czym rozmawiamy
z Pascalem Portierem, Senior Licensing & Partnerships Manager EMEA wydawcy WoT
– Wargaming.
Cyfrowe rozwiązania w połączeniu z tradycyjnymi spotkaniami z handlowcami, mogą również
podnosić efektywność prowadzenia sklepów z zabawkami, grami, czy art. papierniczymi.
Analiza ofert np. na targizabawek.pl (start 7.03.022), uczestnictwo w prezentacjach online
przed rozmowami handlowymi, to oszczędność czasu, ale też możliwość spokojnej analizy
i optymalizacji naszej oferty. Na łamach niniejszego wydania agenda najbliższych spotkań.
Życząc wykorzystania każdej nowej rynkowej szansy,
Pozdrawiamy i życzymy przyjemnej lektury

Dorota Mazurek (dmazurek@unit.com.pl)

Ewa Kowalska (ekowalska@unit.com.pl)

ŚWIAT ZABAWEK GIER PLANSZOWYCH I KSIĄŻEK W LICZBACH













9 wydań w roku
5780 zarejestrowanych sklepów na TARGIZABAWEK.pl 
55+ prezentacji handlowych online 
340 unikalnych zarejestrowanych na prezentacjach online 
4,95k Czytelników newslettera 
7,1k lubiących proﬁl na Facebooku 
7,6k obserwujących proﬁl na Facebooku 
227 obserwujących proﬁl na Instagramie 
168 obserwujących proﬁl Świat Zabawek Linkedin 
6,5k obserwujących proﬁl Dorota Mazurek Linkedin 
1,33k subskrybentów YouTube (165k wyświetleń ﬁlmów na YT) 
4,3k obserwacji na TikToku (26,9k polubień) 
 wzrost od publikacji poprzedniego wydania magazynu Świat Zabawek

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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„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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KRÓTKO O...

M&Z zaprasza na targi stacjonarne oraz online
W Gdyni targi ﬁrmy M&Z odbędą się w formule stacjonarnej w dniach 28.02-05.03.
Organizator dbając o bezpieczeństwo zarówno wystawców, jak i odwiedzających, wprowadził
rejestrację na każdy dzień. Zgłoszenia przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej, pod adresem
targi@miz.gda.pl - decyduje kolejność zgłoszeń.
Oprócz możliwości spotkania z wystawcami, odwiedzający będą mogli tradycyjnie dokonać zakupów „z półki” na hali cash&carry.
Uzupełnieniem są targi online, które potrwają do 15. marca. To będzie pierwsze wydarzenie na
zupełnie nowej, specjalnie przygotowanej do kontraktacji online, platformie.

OPTYMALNE ZATOWAROWANIE W 2022
PREZNETACJE HANLDOWE ONLINE OD TARGIZABAWEK.PL
Czas decyzji zakupowych na ten rok nadszedł. Znamy już agendę spotkań targowych, do których warto się wcześniej przygotować.
Ponieważ rok jest pełen wyzwań, także dla budżetów klientów kupujących gry czy zabawki, budowanie i planowanie oferty
w sklepie powinno być bardzo staranne. Eksperci podkreślają, że każdy etap ścieżki zakupowej jest wymagający.

POZNAJ -> PRZEANALIZUJ -> ZAMÓW
Trzy kroki, a za każdym z nich ogrom pracy i analiz. Tak robią to od lat
duże sieci i nie ma powodów, dla których sklepy, także małe stacjonarne,
miałyby podchodzić do zakupów w inny sposób.
Często sami deprecjonujemy nasz biznes, mówiąc sobie, że obroty w nim
są tak małe, że żadna analiza nie jest potrzebna. Nic bardziej mylnego.
To właśnie takie myślenie doprowadza często do przetowarowania, zakupu
produktów, które słabo rotują. A przecież zatowarowanie to najważniejszy
proces wpływający na wskaźnik zysków i strat. Spotkania na targach powinny być poświęcone rozmowom o szczegółach, a nie na poznaniu
oferty. Dlatego niezależna ocena ofert na kolejny sezon jest kluczowa.
Odpowiedzią na tę potrzebę są treści dostępne w sieci. Jednym z ważniejszych źródeł jest platforma targizabawek.pl, na której prezentowane są
oferty ponad 200 marek gier i zabawek. Wiosenna edycja rusza już 7 marca.
Interaktywną formą, która zyskuje z sezonu na sezon coraz większą popularność są prezentacje ONLINE. Za nami już ponad 50 spotkań. Uczestnicy proszeni o ocenę podkreślają ich 3 główne zalety:
• wysoką wartość merytoryczną,
• możliwość oceny i wstępnej selekcji przed spotkaniem z dostawcą
• możliwość wykorzystania nagrania z prezentacji jako materiału szkoleniowego dla sprzedawców.

•
•
•

tuż po spotkaniu otrzyma Certyﬁkat uczestnictwa i link do nagrania;
dla obecnych w pokoju przygotowane są dodatkowe konkursy i bonusy;
a jeśli obowiązki nie pozwolą na dołączenie w czasie trwania spotkania,
wówczas otrzymany link do spotkania i o dowolnej dla siebie porze
będzie gotowe do odtworzenia.

PEŁNA AGENDA SPOTKAŃ I LINKI DO REJESTRACJI
ZNAJDUJĄ SIĘ NA TARGIZABAWEK.PL
Najbliższe zaplanowane spotkania (agenda uzupełniana jest na
bieżąco o kolejne prezentacje):
2022-02-23 g. 9:00 REBEL
2022-02-24 g. 9:00 MGA Entertainment – nowości Q2
2022-02-25 g. 9:00 TM TOYS
2022-03-08 g. 9:00 EPOCH Super Mario
2022-03-09 g. 9:00 COBI Klocki
2022-03-10 g. 9:00 COBI Dystrybucja
2022-03-11 g. 9:00 EPOCH Sylvanian Famielies i Aquabeads
2022-03-15 g. 11:00 PANDA
2022-03-17 g. 9:00 JAWA
2022-03-22 g. 9:00 EGMONT
2022-03-23 g. 9:00 HarperCollins

W spotkaniu można wziąć udział rejestrując się w pokoju webinarowym,
bądź dołączając do transmisji na żywo na proﬁlu FB magazynu Świat
Zabawek.
Rejestracja w pokoju webinarowym zapewnia dodatkowe, wymierne korzyści dla Uczestnika, który:
• nie zapomni o spotkaniu – jednym klikiem może zapisać datę w kalendarzu Google czy Outlooku;
• jeśli kalendarz to za mało, pół godziny przed spotkaniem otrzyma mail
z linkiem do spotkania;

WARTO WIEDZIEĆ
TARGI ZABAWEK.pl edycja wiosna/lato 2022
START 07. marca 2022
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BIZNES

WORLD OF TANKS
– LICENCJA, KTÓRA SPRZEDAJE
Rynek gier video wyceniany jest na miliardy dolarów. Analitycy prognozują, iż osiągnie wartość 268,8 mld dolarów już w 2025,
dla porównania w 2021 roku szacowana była na poziomie 178 mld dolarów. Według portalu historia.org.pl, najpopularniejszą grą
pancerną na świecie jest World of Tanks, która w 2020 roku obchodziła 10 urodziny. Ponad 160 000 000 zarejestrowanych
graczy na całym świecie. Wirtualni czołgiści rozegrali już ponad 5,8 bilonów bitew spędzając w grze 48 tysięcy lat. Nic dziwnego,
że pasja do bitew przekłada się także na rzeczywistość. Dlatego World of Tanks to również licencja, która wspiera odsprzedaż
bardzo szerokiej gamy produktów. Między innymi na kanwie gry online TM Toys wprowadziło do swojej oferty grę planszową.
O potencjale WoT rozmawiamy z Pascalem Portierem, Senior Licensing & Partnerships Manager EMEA wydawcy WoT – Wargaming.
Dorota Mazurek: Ikona wśród gier online. World of Tanks. Czy możesz
nam powiedzieć więcej, co jest specjalnego w grze, która stała się
pasją tak wielu ludzi?
Pascal Portier: To różne czynniki, które łączą się w jedno wspaniałe, wyjątkowe doświadczenie. Po pierwsze, to rozgrywka jakiej nie znajdziesz
nigdzie indziej. Jest dobrze zaprojektowana, zróżnicowana, z 5 różnymi
klasami i wyborem spośród kilkuset czołgów z całego świata. Dbamy
o każdy szczegół, każdy czołg w grze, w jakiś sposób różni się od pozostałych. Zasadniczo jest łatwa do zagrania, ale trudna do opanowania.
Tworzy to przestrzeń zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.
Po drugie, to czołgi historyczne. Unikalna wartość World of Tanks to jednostki, które nie są ﬁkcyjne, ale oparte na historycznych, rzeczywistych
projektach. Daje to dodatkowy edukacyjny posmak. Często dumni tatusiowie przedstawiają grę swoim zaciekawionym dzieciom, a później bawią
się razem w plutonach. Po trzecie, gra jest darmowa i traktuje graczy fair.
Każdy może grać za darmo, o ile mu się podoba, a płatne opcje dają
możliwość skrócenia czasu na wymyślanie nowych rzeczy w grze lub
sprawdzanie niektórych czołgów na poszczególnych poziomach. Ważne,
że pieniądze nigdy nie dadzą ci bezpośredniej przewagi podczas bitew.
Cech jest o wiele więcej, ale te 3 są kluczowe.
Początkowo to była tylko gra. Teraz World of Tanks to ogromna społeczność internetowa z pasją do czołgów, wojny i strategii. W jakim
kierunku planujecie dalszy rozwój?
Nie mogę tutaj zdradzić żadnych konkretów, ale mogę podkreślić, że
World of Tanks zostanie i będzie stale wzbogacany o nową unikalną zawartość. Rok 2022 najprawdopodobniej przyniesie jedną z najbardziej
znanych i znaczących aktualizacji wszechczasów, więc bądźcie czujni,
2022 będzie ekscytujący!
Kolejne pokolenie dołącza do społeczności WoT. Czy jest to problem
dla wydawcy? Jak starsi gracze postrzegają młodych? Czy wiesz, ile
lat ma najstarszy i najmłodszy z grających?
Absolutnie nie jest to problem. Z powodzeniem prowadzimy grę już od 12
lat i zawsze jesteśmy chętni i otwarci na nowych graczy. Dlatego dużo
robimy w grze (np. uproszczone samouczki, dzięki czemu łatwo jest zrozumieć zasady gry) i poza grą, jak współpraca z różnymi markami, dzięki
czemu jesteśmy zauważani nie tylko w grach, ale także w innych sferach.
Od czasu do czasu uruchamiamy również różne tryby zabawy, które są

PASCAL PORTIER, SENIOR LICENSING & PARTNERSHIPS MANAGER EMEA

czymś zupełnie innym niż zwykła rozgrywka, mamy „lżejszą” wersję Blitz,
jesteśmy również na urządzeniach mobilnych i konsolach z jeszcze bardziej
nowoczesnymi czołgami, współpracujemy ze znanymi ludźmi na całym
świecie (od Arnolda Schwarzeneggera do Olivera Tree, żeby wymienić
tylko tegoroczne przykłady). Innymi słowy, jesteśmy gotowi na nowe generacje czołgistów.
Kto teraz gra w WoT? Myślę, że to była głównie męska gra, ale teraz?
W World of Tanks grają głównie mężczyźni, to prawda. Ale są też bardzo
oddane czołgistki, które są mniej liczne, ale zwykle bardzo utalentowane
i pasjonujące się grą, a jednocześnie przewyższają niektórych ambitnych
czołgistów płci męskiej.
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BIZNES
TM TOYS wydało polską i czeską wersję w listopadzie 2021 r., a w pierwszym kwartale 2022 r. planuje wypuścić międzynarodową wersję (angielską, francuską i niemiecką) gry, aby zapewnić wszystkim naszym graczom
możliwość zabawy z rodziną.
Czy po raz pierwszy tworzyłeś offline WoT? Jaki był rezultat?
Pierwsze produkty opracowane z World of Tanks to odzież we współpracy
z Jinx i urządzenia peryferyjne we współpracy z Razerem. Produkty te
zostały bardzo dobrze przyjęte przez naszych graczy.
Od czasu stworzenia World of Tanks opracowaliśmy szereg produktów licencjonowanych przez WoT z partnerami takimi jak Cobi, Hachette,
Spreadshirt, Merlin Publishing, Winning Moves, Hornby Hobby czy GB Eye.
Ponieważ są one sprzedawane bezpośrednio przez nasz sklep internetowy,
zauważyliśmy, że nasi gracze byli nimi naprawdę zainteresowani, o ile są
one dobrej jakości i we właściwej cenie. Aby rozszerzyć możliwości graczy
poza grę, nadal rozwijamy licencjonowane produkty, koncentrując się na
dostarczaniu im za każdym razem najlepszych możliwych produktów
i doświadczeń. Aby byli szczęśliwi i dumni z gry, którą kochają.
Zakładam, że ta gra planszowa jest tylko jednym z przykładów tego,
jak możemy wykorzystać właściwość WoT w ﬁzycznych produktach.
Jak fani mogą cieszyć się WoT w realu?
Masz rację. Gra planszowa jest jednym z niesamowitych produktów WoT,
które opracowaliśmy z naszymi partnerami. Wiele innych produktów zostało opracowanych dla fanów WoT. Współpracujemy z Gale Force 9 nad
inną grą planszową, która zawiera ﬁgurki czołgów, a Cook i Becker opracowali artbook, aby uczcić rocznicę WoT z naszymi graczami. Współpracujemy z ﬁrmą Spreadshirt, która tworzy odzież drukowaną na żądanie.
Aby wymienić nasze ostatnie partnerstwo, nawiązaliśmy współpracę
z Pierwszym Legionem wokół wysokiej klasy ﬁgurek czołgów, a World of
Tanks połączył siły z Revell, aby stworzyć nową linię szczegółowych modeli
czołgów dla modelarzy w każdym wieku.
Mogę również ogłosić dwie nadchodzące kolaboracje, które uszczęśliwią
naszych graczy. W styczniu zestaw zdalnie sterowanych czołgów zostanie
wydany za pośrednictwem naszego nowego partnera Torro, a ﬁrma ETOS
SA, która posiada 350 sklepów Diverse w Polsce, zaproponuje od końca
grudnia 2021 r. 3 projekty World of Tanks naszym polskim fanom WoT.
Nie ujawniając zbyt wiele, niektóre nowe projekty są w trakcie opracowywania i będą realizowane w 2022 roku.

Kultowy w sieci przechodzi teraz do trybu offline. Gra planszowa
World of Tanks została wydana w Polsce wraz z TM Toys. Czy możesz
opowiedzieć nam coś więcej o projekcie?
Współpracowaliśmy z TM Toys, aby opracować nową grę planszową. Celem było stworzenie gry, która może zgromadzić całą rodzinę (począwszy
od 7-letnich dzieci), aby dobrze się bawić razem z World of Tanks. Rozgrywka na stole jest realistyczna dzięki zdjęciom czołgów i lokacji, które
są identyczne z tymi w grze komputerowej World of Tanks.
World of Tanks Battlegrounds pozwala toczyć taktyczne bitwy w 64 lokalizacjach na stale zmieniającym się polu bitwy. Gracze przejmują kontrolę
nad 12 historycznie odwzorowanymi czołgami z II wojny światowej i obserwują rzeź z doskonałego widoku z lotu ptaka.

Które z nich są dostępne w Polsce?
Większość naszych partnerów dystrybuuje swoje produkty w Polsce, takie
jak Gale Force 9 (Gra planszowa z miniaturami), Bravado (Zainspirowany
strojem muzycznym), Horby Hobby (ﬁgurki odlewane), First Legion (ﬁgurki
czołgów z najwyższej półki), Cook & Becker (Artbook) i Revell (zestaw
modeli) itp. w sklepach detalicznych lub bezpośrednio na stronach internetowych partnerów.
Nawiązaliśmy również silną współpracę z polskimi ﬁrmami, takimi jak
plakaty Displate for Metal i The Good Loot (koszulki, akcesoria i puzzle).
Produkty opracowane przez The Good Loot są dostępne tylko w Polsce,
Czechach, na Węgrzech i Słowacji.
Oczywiście polscy fani World of Tanks mogą znaleźć wszystkie
licencjonowane produkty w naszym e-sklepie pod adresem
https://www.wargamingstore.pl/.
Czy planujecie produkty phygital, czyli łączące obecność online
i produkty ﬁzyczne?
Chcemy zapewnić naszym graczom wspaniałe wrażenia i jest dla nas
ważne, aby nagradzać naszych oddanych graczy pewną zawartością
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w grze, a także witać nowych graczy zestawem startowym — zawartości w grze — który pozwala im na cieszenie się ich wdrażaniem. Dlatego w każdym pudełku z produktem licencyjnym znajduje się unikalny kod zaproszenia i kod bonusowy do wykorzystania w grze
(tj. darmowe towary cyfrowe w grze dla nowych i/lub istniejących graczy).
A co z NFT?
NFT to nowy temat i obecnie dokładnie go badamy.
Wiem, że gra planszowa TM Toys to nie jedyny projekt w Polsce…
W Polsce współpracujemy nie tylko z TM Toys, masz rację, ale także z Displate do metalowych
plakatów i The good Loot w kategorii koszulek, czapek, akcesoriów i puzzli. Zdradziłem już
naszą nadchodzącą współpracę z ETOS SA. w swoich 350 sklepach Diverse w całej Polsce.
W przeszłości współpracowaliśmy także z Burger Kingiem i Da Grasso. Rzeczywiście, w 2017
roku WoT i Burger połączyły siły w kampanii, w której powstał Tank Burger. Nawiązaliśmy
dwa partnerstwa z Da Grasso w 2019 i 2021 roku, tworząc pizzę World of Tanks.
Oczywiście trwa dyskusja, której nie mogę jeszcze ujawnić, na temat nowej współpracy
w 2022 roku. Celem jest uszczęśliwienie naszych graczy i umożliwienie im głębszego zanurzenia się w uniwersum World of Tanks.
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DZIĘKI KOLOROWYM KORALIKOM AQUABEADS,
KAŻDE DZIECKO MOŻE TWORZYĆ ZACHWYCAJĄCE PRACE PLASTYCZNE!

Aquabeads to zabawny i bezpieczny produkt dla dzieci, którym mogą się one twórczo i długo bawić! Produkty Aquabeads są
idealne dla dzieci w wieku od 4 lat.

Oryginalne Aquabeads od
EPOCH to niezwykłe koraliki,
które łączą się ze sobą pod
wpływem zwykłej wody. Nie
ma potrzeby stosowania żelazka, kleju, czy innych substancji. Dzięki temu
dzieci mogą z radością wykonywać swoje dzieła
bezpiecznie, od początku do końca, co daje im
ogromną satysfakcję.
Produkt został opracowany
w Japonii przez ﬁrmę EPOCH
w 2004 roku. Obecnie produkty Aquabeads są sprzedawane w ponad 45 krajach na
całym świecie, gdzie cieszą się bardzo dużą
popularnością.

Firma EPOCH przykłada szczególną wagę do
jakości i bezpieczeństwa. Niezależne laboratoria
badawcze potwierdziły, że oryginalne koraliki
Aquabeads od EPOCH spełniają wymogi norm
bezpieczeństwa dla zabawek, takich jak normy
EN71 i ASTM F963. Poza tym wszystkie
składniki zostały ocenione przez ekspertów i uznane za zgodne z normą
USA dotyczącą materiałów plastycznych ASTM D4236.

się niemalże nie do poznania. Nowy zestaw startowy Aquabeads wygląda teraz zupełnie inaczej.
Również skład zestawu został dostosowany do
nowych potrzeb naszych małych klientów.

Rok 2022 przyniósł wiele zmian
w asortymencie Aquabeads. Firma
EPOCH nieustannie bada trendy na
rynku i opinie swoich klientów.
To właśnie pod ich wpływem najpopularniejszy produkt w linii zmienił
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kach, jednorożcach i innych bajkowych bohaterach nigdy nie zapominamy. Nowy Bajkowy
zestaw Aquabeads zawiera 1500 kolorowych
koralików, w tym koraliki podstawowe, brokatowe, diamenciki i gwiazdki, podkładkę do układania, spryskiwacz, arkusze z szablonami
oraz bajkowe jednorożce, w różnych rozmiarach
i kolorach. Dzięki specjalnym łącznikom, głowy
i ogony jednorożców mogą się poruszać. Zestaw zawiera także kolorowe zawieszki, dzięki
którym gotowe kreacje można przyczepić do
torby lub kluczy, jak breloczki. Po przymocowaniu kreacji do podstawki dekoracyjnej jednorożce
będą świetną ozdobą w domu.

Nowy Zestaw Startowy 31912 ma teraz bardzo
poręczną walizeczkę do przechowywania i transportu koralików (poprzednia wersja zawierała
szkatułkę) oraz 900 kolorowych koralików (w poprzedniej wersji 840). Zestaw zawiera również
arkusze z szablonami, nowoczesną podkładkę
do układania z systemem Flip Tray, aplikator,
spryskiwacz, a także nowość: podstawkę dekoracyjną. Dzięki systemowi Flip Tray gotowe kreacje schną na dodatkowej podkładce do suszenia.
Po wyschnięciu można stworzyć wspaniałą dekorację przymocowując gotowe kreacje do podstawki dekoracyjnej. Koralikowe dzieła można
również przymocować do walizeczki.

W tym roku również miłośnicy znanych wszystkim Minionków będą mogli rozwijać swoje twórcze pasje razem z ulubionymi, zabawnymi bohaterami. W związku z nadchodzącą premierą
nowego ﬁlmu, ﬁrma EPOCH wprowadziła do
sprzedaży limitowaną serię koralików w pięknym, żółtym opakowaniu. Ilość zestawów na
rynku będzie ograniczona, więc lepiej będzie
pospieszyć się z zakupem.
Magiczny świat baśni Aquabeads jest jednym
z ulubionych tematów małych artystów. O wróż-
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Czy jest jakieś dziecko, które nie interesuje się
farmą, albo zwierzętami? Zestaw Dzień na
farmie Aquabeads zawiera 3500 koralików
w 30 różnych kolorach i kształtach, podkładkę
do układania, spryskiwacz, szablony z motywami, wyjątkową scenerię oraz 2 stojaczki dekoracyjne Aquabeads, na których można umieścić gotowe kreacje. Wszystko zapakowane jest
w poręczne pudełko, które zmieści koraliki, akcesoria i gotowe kreacje. Szablony z motywami
pomogą stworzyć psa, konia, owcę, krowę, koguta, świnkę i wiele innych zabawnych zwierzątek i elementów związanych z życiem na farmie. Czy może być coś przyjemniejszego od
spędzenia dnia na farmie, na której mieszkają
przesłodkie zwierzątka? Dzięki Aquabeads
można stworzyć własną farmę. Wystarczy ułożyć koraliki na podkładce do układania i spryskać je wodą, a po wyschnięciu podziwiać wspaniałe kreacje.

To tylko niektóre z wielu nowości w koralikowym
świecie Aquabeads. Więcej informacji można
uzyskać kontaktując się z ﬁrmą M&Z, Panda,
Euro-Trade oraz z innymi hurtowniami oferującymi asortyment Epoch.
Opowiadając o zaletach oryginalnych koralików
Aquabeads od EPOCH nie sposób nie wspomnieć o wartościach edukacyjnych oraz rozwojowych. Koraliki do zabaw kreatywnych Aquabeads rozwijają kreatywność i wyobraźnię,
ćwiczą koncentrację oraz koordynację ręka-oko,
sprawność manualną i małą motorykę, a także
rozwijają umiejętność postrzegania barw.

Więcej informacji, a także wiele inspiracji
i gotowych szablonów Aquabeads można
znaleźć i pobrać za darmo na stronie internetowej: www.aquabeadsart.com
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Line Friends:

PANDA zaprasza
Skok w głąb cyfryzacji na spotkanie targowe
w ulubionym stylu
LINE FRIENDS, świętują swoje 10 urodziny, dokonując milowego
skoku od marki znaków IP do imperium cyfrowych multimediów.
Na czele stoi flagowa własność marki, BT21, linia postaci opracowana we
współpracy z sensacją K-Pop, BTS. Zeszłej wiosny BT21 uruchomiło swoje
konto na Instagramie, zmieniając osiem milutkich stworzeń na współczesnych influencerów. W ciągu 48 godzin od uruchomienia konto zdobyło
ponad 50 000 obserwujących, ponieważ użytkownicy zalogowali się, aby
wchodzić w interakcje z postaciami w wirtualnej przestrzeni.
Oprócz Instagrama, BT21 zrobiło szum na swoim kanale YouTube. We
wrześniu CHIMMY, ubrany na żółto pies BT21, poprowadził niespodziankę
na żywo na YouTube. Podczas wydarzenia CHIMMY nawiązał kontakt
z fanami BT21 na całym świecie, którzy w ciągu pierwszych 10 minut
emisji zapełnili kanał ponad 18 000 widzów i 100 000 komentarzy. Wydarzenie było kolejnym dowodem na cyfrową obecność LINE FRIENDS i BT21
IP. „Naszym ogólnym celem jest stanie się ﬁrmą zajmującą się cyfrową
rozrywką IP” — czytamy w komunikacie LINE FRIENDS. „Wierzymy, że biznes związany z rozrywką cyfrową to rodzaj biznesu, który umożliwia postaciom IP komunikowanie się z Millenialsami i pokoleniem Z oraz rozrywkę
w sferze ﬁzycznej i cyfrowej”.
Początkowo LINE FRIENDS zaczynało jako ﬁrma stricte detaliczna, tworząca i sprzedająca gadżety z postaciami. Jednak trendy zakupowe i angażujące Milenialsów i pokolenia Z, znanych jako „cyfrowi tubylcy”, doprowadziły do zmiany podejścia marki.
„Aby zaangażować się w nasz główny cel, musieliśmy opracować treści
cyfrowe, aby sprostać ich potrzebom” — mówi LINE FRIENDS. „W przypadku BT21 ściśle współpracowaliśmy z BTS od początkowych projektów
szkiców po rozwój postaci i historii. Ponieważ milenialsi i pokolenie Z mogli
cieszyć się naszymi treściami cyfrowymi i aktywnie wchodzić w interakcje
z BT21 w sferze cyfrowej, zaowocowało to zbudowaniem potężnego fandomu 30 milionów fanów z całego świata”.

Hurtownia zabawek Panda, dystrybutor zabawek, artykułów szkolnych,
biurowych i sportowych zaprasza na targi STACJONARNE w dniach
15-16 marca w Janowie Podlaskim.
„W naszej ofercie znajdują się zabawki dla dzieci w każdym wieku: elektroniczne, edukacyjne, kreatywne, plastyczne, gry, lalki, książeczki, klocki,
pojazdy, baseny i wiele innych. Wiemy, że dzisiaj sport i relaks są potrzebą,
która się rozwija, stąd w naszej ofercie szeroki wybór wszelkich zabawek
i artykułów sportowych.” – czytamy w komunikacie hurtowni.
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich podmiotów, niezależnie od ich
wielkości. Tym startującym hurtownia pomoże postawić pierwsze kroki,
a większych wesprze w umocnieniu swojej pozycji rynkowej.
Odwiedzający mogą do 7 marca potwierdzać swoją obecność.
Organizatorzy gwarantują bonusy i targowe rabaty oraz wyczekiwaną
od miesięcy możliwość osobistego spotkania z dostawcami.

TARGI HURTOWNI PANDA
JANÓW PODLASKI, 15-16 MARCA

Sprzedaż zabawek
w USA w górę!
Sprzedaż detaliczna zabawek w USA wygenerowała 28,6
mld USD w 2021 r. w porównaniu do 25,4 mld USD w 2020 r.,
co oznacza wzrost o 13% lub 3,2 mld USD. Sprzedaż jednostkowa wzrosła o 8%, a średnia cena sprzedaży 12,37 USD
wzrosła o 4% w porównaniu z 2020 r. Trzyletnia złożona
roczna stopa wzrostu w okresie od 2018 do 2021 r. wyniosła
8%, napędzana wzrostem ASP o 8%. Wzrost jednostkowy
w tym okresie wyniósł skromniejszy 1%.
Patrząc na efektywność superkategorii, dziesięć z jedenastu
superkategorii badanych przez NPD odnotowało wzrost
w 2021 r. W porównaniu z 2019 r. wszystkie superkategorie
odnotowały dodatni dwuletni CAGR. Outdoor & Sports Toys
nadal była największą superkategorią ze sprzedażą 5,9 miliarda dolarów w 2021 roku, podczas gdy Explorative & Other
Toys odnotował największy zysk w dolarach wynoszący 557
milionów dolarów. Jedyny bezwzględny spadek w porównaniu
z 2020 r. dotyczył Youth Electronics, które spadło o 0,4% lub
2 miliony dolarów. Patrząc na złożone roczne stopy wzrostu
w porównaniu z 2019 r., Explorative & Other Toys odnotował
najszybszy wzrost o 24%, a następnie Gry/Puzzle o 23%.
Wśród najlepszych licencji 2021 roku znalazły się: Pokémon,
Barbie, Star Wars, L.O.L. Niespodzianka!, Fisher-Price, Marvel
Universe, Hot Wheels, Nerf, LEGO Star Wars i Little Tikes.
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KARCIANE ZAPOWIEDZI
OD WINNING MOVES
Proste zasady, szybkie rozgrywki, duże emocje i cena, którą zaakceptuje każdy klient. Gry karciane od Winning Moves przyciągną
uwagę kupujących, świetnie sprawdzą się w streﬁe przykasowej.

NOWA LINIA GIER WHOT
Oryginalny WHOT! po raz pierwszy w wydaniu polskojęzycznym! Gra karciana, która podbiła rynek brytyjski, już wkrótce będzie dostępna dla polskiego
klienta. Dzięki prostym zasadom i różnorodnym wariantom licencyjnym, WHOT! spodoba się szerokiemu gronu odbiorców. Rozgrywka jest emocjonująca
i angażuje zarówno dorosłych, jak i dzieci od piątego roku życia. Celem gry jest pozbycie się wszystkich kart, dopasowując do siebie symbole lub
numery. W zależności od wariantu, grę można rozegrać na dwa lub cztery sposoby.
WHOT! Harry Potter
Dostępny w Q2
Accio karty! Lumos różdżka! Przygotuj się, bo ta rozgrywka nie skończy
się szybko. WHOT! Harry Potter wciąga niczym świstoklik w podróż na
Mistrzostwa Świata w Quidditchu! Topowa licencja przyciąga uwagę fanów przygód młodego czarodzieja, a emocjonująca rozgrywka nie pozwoli
oderwać się od kart z wizerunkami najsłynniejszych czarodziejów.

WHOT! Domówka
Dostępny w Q2
Piwo, drink, a może pizza? Ten wariant kart WHOT! został zaprojektowany
z myślą o imprezach! Neonowy design piktogramów nawiązuje do gier towarzyskich Winning Moves z linii Domówka. Zamiast klasycznych dam i królów
w talii znajdziesz motywy inspirowane klimatycznymi imprezami pubowymi.
WHOT! Domówka to gra towarzyska dedykowana starszym odbiorcom.
Grę można rozegrać w każdych warunkach, aż na cztery sposoby!

WHOT! Rick i Morty
Dostępny w Q2
Poręczna gra do zabrania na podbój nowych galaktyk i alternatywnej
rzeczywistości? WHOT! Rick i Morty! Wariant gry karcianej z licencją, która
zdobyła uznanie fanów niebanalnego poczucia humoru to funkcjonalny gadżet dla kolekcjonerów. Karciane rozgrywki w oczekiwaniu na kolejny sezon
przygód Sancheza i jego rodziny staną się jeszcze bardziej ekscytujące!

WHOT! Energylandia
Dostępny w Q2
Tsunami drop, Space Booster, Hyperion - brzmi znajomo? Ekstremalny
wymiar rozrywki z Energylandii przenosimy na karty WHOT! Energylandia.
Wciągająca gra karciana nawiązuje do największych atrakcji kultowego
parku rozrywki. Karty to nie tylko świetna pamiątka z rodzinnego wypadu,
ale i sposób na rodzinne spędzenie czasu.
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WHOT! Super Mario
Dostępny w Q2
Kto pamięta niestrudzonego hydraulika, który
chciał uwolnić księżniczkę? Okazuje się, że
Super Mario to fenomen wielopokoleniowy!
Nowy, odświeżony wizerunek znają nawet
najmłodsze dzieci. Choć czas spędzony
przed ekranem należy ograniczać, nie oznacza to rezygnacji z emocjonującej rozgrywki
w Super Mario! Karty WHOT! z wizerunkami
postaci z gry zaciekawią i zajmą nawet najmłodsze dzieci.

NOWOŚCI OD TOP TRUMPS
Popularna w Wielkiej Brytanii gra karciana, która w Polsce zdobyła również ogromną rzeszę fanów. Dzieci toczą emocjonujące bitwy taliami pełnymi
ulubionych bohaterów, piłkarzy, dzikich zwierząt czy samochodów. Do bogatego portfolio dołączą w tym roku 2 nowości.
TOP TRUMPS Battle Mat
Już dostępny!
Karciana bitwa na planszy? Wypróbuj TOP TRUMPS Battle Mat! Talię
TOP TRUMPS w zupełnie nowej odsłonie rozgrywaj na planszy. Podobnie,
jak w podstawowym wariancie gry, karty mają przypisane wartości punktowe w pięciu kategoriach. To od gracza zależy, w jakiej konﬁguracji przypisze kartę do kategorii na planszy. Rozgrywkę urozmaicają żetony, które
mogą nieźle namieszać w planach przeciwnika! TOP TRUMPS Battle Mat
można już wypróbować w wariancie licencyjnym Harry Potter. Mniejsi
fani TOP TRUMPS, już w marcu zagrają w wariant Psi Patrol.
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TOP TRUMPS Quiz Zwierzaki
Dostępny w Q2
Pora wysilić szare komórki! Czy koale pachną jak eukaliptus? Jak nazywają
się lisie wąsy? Czy legwan zielony ma trzecie oko? Odkryj nieskończenie
ciekawy świat zwierząt z TOP TRUMPS QUIZ Zwierzaki! Gra zawiera aż
500 niebanalnych pytań, które zaskoczą nawet dorosłych. Poznaj 100
zwierząt z różnych zakątków świata z zupełnie nowej strony! Zorganizuj
pojedynek klasowy lub graj 1:1. Rozgrywka drużynowa jest emocjonująca
i może zaangażować nawet duże grupy dzieci. TOP TRUMPS QUIZ przyda
się również nauczycielom… w ujarzmieniu najniebezpieczniejszych szkolnych bestii! To nie oznacza jednak, że domowa rozgrywka nie będzie
równie ciekawa. TOP TRUMPS QUIZ Zwierzaki to pomysł na jakościowe
spędzenie czasu z dzieckiem. Pytania w przyjemny sposób edukują i skłaniają do poszerzania wiedzy. Aby ułatwić połączenie tych światów, karty
zostały zapakowane w wytrzymałe i poręczne etui, które przetrwa niejedną
wyprawę!
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„My Little Pony”
z mocnym wsparciem
w nowych serialach
i ofertach specjalnych
w 2022 r.
Hasbro zapowiada premierę całej nowej serii animowanej My Little Pony
w 2022 r. Będzie to cotygodniowa seria YouTube, seria Netflix i dwa ﬁlmy
specjalne Netflix — fani będą mogli się cieszyć prawie 500 minutami zupełnie nowych przygód z kucykami.
Premiera My Little Pony: Tell Your Tale, cotygodniowego serialu YouTube,
już w kwietniu, oraz My Little Pony: Make Your Mark, serialu animowanego,
który będzie miał premierę jako 44-minutowy ﬁlm animowany na Netflix
w maju, a następnie we wrześniu premiera ośmioodcinkowego serialu
o tej samej nazwie. Drugi 44-minutowy odcinek specjalny, My Little Pony:
Winter Wishday, zadebiutuje w serwisie Netflix w listopadzie.
Dwie serie i specjalne bonusy debiutują tuż po niezwykle udanym wydaniu
My Little Pony: A New Generation z 2021 r. na Netflix, który zadebiutował
jako tytuł nr 1 dla dzieci w 86 krajach i ogólnie nr 1 ﬁlm w 20 krajach. Obie
serie będą kontynuować przygody kucyków Mane 5 przedstawionych
w ﬁlmie: Sunny Starscout, Izzy Moonbow, Hitch Trailblazer, Pipp Petals
i Zipp Storm.
Hasbro ożywi serial również dzięki nowej linii zabawek, w której znajdą
się postacie, miejsca i piosenki z serialu. Kabriolet 2 w 1 „Musical Mane
Melody Playset” da dzieciom szansę upiększenia swoich kucyków przed
wejściem na scenę na epicki występ karaoke. Dodatkowo linia zabawek
My Little Pony Mini World Magic pozwoli dzieciom zbudować świat magicznych miniprzyjaciół z całej Equestrii i składać się będzie z małych
scen i uroczych postaci z YouTube My Little Pony: Tell Your Tale.

Magic Box Toys
rozpoczyna proces
zmian opakowań
na ekologiczne
Magic Box Toys w ramach zobowiązań środowiskowych, chce ograniczyć
prawie wszystkie tworzywa sztuczne w opakowaniach nowych produktów
w 2022 roku. Firma Magic Box Toys potwierdziła, że rozpoczęła wycofywanie
plastiku z opakowań swoich produktów, w tym elementów plastikowych,
takich jak blistry i torebki foliowe. Pierwszym asortymentem, który zawiera
ponad 85% opakowań wolnych od plastiku, jest najnowsza seria SuperThings, Guardians of Kazoom, która została wprowadzona w styczniu.
W asortymencie, który oferuje dzieciom do kolekcjonowania ponad 80 nowych postaci SuperThings, torby foliowe i plastikowe są zastępowane opakowaniami nadający się do recyklingu
wykonanymi z papieru z recyklingu,
tekturowych toreb i pudeł. Zmiana ta
nie tylko jest ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska, ale również
uatrakcyjnia wygląd półki dla SuperThings. Dla najnowszych serii dostępna
będzie szeroka gama ekspozytorów
i zestawów, dzięki którym produkty
będą wyróżniać się w każdym punkcie
sprzedaży detalicznej.

Tactic z certyﬁkatem FSC
Tactic Games Oy zostało wyróżniona certyﬁkatem FSC, który dotyczy
papieru, kartonu i tektury używanej we wszystkich grach i książkach produkowanych w naszej fabryce w Pori w Finlandii. Od teraz logo FSC
będzie pojawiać się na produktach wytwarzanych w fabryce.
Tactic jest obecnie jednym z najsilniejszych, najwydajniejszych i najszybciej
rozwijających się przedsiębiorstw europejskich, które projektują oraz produkują gry planszowe, puzzle i zabawki do zabawy na świeżym powietrzu.
Tactic jest liderem rynku skandynawskiego, a jego produkty są sprzedawane w ponad 70 krajach świata.
Forest Stewardship Council (FSC) potwierdza, że materiały pochodzą
z upraw zarządzanych w sposób, który chroni różnorodność biologiczną
i przynosi korzyści dla życia miejscowej ludności i pracowników, zapewniając jednocześnie jego opłacalność
Więcej o certyﬁkacji FSC na: https://fsc.org/en

Dzięki zestawom My Little Pony Company Creation Set i My Little Pony Mini
World Magic Epic Mini Crystal Brighthouse dzieci będą mogły zabrać ze
sobą sceny z kucykami — każdy zestaw znajduje się w kompaktowym etui.
Aby zabawa była bardziej przyjazna w podróży, brelok My Little Pony Mini
World Magic Crystal Keychain będzie dostarczany w etui w kształcie kryształu, które można przymocować do plecaka. (mylittlepony.hasbro.com)
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GEOSMART
- PRZYSZŁOŚĆ GEOMAGNETYCZNEJ ZABAWY

Klocki magnetyczne dla dziecka są doskonałą zabawką na prezent z wielu okazji urodzin, świąt, Dnia Dziecka i innych. Klocki
magnetyczne to jednak nie tylko zabawka, to również narzędzie edukacyjne, które rozwija kreatywność dziecka, pozwalając
tworzyć różne konstrukcje i przedmioty angażują dzieci i dorosłych na długie godziny. Z propozycją magnetycznej zabawy
przychodzi IUVI Games, które jest wydawcą serii klocków GeoSmart.
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ASORTYMENT– ZABAWKI
CZYM JEST GEOSMART?
Klocki GeoSmart to niekończąca się kreatywna zabawa dla dzieci od 3 roku życia. Każdy
element z zestawu zawiera magnesy, które są chronione podwójnym systemem bezpieczeństwa. Ten innowacyjny system blokowania sprawia, że zestawy GeoSmart są bezpieczne
dla dzieci i zapewniają ich długowieczność. Zestawy zawierają unikatowe kolorowe elementy,
takie jak różne kształty, koła, złącza, diody LED i pilot. Dzięki zestawom GeoSmart dzieci
będą doświadczać niekończącej się twórczej przyjemności z zabawy, a jednocześnie ciekawy
i angażujący sposób rozwijać swoje umiejętności, takie jak zdolności motoryczne, wyobraźnię,
koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i logiczne myślenie. Poszczególne zestawy
umożliwiają budowanie prostych układów, jak i bardziej skomplikowanych konstrukcji oraz
pojazdów z funkcją zdalnego sterowania. Dzięki GeoSmart każde dziecko ma możliwości
odkrycia niekończącej się kreatywnej zabawy, która wspiera nowoczesny model nauczania,
jakim jest STEAM (ang. science, technology, engineering, mathematics).

ZESTAWY NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Zestawy GeoSmart skonstruowane są w taki sposób, aby za jego pomocą można zbudować
wiele konstrukcji - na podstawie dołączonej do zestawu instrukcji, lub przy użyciu własnej
wyobraźni. Poniżej przedstawiamy zestawy, które na pewno świetnie sprawdzą się na start:
Pierwszą propozycją jest 30-częściowy zestaw konstrukcyjny GeoSmart Flip Bot. W skład
tego zestawu poza elementami konstrukcyjnymi, dołączony jest również mały silnik, które
stwarza nowe możliwości zabawy. Dzięki kontrolerowi znajdującemu się w zestawie zarówno
dzieci, jak i dorośli będą w stanie świetnie się bawić.
GeoSmart Mars Explorer to jeden z większych zestawów marki GeoSmart, składający się
z 51 elementów, dzięki którym każdy będzie w stanie skonstruować marsjański łazik. Mars
Explorer to zestaw napędzany dwoma silnikami, po jednym na parę kół, które są kontrolowane
za pomocą dołączonego do zestawu kontrolera. Zestaw ten znakomicie radzi sobie zarówno
na dywanie jak i płaskiej powierzchni.
GeoSmart Moon Lander to zestaw 31 elementów, które można przemienić w księżycowy
lądownik. Czytelna instrukcja pozwoli bez problemu, skonstruować Moon Landera. Wystarczy
kilka magnetycznych połączeń oraz zatrzasków, aby dzieci mogły odkrywać kratery księżyca
i wędrować od horyzontu do horyzontu na stworzonym przez siebie terenie.
Space Ball od GeoSmart to jeden z najpopularniejszych i najczęściej polecanych tytułów.
36 elementów z zestawu pozwoli skonstruować kulę, lub inne ciekawe budowle oparte na
trójkątach i kwadratach. Ten zestaw ma dołączone moduły LED, które z pewnością zapewnią
spektakularne efekty podczas zabawy.
Jednak tworzenie konstrukcji przedstawionych w instrukcjach to nie jedyna opcja zabawy.
Dzięki możliwości łączenia zestawówGeoSmart, zabawa nigdy się nie kończy!

ZALET CIĄG DALSZY
Warto podkreślić, że niektóre zestawy GeoSmart można wykorzystać w celach terapeutycznych. Układanie ich pozwala na odstresowanie się, a nawet pomóc w przywróceniu
sprawności manualnej osobom po poważnych wypadkach i urazach. Klocki magnetyczne
GeoSmart sprawdzą się również jako element wspomagający naukę np. chemii poprzez
budowę atomu, czy matematyki i pojęcia bryły. Tego typu klocki są uniwersalne i można
z nich tworzyć dowolne budowle, pojazdy czy wymyślne konstrukcje. Zabawa magnetycznymi
klockami jest ciekawa również dla dorosłych, dlatego możemy miło spędzić czas z dzieckiem
i odpocząć technologii.
Seria GeoSmart należy do znanej marki SmartGames, której wydawcą w Polsce jest
IUVI Games.
Wydawcą Polskich wersji SmartGames jest IUVI Games.
Wyłącznym dystrybutorem SmartGames, SmartMax
i GeoSmart na terenie Polski jest:

23 I targizabawek.pl

ATENEUM M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa
ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków
ateneum.pl | smart@iuvi.pl

24-25 PinkFrog.qxp 23.02.2022 09:54 Strona 24

ASORTYMENT – GRY

DZIEŃ DZIECKA Z PINK FROGIEM
Nadciąga jeden z najprzyjemniejszych dni w roku, kiedy zarówno mniejsze, jak i te nieco większe dzieci zostaną obdarowane
upragnionymi prezentami. Z morza propozycji warto wyłowić gry marki Pink Frog, które gwarantują oryginalność, różnorodność
i szeroki uśmiech na twarzy każdego dziecka.
Wśród 10 propozycji spod znaku różowej żaby znajdziemy świetne przygody dla maluchów, pełne humoru gry rodzinnoimprezowe, zabawy wymuszające sięgnięcie po najgłębsze pokłady kreatywności, a także pojedynki pełne strategii.

SMOKI, ŚLIMAKI I ŻYRAFY NA RATUNEK
Dzieci uwielbiają zwierzęta, a jeszcze bardziej pragną wciągających
gier, w których pełnią one główną rolę. Pink Frog przygotował 3 propozycje spełniające te warunki, a w każdej z nich w zabawie chętnie
potowarzyszą dorośli.
„Głowa w Chmurach” zachwyca pomysłem i wyjątkowymi rekwizytami. Piękna plansza 3D w formie drzewa, piankowe elementy żyrafy
i specjalna, miękka i niemal bezgłośna kostka sprawiają, że zabawa
nabiera zupełnie nowych wrażeń. W grze dzieci stają przed zadaniem
wydłużania szyi żyrafy na tyle, by sięgnąć kolorowych liści dających
punkty. Na ścianach kostki znajdują się symbole elementów różniących się kształtem i wielkością. Należy sięgnąć po wskazany piankowy
fragment i umieścić go na tułowiu tak, by żyrafa nie upadła.
„Smok w Bok” to innowacyjne podejście do planszówek dla dzieci.
Gracze muszą ułożyć ścieżkę przez Smoczy Las w taki sposób, by
uniknąć niszczących fragmenty drogi smoków. Pomoże im w tym
rycerski ekwipunek, ale najważniejsza będzie ścisła współpraca. To
kooperacyjna przygoda, w której wygrywa lub przegrywa cały zespół.
Świetna lekcja współpracy, prostej strategii i wciągająca historia na
pewno idealnie sprawdzą się dla rodzeństwa.
Natomiast „Wooolniej” to wyścig, który z pewnością może rywalizować o miano najlepszej gry o ślimakach w Polsce! Przewrotnie zwycięzcą zostanie zawodnik, którego pionek najdłużej utrzyma się na
planszy. Grządka w formie 3D, obrazkowe karty oraz drewniane rekwizyty czynią zabawę znacznie atrakcyjniejszą. Prosta mechanika
opierająca się zawsze na wyborze jednej z dwóch kart z ręki pomaga
u najmłodszych rozwinąć umiejętności logicznego myślenia. Gra
wciąga nie tylko dzieci, ale także całe rodziny.

KLASYKA W NOWYM WYDANIU
Wyobraź sobie, że grasz w chińczyka, lecz zamiast kostki masz na 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… Taki właśnie
jest „TOKKEN” – gra, która w porywający sposób odczarowuje klasykę, dodając
jej niebywałej dynamiki, taktycznego pazura oraz nieustannych zwrotów akcji.
Dwa warianty rozgrywki (indywidualny oraz drużynowy), proste zasady, drewniane elementy i szeroki wachlarz możliwości za każdym razem gwarantują
zacięty bój oraz emocje do ostatniej minuty.
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ASORTYMENT – GRY
TRZY PROPOZYCJE NA SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI
Nic tak nie rozrusza spotkania ze znajomymi
lub rodziną jak świetna planszówka. Najczęściej
sięgamy po wszelkiego rodzaju quizy i kalambury. W katalogu Pink Froga znalazły się 3 wyjątkowe pozycje, które z pewnością przypadną
do gustu wszystkim gościom.
Pierwszą z nich jest „Pablito” – gra, jakiej na
polskim rynku jeszcze nie było. Odkryj w sobie
artystę, poczuj ducha Picassa i udowodnij, że
twoja wyobraźnia potraﬁ czynić cuda. Zadaniem
graczy jest odzwierciedlenie na planszy obrazów
z karty za pomocą tekturowych ﬁgur geometrycznych oraz drewnianych patyczków i znurka.
Im szybciej twoja wizja zostanie poprawnie rozszyfrowana, tym więcej punktów zdobędziesz.
To wyjątkowa gra imprezowa, która zaskakuje
rozmachem i ciekawym sposobem punktacji.
Dla osób, które uwielbiają wygłupy proponujemy
„Ucho od Śledzia”. To gra, która przybiera inną
formę zabawy na rodzinnym spotkaniu, a inną
na domówce, ale zawsze zapewnia mnóstwo

śmiechu. Gracze zakładają na głowę opaski
z włożoną kartą i usiłują odgadnąć przedstawione
przez nie hasło. Nie będzie to łatwe, gdy jedynymi
podpowiedziami nie są słowa, lecz najbardziej
wymyślne dźwięki jakie mogą wydobyć się z ust,
a wśród haseł nie zabraknie tak oryginalnych jak
ZOMBIE NA DYSKOTECE, OSTATNI OSIOŁ, czy
ŚPIEWACZKA OPEROWA POD PRYSZNICEM.
A dla tych, którzy uwielbiają mruczeć piosenki
pod nosem idealnie sprawdzi się „Mruczando”.
To gra, która powstała z miłości do wspaniałych
piosenek, które nieodzownie towarzyszą nam
w wielu wyjątkowych momentach. Na kartach
„Mrucznika” znalazło się ponad 1200 utworów
w 7 kategoriach. Nie zabraknie szlagierów z każdej epoki, gwiazd polskiej estrady, jak i zagranicznych hitów. Gracze kręcą kołem i wybierają
piosenkę ze wskazanej kategorii, którą muszą
wymruczeć tak, aby inni ją odgadli. Brak narzuconych odgórnie utworów do „zaśpiewania”
sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI
W „Za Górami Za Lasami” zadaniem uczestników jest stworzenie opowieści na podstawie kart z obrazkami, otrzymywanymi wraz z kolejnymi rzutami kością. W tej zabawie niezwykle ważna jest nie
tylko bujna wyobraźnia i zdolności krasomówcze, ale także świetna pamięć, ponieważ 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. Powtarzanie fragmentów opowieści stworzonych przez rywali przypomina nieco zabawę w głuchy telefon i wymusza na uczestnikach ciągłą
koncentrację. Dzięki temu nie występuje moment znużenia, a gracze wciąż żyją opowieścią.

GRA KARCIANA DLA UWIELBIAJĄCYCH RYZYKO
Dla tych, którzy kochają rywalizację i dreszczyk emocji idealnie sprawdzi się „Król Kur”. To zabawa dla 35 graczy, w której każdy uczestnik wciela się w postać jednego z walecznych kogutów. Ich największe
skarby to trzymające je przy życiu jaja. Jednak chcąc zostać królem kurnika muszą ryzykować, wyzywać
na pojedynek i szarżować, aby na końcu zostać z przynajmniej jednym jajem. Bardzo dynamiczna rozgrywka wymusza szybkie podejmowanie decyzji, a po ewentualnej przegranej szybko chcemy zagrać
jeszcze raz, by spróbować się zrewanżować.

QUIZ SŁOWNY
Popularność gier słownych mimo upływu lat wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Miłośnicy takich
zabaw z pewnością docenią „Alfa Zulu”. To wspaniała zabawa słowem dla małych i dużych, którzy dzięki
tej grze jeszcze bardziej pokochają nasz język i opanują go do perfekcji. Prosta mechanika i wysoka regrywalność sprawiają, że wszyscy zapamiętają zasady w kilka chwil, a później przez długi czas nie będą
mogli oderwać się od rozgrywki. Rozgrywka polega na odgadnięciu hasła z karty pytań i podania go w
formie innych wyrazów, których pierwsze litery utworzą wyraz-klucz. Utrudnieniem jest uciekający czas
oraz fakt, że żadne ze słów podanych w czasie zabawy nie może się powtórzyć.
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ASORTYMENT – ZABAWKI

NOWOŚCI 2022 OD BAYER DESIGN
Zabawa lalkami, zwłaszcza bobasami jest dla dziecka niezwykle cenna. Badania pokazują, że dzieci, które bawią się
lalkami, czeszą je, ubierają, szybciej rozwijają swój zmysł
estetyczny i relacje społeczne. Te zabawy są bardzo ważne
przy nauce empatii i odpowiedzialności. Dlatego bobasy
były, są i będą poszukiwane przez rodziców i opiekunów.
„Oferta Bayer Design bobasami stoi i to Państwo pomogli mi je odkryć”
– powiedziała Lidia Hedzielska, przedstawiciel Bayer Design na Polskę,
podczas prezentacji online nowości 2022.
Bayer Design proponuje aż 7 wielkości lalek-bobasów: 28, 33, 36, 38,
40, 42, 46 cm. W każdym z rozmiarów znajdziemy kilka, a nawet kilkanaście modeli do wyboru. Miękkie ciałka sprawiają, że opieka nad maluszkiem jest jeszcze przyjemniejsza i zachęca małą mamę lub tatę
do przytulania. Ubranka dodają uroku, a akcesoria, które często możemy
znaleźć w zestawie, ułatwiają zajmowaniem się naszym dzidziusiem.

ANNA FIRST WORDS BABY
– PREMIERA WIOSNA 2022
W sezonie wiosna/lato Bayer Design rozwija linię
lalek Anna, wprowadzając lalki Anna First Words
Baby. To lalka o miękkim ciele (38 cm) z zamykającymi się oczami i 24 funkcjami. Kiedy naciskasz jej brzuszek, śmieje się, płacze lub wydaje
różne dźwięki jak prawdziwe dziecko. Miękkie
ciałko zachęca do przytualnia. Dzięki poręcznym
rozmiarom Anna First Words Baby jest idealnym
towarzyszem wszędzie tam, dokąd chcesz się
wybrać. Do zestawu dołączono smoczek i butelkę,
aby lalkę pocieszyć i nakarmić. Wymiary (cm):
38 x 12,5 x 8. Producent zaproponował cztery
wersje kolorystyczne ubranek. Kapturki z uszkami
dodają uroku i skradną serce każdemu małemu
rodzicowi.
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AKCESORIA
Aby opieka nad lalkami była jeszcze bardziej przyjemna, Bayer Design
proponuje modne akcesoria. Dzięki nim, mały rodzic będzie mógł zapewnić
bezpieczeństwo swojej lalce, podczas wiosennych wycieczek rowerowych.
Fotelik rowerowy
Nowoczesny fotelik rowerowy od Bayer Design, jest idealny dla lalek do
wielkości 46 cm. Modny design, wysokiej jakości wykończenie podkreślają
jego atrakcyjny wygląd. Pasy bezpieczeństwa zabezpieczą lalkę przed wypadaniem. Paski mocujące pozwalają na montaż zarówno przy kierownicy
rowerka, jak i na bagażniku. Fotelik może też służyć do podróżowania lalki
w samochodzie, może być też wykorzystany jako krzesełko do karmienia.

Kask rowerowy
Kask ochronny jest przeznaczony dla lalek do wielkości 43 cm. Pasek mocujący można dopasować do główki lalki, aby z niej się nie zsunął. Współgra
kolorostycznie z fotelikiem rowerowym i tworzy z nim bardzo ładny
komplet. Używając kasku do zapewnienia ochrony lalki przed urazami,
dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa oraz wyrabia nawyk zakładania
kasku przed wyprawą rowerową.
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ZBUDUJ CO TYLKO CHCESZ
CHCESZ Z MAŁYM KONSTRUKTOREM
Dziecięca, bujna wyobraźnia do
stworzenia wspaniałej zabawy potrzebuje jedynie odpowiednich narzędzi. Świetnie to rozumie polska
ﬁrma Alexander, której serie Mały
Konstruktor oraz Mały Konstruktor
Junior od lat rozbudzają kreatywność dzieci i młodzieży. Już wiosną
na rynku pojawią się zupełnie nowe
zestawy konstrukcyjne z serii Junior
do samodzielnego montażu.
W każdym z 5 zestawów znajdą się drewniane deseczki, kolorowe śrubki, gwinty oraz
łączniki. Narzędzia idealnie dopasowują się
do dziecięcych rąk, a swoich sił w stworzeniu pięknej konstrukcji mogą spróbować już
czterolatki. Do wyboru otrzymamy 5 wariantów ilościowych: 50, 75, 100, 125 i 150
elementów.
Tym razem Alexander postanowił urozmaicić
ofertę Małego Konstruktora Junior o zestawy,
w których nie znajdziemy ścisłych wytycznych narzucających co i jak należy zbudować. Dzieci mają szansę tworzyć według
własnych upodobań i nie ograniczać się do
sugestii producenta. Nowe produkty jeszcze
lepiej wpływają na rozwój kreatywności i wyobraźni małych konstruktorów.

NR ART. 2560

5 906018 025606

NR ART. 2561

5 906018 025613

NR ART. 2562

5 906018 025620

NR ART. 2563

Decydując się na zestaw do samodzielnego
montażu, otrzymujemy narzędzia pozwalające zrealizować pomysły, które rodzą się
w głowach dzieci. To także gratka dla
wszystkich fanów serii Mały Konstruktor
Junior, którzy zawsze chcieli zmodyﬁkować
lub rozwinąć posiadany zestaw. Z nową
kolekcją będzie to dziecinnie proste.

NR ART. 2564

5 906018 025644
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Wiosenne
kontraktacje
online
w Rekman
Po raz kolejny targi w Rekman odbędą się pośrednictwem
specjalnej wirtualnej platformy targowej, która będzie dostępna
dla klientów od 1 do 31 marca. Na www.platformatargowa.rekman.com.pl Na platformie klienci znajdą ofertę największych
dostawców zabawek tj. min. MGA, Mattel, LEGO®, Hasbro, Clementoni, Cobi, Simba i wielu innych. Dostawcy zapowiadają
nowości, premiery i zapowiedzi, a to wszystko w wyjątkowych
cenach, z atrakcyjnymi rabatami targowymi.
To już kolejna edycja targów organizowanych w formule
online. Dotychczas na platformie Rekman zaprezentował
ofertę ponad 70 dostawców, a z platformy skorzystało
ponad 350 ﬁrm.
Oto powody, dla których warto wziąć udział w Targach
Zabawek Online organizowanych przez ﬁrmę Rekman:
• najwięksi dostawcy zabawek w jednym miejscu;
• nowości, premiery, bestsellery;
• unikatowa oferta marek własnych i marek na wyłączność;
• rabaty targowe i wyjątkowe promocje;
• atrakcyjna oferta wyprzedażowa;
• nagrody za zamówienia – bony na kolejne zakupy;
• wydłużony termin płatności do 06.06.2022 dla klientów
posiadających limit kredytowy;
• intuicyjna platforma do składania zamówień dostępna 24h;
• wygodne i bezpieczne kontraktacje.
Do udziału w naszych targach chcielibyśmy zachęcić również
nowych klientów. To wyjątkowa dla nich okazja, by nawiązać
z nami współpracę i skorzystać z najlepszych cen – mówi
Piotr Kurzeja, Prezes Rekman Sp. z o.o.
Zamówienia/rezerwacje produktów będzie mógł składać
każdy klient zarejestrowany w Rekman.
Zarejestrować można się już dziś na:
www.online.rekman.com.pl

Ateneum
zaprasza
na największe
targi branżowe
Wielkimi krokami zbliżają się, organizowane przez
Ateneum, największe targi zabawek, gier, książek
i artykułów papierniczych. Podczas Wirtualnych
Targów Ateneum 2022, które odbędą się w dniach
1-30 kwietnia br., klienci Ateneum będą mieli możliwość zamawiania w atrakcyjnych cenach produktów pośród oferty kilkuset wiodących wydawców i producentów.
Podczas targów za pośrednictwem dedykowanej
platformy internetowej klienci Ateneum będą
mogli zapoznać się z bestsellerami, nowościami
i trendami na Dzień Dziecka 2022, a także błyskawicznie złożyć zamówienia. Dla uczestników
Wirtualnych Targów Ateneum zostaną przygotowane atrakcyjne warunki zakupu asortymentu
znajdującego się w ofercie wydawców książek
oraz gier planszowych, a także producentów zabawek i artykułów papierniczych. W ramach Wirtualnych Targów Ateneum 2022 przewidziane są
również wartościowe nagrody rzeczowe.
Ateneum jest liderem rynku hurtowego, oferuje
swoim kontrahentom ponad 180 000 produktów.
Firma dziewięć razy została uhonorowana nagrodą Gazeli Biznesu, a także w ostatnich latach
otrzymała cztery prestiżowe Diamenty Forbesa,
w tym Diament Forbesa 2022.
Więcej informacji o Wirtualnych Targach Ateneum
można znaleźć pod adresem: www.ateneum.pl,
mailem: kontakt@ateneum.pl oraz bezpośrednio u przedstawicieli handlowych Ateneum.
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Polska jednym
Nie w lutym
z najszybciej
a we wrześniu
– data Toy Fair 2023 starzejących się
państw w Europie
już jesienna
The Toy Association pracuje nad zmianą terminu targów zabawek
w Nowym Jorku. Toy Fair przeniesiony zostanie na jesień już od 2023 r.
Toy Fair New York chce przenieść się na nowy sezon, który rozpocznie
się w przyszłym roku. Magazyn Toy Book ujawnił jako pierwszy, że The
Toy Association planuje powitać przemysł zabawkarski na nowojorskich
targach w Javits Center jesienią 2023 roku. The Toy Association i Centrum Javits prowadzą obecnie negocjacje, także odnośnie dokładnego
terminu. Wydarzenie prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu.
W tym roku przed nami jeszcze wrześniowa prezentacja zabawek
w Dallas, jednak wraz z wprowadzeniem jesiennego terminu Toy Fair
New York w 2023 roku, Toy Fair Dallas zostanie wycofane.
Ruchy są następstwem rocznego badania przeprowadzonego przez
The Toy Association i jego strategicznego partnera mdg w ramach
projektu Toy Fair Reimagination Project.

Więcej niż co piąta osoba w Polsce ma ponad 60 lat – wynika z pierwszych
danych ze Spisu Powszechnego podanych przez Główny Urząd Statystyczny[1]. Szacunki GUS-u z ubiegłego roku zakładają, że do 2050 roku
już 40 proc. ludności w Polsce będzie w przedziale wiekowym 60+[2]. To
trend ogólnoeuropejski – w 2050 roku przeciętny mieszkaniec Unii będzie
miał ok. 48 lat, o 4,5 więcej niż w 2019 roku[3]. Niestety, w starzejącej się
Europie Polska będzie w czołówce krajów z wyższą średnią wieku.
Europa siwieje – to oczywiste. W ciągu 31 lat średnia wieku mieszkańców
Unii wzrośnie o 4,5 roku[4]. W Polsce natomiast, według przewidywań
portalu Population Pyramid, pokrywających się z szacunkami GUS-u,
w 2050 roku 4 na 10 mieszkańców będzie w wieku 60+. W innych krajach
populacja będzie starzeć się tylko nieco wolniej – tempo w całej Europie
będzie stosunkowo podobne. W Niemczech za 30 lat seniorzy 60+ będą
stanowić niecałe 37 proc. populacji, na Litwie 36 proc., a w Belgii czy
Francji po 33 proc[5]. Co więcej, jak szacuje Eurostat, w 2050 roku w Unii
ma mieszkać ok. 500 tys. osób w wieku 100+[6].

Według Steve'a Pasierba, prezesa i dyrektora generalnego The Toy
Association, decyzja została podjęta po konsultacjach z członkami
stowarzyszenia z całej branży, w tym producentami, kupcami, licencjodawcami, przedstawicielami mediów i innymi. Uwzględniono cykle
zakupów detalicznych, ramy czasowe opracowywania produktów
i inne czynniki.
„Jesień jest potężną przedświąteczną okazją dla ﬁrm produkujących
zabawki, aby zaistnieć przed mediami”, mówi Pasierb Toy Book.
„Jesień w Nowym Jorku jest również najlepszym wyborem dla licencjodawców, którzy organizują spotkania w mieście w tym samym
czasie. To okazja do prowadzenia biznesu na różne sposoby w tym
samym czasie.”
Ponadto Pasierb stwierdza, że nabywcy detaliczni dali jasno do zrozumienia, że nadal chcą wziąć udział w nieoﬁcjalnym „biegu do Los
Angeles”, który tradycyjnie odbywa się w Los Angeles i na jego przedmieściach na początku września, jednak wielu nie ma ochoty zostać
na pełne targi wydarzenie poza zaplanowanymi spotkaniami. Ponieważ
wiele ﬁrm z Los Angeles otwiera swoje drzwi dla kupujących, jest
prawdopodobne, choć nie do końca potwierdzone, że niektórzy mogą
podejść do swojej prezentacji Toy Fair New York w nowy sposób.
Podsumowując, obawy branży zabawkarskiej zostały wysłuchane
i będą kształtować przyszłość Toy Fair, ponieważ The Toy Association
pracuje dalej nad planami nowego wydarzenia na zupełnie nowej
linii czasowej dla branży.

[1] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny
[2] Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020, Główny Urząd Statystyczny
[3] Ageing Europe – statistics on population developments, Eurostat
[4] Ageing Europe – statistics on population developments, Eurostat
[5] Population Pyramid
[6] Ageing Europe – statistics on population developments, Eurostat
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TRENDY NAPĘDZAJĄCE INNOWACJE
MGA ENTERTAINMENT
Trendy wyznaczają kierunek zmiany, którym podążają liderzy w swoich kategoriach. Od tego, czy dobrze je odczytamy i odpowiemy na nie, zależy w jakim stopniu marce uda się utrzymać uwagę klientów. Niektóre z sygnalizowanych trendów mogą
wręcz zmienić sposób, w jaki dotychczas docierano do klienta.
Isaac Larian CEO & founder MGA Entertainment ujawnił w wywiadzie dla
Forbesa, iż innowacje produktowe ﬁrmy są oparte o trendy rynkowe.
Przyznaje, że rzeczywistość pandemii mocno wpłynęła na zmiany w społeczeństwie, a tym samym na przemysł zabawkarski. Jakie tendencje
uznał za najciekawsze? Producent skupił się na pięciu najważniejszych.
Oto one:

KONCENTRACJA NA ZDROWIU PSYCHICZNYM
— zabawki są częścią odpowiedzi na zaangażowanie dzieci w rozwój
społeczny i zabawę w domu. W szczególności zabawki pluszowe i gry,
które promują uważność, a także zabawki typu ﬁdget i zabawki sensoryczne, są wielkim trendem, głównie z powodu pandemii COVID.

NEUTRALNOŚĆ PŁCI
— MGA Entertainment będzie skupiać się na przełamywaniu stereotypów
dotyczących płci w zabawie i zabawkach.

THE KIDULT SPACE
- Nastolatki i dorośli, którzy wcześniej nie kupowali zabawek, kupują je od
czasu pojawienia się COVID. Zostało to dodatkowo wzmocnione przez
ﬁrmy zabawkarskie dostarczające zabawki, które czerpią z nostalgii (pięć
niespodzianek mini marek), obecnej i dawnej rozrywki (zestawy Lego, ﬁgurki kolekcjonerskie do Gry o Tron itp.) oraz chęci wyrażania siebie
poprzez własne upodobania. To może nadal rosnąć, ponieważ inne kategorie zabawek będą odkrywać, jak przemawiać do dorosłych.

KREATYWNOŚĆ
– w wyrażaniu siebie poprzez sztukę, ale także poprzez odgrywanie ról.
Ponieważ sztuczna inteligencja staje się jeszcze większym elementem
zabawek dla dzieci, uważa się, że używanie takich zabawek rozwinie
umiejętności krytycznego myślenia i kreatywności, które są kluczowymi
obszarami przyszłego zatrudnienia i sukcesu. Zabawki, które rozwijają
kreatywność w nowy sposób, staną się ważniejsze dla rodziców, którzy
chcą przygotować swoje dzieci na przyszłość.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
– Rodzice chcą zaszczepiać trwałe wartości i edukować swoje dzieci za
pomocą swoich ulubionych zabawek. Chcą też nauczyć swoje dzieci dbania o środowisko. Ten trend stanie się krytyczny w produkcji, pakowaniu
i dystrybucji zabawek. Sam produkt zabawkowy ulegnie zmianie, a zainteresowanie dzieci zrównoważonym rozwojem również stworzy nowe
możliwości; myślę, że ciężarówka do recyklingu vs. śmieciarka.
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MUZYKOWANIE Z LITTLE TIKES
Little Tikes zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy z muzyką. Poruszaj się w rytm zabawek muzycznych Little Tikes.
Twórz własną muzykę za pomocą bębna Tap a Tune® lub graj i tańcz przy akompaniamencie instrumentów My Real Jam™.

MY REAL JAM™ DRUM SET
Zestaw perkusyjny Little Tikes My Real Jam pozwala dzieciom odkryć w sobie
supergwiazdę perkusisty. Cztery tryby gry — graj z zespołem, gra swobodna;
solowy dżem; odtwarzaj dowolną piosenkę przez Bluetooth® — zapewnia
niezliczone godziny muzycznej zabawy. Realistycznie zaprojektowany zestaw
perkusyjny jest wyposażony w dwie pałeczki, a opakowanie może służyć
jako walizka wielokrotnego użytku, idealna do przechowywania zestawu
perkusyjnego lub do wyruszenia w drogę i grania z przyjaciółmi.

MY REAL JAM™ ELECTRIC GUITAR
The Little Tikes My Real Jam Electric Guitar pozwala dzieciom wymiatać
na gitarze. Cztery tryby gry — graj z zespołem, gra swobodna; solowy
dżem; odtwarzaj dowolną piosenkę przez Bluetooth®. Realistycznie zaprojektowane gitary elektryczne są wyposażone w wiele funkcji, a opakowania służą jako futerały na instrumenty wielokrotnego użytku.

MY REAL JAM™ DJ MIXER
Stolik DJ Little Tikes My Real Jam pomoże dzieciom zostać DJ-em. Cztery
tryby gry — graj z zespołem, gra swobodna; solowy dżem; odtwarzaj dowolną piosenkę przez Bluetooth®. Realistycznie zaprojektowany stół
DJ-ski zawiera gniazdo słuchawkowe (słuchawki nie są dołączone), a opakowanie może służyć jako etui wielokrotnego użytku, idealne do przechowywania lub wyruszenia w drogę jako początkujący DJ.

MY REAL JAM™ KEYBOARD
Klawiatura Little Tikes My Real Jam pozwala dzieciom wykorzystać ich
wewnętrzną supergwiazdę klawiatury. Cztery tryby gry — graj z zespołem,
gra swobodna; solowy dżem; odtwarzaj dowolną piosenkę przez Bluetooth®. Realistycznie zaprojektowana klawiatura zawiera mikrofon, a opakowanie może służyć jako futerał na klawiaturę wielokrotnego użytku.
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TOP OD WADER – PRODUKTY GODNE POLECENIA

MISTRZOWIE SMACZNEJ ZABAWY
Dinner Time
zestaw
obiadowy
duży
24160

czynek i chłopców, a wykorzystywanie podczas zabawy prawdziwych
smakołyków, skłania dzieci po sięganie po zdrowe przekąski i docenianie
dobrej jakości produktów. Aby taka zabawa była bezpieczna dla zdrowia
należy zwrócić uwagę na jakość zabawki, wykonanie i materiał z którego
została zrobiona. Produkt powinien być przeznaczony do kontaktu z żywnością, a po zabawie najlepiej umyć zabawki w zmywarce. Marka Wader
zaprasza dzieci do wspólnego odkrywania kulinarnych tajemnic i beztroskiej czyli bezpiecznej zabawy produktami z serii Party World.
GRUPA WIEKOWA

Gotowanie to sztuka, umiejętność i tradycja, którą można przekazywać
z pokolenia na pokolenie. To także sposób na wprowadzenie dzieci w świat
jedzenia i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych na całe życie.
Badania pokazują, że zaznajamianie dzieci ze światem kulinariów wpływa
na rozwój umiejętności społecznych, sukcesy w nauce i zdrowie ﬁzyczne.
Zabawki do gotowania od marki Wader, oferują dzieciom wiele korzyści
edukacyjnych. Naczynia, garnki, kuchenki są ulubioną zabawką dziew-

Wszystkie produkty wchodzące w skład serii Party World przeznaczone
są dla dzieci 1+. Najmłodsi testerzy produktów Wader są bacznymi obserwatorami świata, bo poznają go wszystkimi zmysłami, a w pierwszym
okresie życia naśladują zachowania starszych. Takie maluchy nie mogą
jeszcze uczestniczyć we wszystkich procesach przygotowywania posiłków,
ale mogą równolegle z opiekunem wykonywać podobne czynności mieszając swoją zupę stojącą na zabawkowej kuchence. Zestawy obiadowe
czy kawowe pomogą również w nauce samodzielnego jedzenia.
OPAKOWANIE I ZAWARTOŚĆ
Zestawy wchodzące w skład serii pakowane są zazwyczaj w opakowanie
typu „siatka”. Jest to wygodny sposób pakowania i zajmuje mniej (niż
inne rodzaje opakowań) powierzchni. Wózek piknikowy, produkt w nowej
odsłonie graﬁcznej, zapakowany jest w karton.
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Graﬁki widniejące na tacach i wiaderku wykonane są w technologii IML
czyli trwale wtopione w tworzywo, nie ma więc ryzyka, że po pozostawieniu zabawek np. w ogródku i wystawieniu ich na działanie słońca lub
deszczu, graﬁka wyblaknie lub się odklei.
Zestawy wchodzące w skład serii Party World różnią się od siebie wyposażeniem. Do zakupienia jest kuchenka lub płyta gazowa z garnkami,
naczyniami i innymi akcesoriami. Zestawy Coffe Time składają się z tacy,
ﬁliżanek z podstawkami, dzbanka i łyżeczek (i cukiernicy w zależności
od zestawu). Dzieci mają również do dyspozycji zestawy obiadowe wyposażone w talerze, sztućce, garnki i inne akcesoria kuchenne. Do zakupienia są także naczynia kuchenne tj. garnki i akcesoria oraz mobilny
zestaw kawowy (Wózek piknikowy). Każdy z elementów urzeka jakością
wykonania i kolorystyką oraz ciekawymi szczegółami co sprawia, że produkt jest interesujący i angażujący.
ATRAKCYJNE DLA DZIECKA
1. Możliwość spożywania prawdziwych produktów sprawia, że naczynia
można wykorzystać podczas przyjęcia z koleżankami i kolegami i używać
je bez ograniczeń.
2. Trwałość elementów - elementy wchodzące w skład zestawów Party
World można wykorzystywać tak samo jak te prawdziwe naczynia, ale
mają one tę zaletę, że są o wiele wytrzymalsze od tych prawdziwych
i nie tłuką się.
3. Różnorodność - zestawy różnią się wyposażeniem i kolorystyką, zatem
każde dziecko może wybrać dowolny lub – kupując wszystkie, skompletować całe kuchenne wyposażenie.
4. Atrakcyjna szata graﬁczna - oprócz tego, że ﬁliżanki, garnki oraz pozostałe elementy są wielobarwne i ładne, to dzieciom zapewne spodobają się rysunki widniejące na wybranych produktach.

5. Zabawa w pojedynkę i w towarzystwie - obie formy zabawy są bardzo
rozwijające.
PRODUKT Z PERSPEKTYWY RODZICA
1. Świetna jakość w dobrej cenie - z tego znana jest marka Wader.
2. Dla dzieci od 1 roku życia - można zaufać jakości wykonania i bezpiecznemu materiałowi.
3. Na każdą porę roku i miejsce - w gotowanie i urządzanie przyjęć można
się bawić w domu i na powietrrzu, zapraszać na herbatkę w swoim
pokoju czy na grilla w ogrodzie.
4. Rozwijające - gotowanie i spożywanie posiłków jest integralną częścią
naszego życia. To nie tylko zabawa , ale także rozwijanie zdolności motorycznych, umięjętności nawiązywania relacji i nauka konwersacji. Zabawa taka przygotowuje do dorosłego życia, uczy planowania i zarządzania zasobami.
5. Miła dla oka kolorystyka zabawek.
PRODUKT Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY
1. Prosta i rozwijająca zabawka zawsze jest na czasie, a naczynia to produkty, którymi dzieci zawsze chętnie się bawiły, bawią i będą bawić.
2. Wytrzymałe = na lata. Raz kupione służą przez wiele lat i te same zabawki przekazywane są w rodzinie kolejnym pokoleniom.
3. Dobra, ceniona, polska marka – kiedyś byli dziećmi, a dzisiaj już rodzicami więc doskonale znają markę Wader, która istnieje na rynku od
ponad 30 lat. Dzisiaj ich dzieci bawią się zabawkami z żółto-niebieskim
logo. Wysoka jakość i niezawodność są zawsze w cenie!
4. Produkty nie zajmują wiele miejsca zatem łatwo je transportować
i magazynować.

POZNAJ POZOSTALE SAMOCHODY KID CARS

Coffee Time zestaw kawowy 24120

Party World kuchnia z akcesoriami w siatce 31 el 24140

Dinner Time zestaw kawowy duży 22110

Party World płyta gazowa
z garnkami 24000

Dinner Time zestaw
obiadowy mały 22180

Coffee Time
zestaw kawowy mały 22130
Dinner Time zestaw obiadowy 22170
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Zestaw naczyń
kuchennych 22190
Wózek piknikowy 10772
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TOTY AWARDS PRZYZNANE
Oskary branży zabawkowej już są nam znane. Oto zwycięzcy edycji 2022
TOY OF THE YEAR

PEOPLE'S CHOICE AWARD

Squishmallows
Jazwares

Squishmallows
Jazwares

ACTION FIGURE OF THE YEAR

COLLECTIBLE OF THE YEAR

Masters of the Universe: Masterverse
Mattel

LEGO Miniﬁgures MARVEL Studios
The LEGO Group

CONSTRUCTION TOY OF THE YEAR

CREATIVE TOY OF THE YEAR

LEGO Marvel Spider-Man Daily Bugle
The LEGO Group

Magic Mixies
Magic Cauldron
Moose Toys

DOLL OF THE YEAR

GAME OF THE YEAR

Ada Twist, Scientist Lab Doll
Just Play

A Game of Cat and Mouth
Exploding Kittens

INFANT/PRESCHOOL TOY OF THE YEAR

GROWN-UP TOY OF THE YEAR

Fisher-Price 4-in-1 Ultimate Learning Bot
Mattel

LEGO Botanical Collection Flower Bouquet
The LEGO Group

LICENSE OF THE YEAR

OUTDOOR TOY OF THE YEAR

Pokémon
The Pokémon Company International

ZURU Crazy Bunch O Balloons
ZURU

PLAYSET OF THE YEAR

PLUSH TOY OF THE YEAR

LEGO Star Wars Boba Fett's Starship
The LEGO Group

Squishmallows
Jazwares

PRESCHOOL TOY OF THE YEAR

SPECIALTY TOY OF THE YEAR

LEGO Disney Ariel, Belle, Cinderella
and Tiana's Storybook Adventures
The LEGO Group

LEGO Everyone is Awesome
The LEGO Group

STEAM TOY OF THE YEAR

VEHICLE OF THE YEAR

LEGO CREATOR 3-in-1 Ferris Wheel
The LEGO Group

PLAYMOBIL Volkswagen T1
Camping Bus
PLAYMOBIL
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Rozwój biznesu w 2021 roku
i perspektywy na nowy rok
Simba Dickie Group
Patrząc wstecz, Simba Dickie Group odnotowała wzrost sprzedaży w 2021 r.
pomimo pandemii COVID-19 i wąskich gardeł w logistyce i zaopatrzeniu.
Dalszy rozwój nastąpił również w centrum logistycznym Grupy w Sonneberg
w Turyngii, które zostało ukończone w 2021 roku. W pełni zautomatyzowany
magazyn wysokiego składowania zapewnia dodatkowe 13 200 miejsc paletowych. Pojemność zautomatyzowanego magazynu małych części wzrosła
trzykrotnie. Od lipca 2021 roku Simba Dickie Group zajmuje się tam również
kompletną logistyką ﬁrmy Märklin.

NOWOŚCI ZABAWKOWE
Różnorodna oferta zabawek obejmuje ponad 4000 artykułów i w 2022 roku
ponownie zachwyci młodych i starszych wspaniałymi nowymi produktami.
Dzieci i dorośli mogą spodziewać się ekologicznych zabawek z drewna i plastiku, czarujących lalek, ekscytujących gier planszowych, zabawnych zabawek
dla ogród i fascynujące modele pojazdów dla młodych duchem dorosłych.
Wkład w ochronę naszego środowiska – to jest coś, o czym Simba Dickie
Group stale pamięta podczas opracowywania swoich nowych zabawek, czy
to w zakresie rozwoju produktu, projektowania opakowań, optymalizacji procesów produkcyjnych, efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych, czy też kwestii logistycznych.

SYTUACJA FINANSOWA I INWESTYCJE
Udział międzynarodowy Grupy Simba Dickie pozostaje na niezmienionym
poziomie 75%, podobnie jak w roku poprzednim. Głównymi krajami eksportowymi Grupy w 2021 roku były ponownie Stany Zjednoczone, Francja i Włochy.

Na 2022 r. Manfred Duschl prognozuje: „Ze względu na wspomniany wcześniej
znaczny wzrost cen w zakupach towarów oraz w sektorze frachtu morskiego,
wzrosty cen w sprzedaży będą nieuniknione. Zobaczymy, jak zareaguje na
to rynek. COVID-19 nadal będzie zajmować naszą uwagę. Pomimo tej niezmienionej krytycznej sytuacji, Simba Dickie Group planuje zwiększyć swoją
skonsolidowaną sprzedaż ogółem o 5,4% z 754,1 miliona euro do 795,0 milionów
euro w 2022 roku."
Grupa Simba Dickie dokonała inwestycji rzędu 50,0 mln euro w 2021 roku. Na
koniec 2021 roku Simba Dickie Group zatrudniała na całym świecie 3000 osób.

PERSPEKTYWY NA NOWY ROK
Ekscytujące wydarzenia są ponownie na horyzoncie w 2022 roku. Grupa
Simba Dickie nabyła 49,0% udziałów w Grupie Spark w 2021 roku. Grupa
Spark, której spółka matka działa pod ﬁrmą Minimax, jest znanym producentem i dystrybutorem w sektorze modeli pojazdów . Do joint venture Grupa
Simba Dickie wniesie markę Schuco i linię produktów, mając na celu wspólne
uzyskanie jeszcze większego znaczenia w tym segmencie rynku dla tego
obszaru produktów.

50 lat
BIG Bobby
Car Classic
W 1972 roku na Targach Zabawek w Norymberdze po raz pierwszy zaprezentowano kultowy czerwony jeździk. Od tego czasu podbił dziecięce
pokoje i ulice zabaw małych kierowców wyścigowych, a nawet dorosłym
wciąż przywołuje wspomnienia pełne przygód z dzieciństwa.
BIG Bobby Car zachwyca wyjątkową jakością, charakterystycznym,
a przede wszystkim przyjaznym dzieciom designem. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w sektorze małych dzieci, twórcy produktów BIG dokładnie
wiedzą, co jest ważne. Korpus i kierownica są ergonomicznie dostosowane
do potrzeb dzieci.
W tym roku BIG Bobby Car obchodzi swoje 50 urodziny. Wszystkiego najlepszego i kolejnych 50 lat!
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ASORTYMENT – ZABAWKI

PROPOZYCJE
PREZENTOWE
NA DZIEŃ DZIECKA
OD ALEXANDRA
Trudno wyobrazić sobie przyjemniejsze święto niż Dzień Dziecka. Zwiastun nadchodzącego lata, zabawy na świeżym powietrzu i okazja,
by dostać wymarzony prezent. Jednak aby marzenia dzieci się spełniły, wcześniej rodzice muszą przez wiele godzin głowić się nad wyborem gier i zabawek. Z pomocą przychodzi polska ﬁrma Alexander – dostarczając przemyślane propozycje prezentowe.

SERIA SPORT&FUN
Dla spragnionych rozgrzewających promieni słońca najlepszym rozwiązaniem
będzie seria Sport&Fun. Pozwala ona zabrać zabawę na dwór i organizować konkursy dla znajomych lub rodziny. Wśród
wielu znakomitych produktów warto wyróżnić „Sportowe Zabawy”. To zestawy
pełne rekwizytów, które pozwolą przeprowadzić wyścig w workach, zawody
w przenoszeniu piłeczki na łyżeczce, skoki
na skakance i wiele innych konkursów.
A na rodzinny pojedynek międzypokoleniowy warto wybrać „Uni”. To gra łącząca
rzut podkową z ćwiczeniami ruchowymi.
Wszystkie produkty z serii Sport&Fun pozytywnie wpływają na kondycję i zdolności ruchowe.

DLA DZIECKA W KAŻDYM WIEKU
Są takie gry, które z miejsca stają się wielkimi hitami. Należą
do nich „Gorący Ziemniak” oraz „Rach Ciach”. Pozycje, które
Polacy uwielbiają za klimat rodzinnej rywalizacji, proste
zasady i mnóstwo dobrego humoru. „Gorący Ziemniak” to
forma wyjątkowego quizu, w którym gracze odpowiadają
po kolei na to samo pytanie, podając sobie ziemniaka.
W „Rach Ciach” uczestnicy otrzymują wbity w podstawkę
drążek oraz zestaw kolorowych kulek. Rywalizacja polega
na jak najszybszym odwzorowaniu wzoru z karty.
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POCZĄTEK PRZYGODY Z PLANSZÓWKAMI
Dzień Dziecka to świetna okazja, by pokazać
maluchom jak piękny może być świat planszówek. Na początek świetnie sprawdzą się
„Potwory i Stwory”, „Kwaki Rozrabiaki” oraz
„Złap Robala”. To propozycje odpowiednie już
od 4 roku życia i niewymagające od najmłodszych umiejętności czytania. Proste, lecz niebanalne zasady i estetyczna oprawa graﬁczna
zachęcają, by sięgnąć po grę i przeżywać
przygody wraz z bohaterami.

POSTAW NA ZABAWKĘ ROKU
Origami 3D to nowość na polskim rynku zabawek,
która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dowodem są tytuły Zabawki Roku 2021 oraz nagroda
główna tegorocznej edycji konkursu Świat Przyjazny
Dziecku. Seria powstała dla wszystkich miłośników
kreatywnej i twórczej rozrywki. Zapewnia relaksujący
proces twórczy i emocjonujący ﬁnał w postaci 15 zachwycających rzeźb z papieru. Klarowne ﬁlmy instruktażowe oraz wyczerpujące instrukcje sprawią, że z tym
wyzwaniem poradzą sobie już nawet 8-latki.

ZABAWKI KREATYWNE
Alexander w swoim katalogu posiada wiele pozycji, które przygotowano z myślą o dzieciach
uwielbiających majsterkować, projektować, budować i tworzyć indywidualne zabawki. Na młodszych czekają Składaki Drewniaki. To drewniane zabawki, które dziecko stworzy samodzielnie
i to bez użycia kleju. W zestawie znajdują się kredki oraz naklejki, pozwalające nadać pojazdom
indywidualny charakter, a plastikowe koła sprawiają, że są one mobilne i mogą posłużyć do
dalszej zabawy. Nieco starsi mogą spróbować swoich sił przy zabawie z serią Mały Konstruktor.
To twórcze zabawki do samodzielnego montażu, które rozwijają zdolności manualne, wyobraźnię
przestrzenną, umiejętności techniczne, cierpliwość i systematyczność. Wspólne konstruowanie
pojazdów z dzieckiem to idealny pomysł, by rozbudzić w nim techniczne zainteresowania.

EKOLOGICZNE KLASYKI
Seria ECO FUN 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 czynią grę nie
tylko ekologiczną, ale również bardziej komfortową. Wyproﬁlowane otwory sprawiają, że przesuwane znaczniki są stabilne, a wygoda rozgrywki pozwala cieszyć się grami także
w podróży. Kolekcja jest odświeżeniem klasycznych gier, które od setek lat podbijają serca fanów planszówek. Do wyboru otrzymujemy chińczyka, trylmę, samotnika, młynek i pamięć.
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CZY GRY SPRAWDZAJĄ SIĘ W BIBLIOTEKACH?
JAKIE GRY TRAFIAJĄ DO BIBLIOTEK?
W ostatnich latach biblioteka przestała mieć jedynie funkcję instytucji, w której wypożycza się książki. W związku ze spadkiem
czytelnictwa, biblioteki musiały zmienić sposób działania, by zachęcić odbiorców do częstszych odwiedzin. Musiały wymyślić
metody, by czytelnicy zaczęli uczestniczyć w życiu bibliotek i przy okazji wypożyczać książki.
Książki są teraz dostępne wszędzie, nawet w marketach, nie mówiąc już
o czytnikach, czy audiobookach. Jest je łatwo dostać i są dużo tańsze niż
lata temu. Dlatego biblioteki musiały postarać się o to, by jednak czytelnicy
byli ich gośćmi, by biblioteka nadal funkcjonowała w życiu społecznym.
W bibliotekach od dawna można uczestniczyć w najróżniejszych działaniach
i projektach. Są dyskusyjne kluby książek, kursy językowe, zajęcia plastyczne,
warsztaty parzenia herbaty, czy kaligraﬁczne. Powstały także bardzo liczne
kluby gier planszowych.
Działanie planszówkowych klubów przy bibliotekach jest obecnie bardzo powszechne, ponieważ biblioteki zazwyczaj z otwartymi ramionami przyjmują
pod swoje skrzydła takie inicjatywy, ale także same chętnie zajmują się organizowaniem spotkań z grami. Są nawet tematyczne szkolenia dla pracowników, czasami organizowane przez wydawnictwa, które przygotowują
specjalne oferty dla tego typu działań.
Na zajęcia z planszówkami przychodzą gracze w różnym wieku oraz w różnym stopniu "ogrania". Są tacy, którzy są wielkimi fanami planszówek i szukają
nowych tytułów oraz chcą poznać innych graczy, by móc wymieniać się
grami, umawiać na spotkania, czy poznać nowe tytuły. Często uczestnicy
spotkań chcą zorientować się, czy dany tytuł jest wart tego, by mieć go
w swojej grotece. Ale najważniejsze jest to, by móc spotykać ludzi o podobnych
zainteresowaniach i wspaniale spędzać czas. I tu często na stół wskakują
tytuły trudniejsze, cięższe, o dłuższej instrukcji, z wieloma mechanikami rozgrywki, gdzie gra nie kończy się po pół godzinie, ale trwa dużo dłużej.
Inną grupą uczestników są rodziny z dziećmi lub same dzieci. Zazwyczaj są
to gracze początkujący, którzy szukają gier szybkich, prostych, takich, które
będą mocno angażować dzieci, nie znudzą się za szybko i w których sporo
się dzieje.
Są też gracze, którzy uwielbiają gry imprezowe. Takie spotkania, na których
jest zazwyczaj sporo osób, to idealna sytuacja, by w taką grę pograć. Do tego
typu rozgrywek zazwyczaj potrzebna jest większa ilość graczy, ponieważ
granie w dwie, czy w trzy osoby nie daje takiej frajdy, jak granie w sześcioosobowym składzie. Bardzo ważną funkcją takich tytułów jest to, że świetnie
sprawdzają się w integracji grupy, więc warto je pokazywać na początku
spotkania.
Biblioteka musi być przygotowana na różnych graczy i mieć taki zasób gier,
który będzie odpowiadał i różnym zainteresowaniom, i różnemu stopniowi
znajomości tematu.
Najważniejsze jest to, by osoby, które takie spotkania organizują, były albo fanami planszówek, albo przynajmniej znały zasady gier. Zazwyczaj osoby,

które przychodzą na zajęcia, na początku nie znają tytułów, które posiada
biblioteka, a często jest tak, że wcześniej nie grały w nic innego poza scrablami,
czy chińczykiem.
Cały czas funkcjonuje przeświadczenie o tym, że gry planszowe są dla dzieci
i często biblioteki mają tylko gry skierowane właśnie dla maluchów, czy do
uczniów młodszych klas. Jednak jest bardzo dużo graczy dorosłych, którzy
lubią gry rozbudowane i dobrze by było, gdyby biblioteka i na spotkania
z takimi graczami była przygotowana.
Często konkretne zajęcia są przeznaczone dla grup wiekowych, więc nie
musimy się martwić tym, że nastąpi chaos organizacyjny i że trzeba będzie
zajmować się i dziećmi, i graczami zaawanasowanymi. Poza tym osoby
ograne potrzebują po prostu miejsca do spotkania i chętnych osób do rozgrywki. Z dziećmi praca jest bardziej wymagająca, bo trzeba im wyjaśnić
zasady, często pomagać w rozgrywce, radzić sobie z emocjami po przegranej,
co też jest nierzadko spotykane. I tu świetnie sprawdzają się gry kooperacyjne,
w których wszyscy razem albo przegrywamy, albo cieszymy się z wygranej.
Ten typ gier jest bardzo mile widziany, ponieważ dużo łatwiej poradzić sobie
z porażką w grupie, niż indywidualnie, tym bardziej, gdy dziecko nie jest
w domu i towarzyszą mu czasami osoby, których wcześniej nie znało.
JAKIE GRY SPRAWDZAJĄ SIĘ NAJLEPIEJ W BIBLIOTEKACH:
1. gry proste, z krótką instrukcją, przeznaczone dla młodszych dzieci; w tym
przypadku zazwyczaj dzieci muszą grać z kimś dorosłym
2. gry dla nieco starszych dzieci, które po zapoznaniu się z zasadami grają
już we własnym gronie
3. gry kooperacyjne, w których jesteśmy jedną drużyną i razem wygrywamy,
razem przegrywamy
4. gry imprezowe dla większej ilości graczy
5. gry logiczne, abstrakcyjne, idealne dla osób, które lubią rozruszać swoje
szare komórki
6. gry trudniejsze i bardziej rozbudowane, dla ogranych osób
Podział ten jest bardzo skrócony, ponieważ jeszcze każdy z tych punktów
można podzielić na kolejne i do każdego podać po kilkadziesiąt tytułów. Najważniejsze jest to, by mieć spore zróżnicowanie gier, by traﬁć w gusta wielu
osób oraz to, by większość gier miała proste zasady.
Biblioteki stały się miejscami bardziej przyjaznymi niż kiedyś - już nie obowiązuje tu hasło: "cisza!", tym bardziej, gdy akurat na stołach jest rozgrywana
gra imprezowa!
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Ewa Graniak-Wosinek: plastyczka, fotografka, bibliotekarka, ﬁlolożka języka polskiego.
Jest wielką miłośniczką planszówek i słowiańszczyzny, a jej konikiem jest historia sztuki
oraz ilustracja dziecięca. Z mężem, córeczką
i zgrają zwierzaków mieszka na końcu świata
w środku lasu.
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ToyAward 2022: Złoto dla zabawek
Istnieją tysiące nowości i trendów dla zabawek dla dzieci.
Ale która nowa zabawka to prawdziwa innowacja, która sprawi
dzieciom przyjemność i jest przydatna? ToyAward niezawodnie
dostarcza odpowiedzi. Uznana na całym świecie nagroda Spielwarenmesse® jest corocznie przyznawana przez jury ekspertów.
Kryteria przyznania Toy Award to:
• baw się dobrze
• oryginalność
• bezpieczeństwo
• wykonanie i jakość
• zrozumiała koncepcja produktu
• perspektywy sukcesu w sklepie

OTO LAUREACI 2022
PRESCHOOL (3-6 YEARS)
Emergency Doctor’s Backpack
Legler OHG small foot company
Legler's Emergency Doctor's Backpack to bardzo autentyczna, nowoczesna
interpretacja klasycznego zestawu lekarskiego dla dzieci. Wysokiej jakości
plecak mieści wszystko, od opatrunku i stetoskopu po ciśnieniomierz, a nawet
miniaturowy deﬁbrylator. Teddy miał wypadek? Pomoc jest tutaj! Mali początkujący lekarze znajdą wszystko,
czego potrzebują, aby w zabawny
sposób zasymulować pierwszą
reakcję w nagłych wypadkach.
Oprócz współczesnego wykonania, jury pozytywnie oceniło
przyjemny dotyk naczyń, które
w dużej mierze zostały wykonane z miękkiego drewna.

SCHOOLKIDS (6-10 YEARS)
Fabulus Elexus
Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN
Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN magicznie zamyka tajemnice
chemii w swoim zestawie naukowym Fabulus Elexus. Magiczna Księga Eliksirów pokazuje młodym magom, jak tworzyć mikstury zwane np. Wieczną
Trucizną, Fart of a Fairy czy Poisoned Lava Beads. Nazwy nalewek wymaganych do stworzenia mikstur mają równie znamienite nazwy, jak Śluz Ślimaka i Krew Elfów. Przed rozpoczęciem wszystkie ﬁolki są oznaczone i nazwane. W ten sposób dzieci poznają skład i działanie składników. Okulary
ochronne są niezbędne przed stworzeniem pierwszej magicznej mikstury ze stylizowanymi kociołkami!
Jury szczególnie doceniło
świetną zabawę i entuzjastyczne podejście do tematu,
takiego jak chemia.

TEENAGER & ADULTS (10+ YEARS)
echoes – Audio Mystery
Ravensburger Verlag GmbH
Dlaczego duch Tancerza nawiedza
szkocką posiadłość wiejską? A jaki
straszny sekret kryje w sobie Microchip? Tajemnicze przypadki, takie
jak te, mają zostać rozwiązane
w zagadkowej grze echa od Ravensburger. Krótka historia plus ilustrowane karty oraz sekwencje dźwiękowe
dostarczają wskazówek – ponieważ echa to prawdziwa tajemnica dźwiękowa!
Karty są skanowane za pomocą aplikacji, aby uruchomić wskazówkę dźwiękową. Gracze wcielają się w rolę badaczy i próbują rozwiązać, w jaki sposób
i w jakiej kolejności muszą ułożyć trzy karty, aby odtworzyć sekwencję wydarzeń. Jury doceniło współczesną grę audio, która doskonale pasuje do dzisiejszej ery podcastów. Akustyczne wskazówki również budują koncentrację.

STARTUP
Piks
OPPI®
OPPI® na nowo wymyślił świat
klocków i konstruktorów pokojów zabaw: Piks to zestaw
wykonany z drewnianych elementów i małych stożkowych
klocków z nietoksycznego silikonu. Różna wysokość stożków sprawia, że budowanie jest wyzwaniem,
ponieważ zaokrąglone końcówki przesuwają równowagę. Niezależnie od
tego, czy realizujesz osobistą kreację, czy postępujesz zgodnie z instrukcjami
z jednej z wielu kreatywnych kart: Piks trenuje zdolności motoryczne dziecka
i buduje koncentrację w jednym. Karty kreatywne pokazują, jak stworzyć ślimaka, żyrafę lub Mount Everest i są oznaczone kolorami, aby zaznaczyć stopień trudności. Jury było szczególnie pod wrażeniem dużego doświadczenia
edukacyjnego, jakie oferuje gra w zakresie kształtów i koncentracji.

SUSTAINABILITY
Animal Friends
ﬁschertechnik GmbH
Wraz z Animal Friends ﬁschertechnik
wprowadza zestaw konstrukcyjny wykonany z trwałych materiałów przy
użyciu 60% surowców odnawialnych.
Zestaw pozwala dzieciom budować
różne zwierzęta, takie jak skorpion
Sandy, koń Henryk czy jaszczurka Larry, które są niezwykle wytrzymałe,
a jednocześnie elastyczne. Wybrane zwierzęta mają na celu podkreślenie
bliskości z naturą. Abstrakcyjna, jasna kolorystyka wzorów jest rzucająca się
w oczy. Jury szczególnie podkreśliło, że renomowany producent marki zmierza
w kierunku zrównoważonego rozwoju, wysyłając tym samym ważny sygnał
do branży.
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KONKURS

TO JUŻ XX EDYCJA
KONKURSU ŚWIAT
PRZYJAZNY DZIECKU.
POZNAJ LAUREATÓW
Zabawa to ważny proces w poznawaniu i rozwoju. Poprzez zabawę dzieci uczą się interakcji z innymi i rozwijają krytyczne
umiejętności na całe życie. Rodzice i opiekunowie dbają, aby ta zabawa była bezpieczna i wspierała prawidłowy rozwój dziecka.
Często jednak mają problem z wyborem.
W zalewie produktów na sklepowych półkach, wybierający gry czy zabawki czują
się zagubieni. Mają problem z oceną,
czy dany produkt będzie właściwym
dla dziecka. Problem zauważył Komitet Ochrony Praw Dziecka, którego działalność ukierunkowana
jest na wspieranie dzieci i ich
beztroskiego dzieciństwa. Tak
narodziła się idea konkursu
Świat Przyjazny Dziecku. Znak
konkursu pomaga odkrywać te
najbardziej wartościowe i najlepiej
wspierające rozwój dzieci produkty
i miejsca. W styczniu odbyła się jubileuszowa, XX edycja konkursu. Padł

rekord. Przesłano około 400 zgłoszeń, które
Kapituła konkursu oceniała w 18 kategoriach. Wśród nich dwie, które pojawiły
się po raz pierwszy: Nastolatki w czasach pandemii oraz Psychomotoryczne wspieranie rozwoju. To pokazuje, że organizatorzy konkursu
reagują na zmieniające się dynamicznie otoczenie, a tym samym
odpowiada na nowe potrzeby
dzieci i nastolatków.
Oto laureaci XX edycji konkursu
Świat Przyjazny Dziecku – zabawki i gry, które warto dostrzec
i zaproponować dziecku do zabawy.

NAGRODA SPECJALNA XX EDYCJI KONKURSU
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU
Kapituła jednomyślnie przyznała NAGRODĘ SPECJALNĄ grze sensorycznej
„Rozpoznaj Stworka”, za włączenie do zabawy z dziećmi pełnosprawnymi,
dzieci niewidomych i niedowidzących.
Wyrównanie szans, innowacyjna forma zabawy, ćwiczenie zmysłu dotyku,
ale przede wszystkim otwieranie się na innych sprawiają, że gra „Poznaj
Stworka” jest wyjątkowa i należy ją wyróżnić w sposób szczególny
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KONKURS
ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 0-4
Nagrody główne
• Seria SmartMax
od IUVI Games/ATENEUM [3]
• Mata do gry w klasy od ARTSANA/CHICCO [1]
• Little Dutch Kostka aktywizująca Little Goose
od KIDS INSPIRATIONS [2]
• Seria zabawek Świnka Peppa
od TM Toys [5]
• Ekopuzzle z zadaniami i elementami
od MUDUKO [4]
• Seria zabawek Kloroﬁl od QELEMENTS [6]
Wyróżnienie
• Miś Zdziś od KUAMKA [7]
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KONKURS
ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 4-7
Nagrody główne
• Golden Bear Bing i Przyjaciele - Zestaw Pluszaków
od Orbico Toys [3]
• Chodzik i stół aktywności 3w1 od Little Tikes (MGA Entertainment) [4]
• Drewniany Warsztat z narzędziami Little Dutch
od KIDS INSPIRATIONS [1]
• Rok w lesie. Znajdź zwierzaka od Naszej Księgarni [6]
• Feluś i Gucio grają w literki od Naszej Księgarni [2]
• PUCIO. Przeciwieństwa od Naszej Księgarni [7]
• Seria Promo-Pack od Playmobil [8]
• Seria Mini Wafle Konstruktor Expert od Marioinex [5]
Wyróżnienia
• Smartwatch TOBI 2 od Little Tikes (MGA Entertainment) [9]
• Seria Rysuję i zgaduję od Kapitana Nauka [10]
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KONKURS
PSYCHOMOTORYCZNE WSPIERANIE ROZWOJU
Nagroda główna
• Warmies od ALBI POLSKA [2]
Wyróżnienie
• „Shock!” Multisensoryczny pianko-żel od Tubana [1]

1

2

NASTOLATKI W CZASACH PANDEMII
Nagrody główne
• Koszmar Alicji w Krainie czarów od MUDUKO [2]
• Zagadkopisy od ALBI POLSKA [1]
Wyróżnienie
• Naklejki od NOMAR
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KONKURS
ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 8-17
Nagrody główne
• Eugy Eko Układanki 3D od QELEMENTS [2]
• Origami 3D od Alexander Toys [5]
• Seria Xtrem Bots : Mazzy, robo truck
od TM TOYS [4]
• Seria 3 Midi eksperymentów
od FUNUNIVERSITY [1]
Wyróżnienie
• Seria National Geographic
od ORBICO TOYS [3]
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EDUKACJA
Nagrody główne
• AKCJA SEGREGACJA od wyd. JAWA [1]
• Emys od Emys
• Czytamy razem – zestaw do nauki czytania
od CZUCZU [4]
• WZMACNIACZ od HEART52 – A. PIETRZYKOWSKA
• Świerszczyk od Nowej Ery
• Tropy Zwierząt od Pulsart
• Leśne Poranki od Połączeni Lasem
• ALBIK. Znam godziny zegar edukacyjny
od ALBI POLSKA [2]

2

1

Wyróżnienia
• Szach Mat od wyd. JAWA [3]
• Super Smyki od MAC Edukacja
• Seria mtalent Autyzm od Learnetic
• Karty Edukacyjne od Palette
• Pakiet kształtujący kompetencje w zakresie
czytania i rozumienia od Moje Bambino

3
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KONKURS
GRY DLA DZIECI W WIEKU 0-7
Nagrody główne
• Seria: Układanki i pierwsze gry,
które rosną razem z dziećmi od CZUCZU [3]
• Pędzące Żółwie XXXL od Egmont [10]
• Basia w zoo od Egmont [5]
• Seria gier edukacyjnych Kapitan Nauka
od Kapitana Nauka [3]
• Opowiadanki od Wyd. Rebel [7]
• Mistrz Konstrukcji od WADER WOŹNIAK [2]
• Dżungla – PuzzloGra od Naszej Księgarni [8]
• Rok na okrągło od ADAMIGO [12]
• Czyj to trop? od ADAMIGO [9]
• „Doktor Dolittle. Wylecz zwierzęta i zostań
asystentem doktora!” od Wyd. Aleksandria [11]
• Seria gier Uczmy się
„Wszystkie dzieci świata” od Tactic [9]
• „Jak pokonać wirusa?”
od wyd. Hipokampus [1]

2
1

Wyróżnienie
• Seria gier JUŻ GRAM od Granny [13]
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KONKURS
GRY DLA DZIECI W WIEKU 8 -17
Nagrody główne
• Jaś i Małgosia od Granny [2]
• Myszkowanie od Granny [1]
• Superfarmer & Bocian
(Superfarmer z bocianem) od Granny [8]
• Ghost Adventures. Zakręcona przygoda
od MUDUKO [9]
• Projekt L od wd. Rebel [3]
• Milionerzy eko od TM TOYS [5]
• Na końcu języka, Na końcu języka 2,
Na końcu języka JUNIOR od Naszej Księgarni [11]
• Gra na emocjach, Gra pozorów, Gra słów,
Gra liczbowa od Naszej Księgarni [4]
• Azul od wyd. LACERTA [6]
• Patchwork Express od wyd. LACERTA [7]
• W poszukiwaniu złotego runa
od wyd. Hipokampus [12]
• Seria gier marki Edgard Games
od wyd. Edgard [10]

1

Wyróżnienia
• Kodowanki. Legendy od wyd. JAWA [13]
• TERRA od Egmont [15]
• Park Niedźwiedzi od wyd. LACERTA [14]
• Draftozaur od Naszej Księgarni [16]

2

3

6

5

8

4

7

9
swiatzabawek.net I 58

48-59 Kopd.qxp 23.02.2022 09:57 Strona 59

11

10

12

13

14

15

16

59 I targizabawek.pl

60-67 News 6.qxp 23.02.2022 10:24 Strona 60

KRÓTKO O...

Pokémon: rekordowa sprzedaż w 2021 roku
w Europie, w tym kart kolekcjonerskich i zabawek
Firma Pokémon Company International podała, że rok 2021, będący rokiem 25-lecia marki, zakończł się również rekordowo
wysoką sprzedażą w Europie, zarówno w przypadku gry karcianej Pokémon Trading Card Game, jak i zabawek.

Marka Pokémon, według danych NPD Group, zajęła 1. miejsce na rok
2021 we Francji, Belgii i Holandii, zdobywając nagrodę „Best Gaming
Licensed Property” na Licensing Awards 2021, z najwyższym wzrostem
sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wśród
wszystkich analizowanych ﬁrm w Wielkiej Brytanii , Francji, Niemczech,
Belgii i Holandii.
We Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii licencja zajęła pierwsze miejsce
wśród zabawek i kart kolekcjonerskich ze wzrostem nawet o ponad 100%
w stosunku do sprzedaży odnotowanej w roku poprzednim.

PO 25 LATACH POKÉMON NADAL SPRZEDAJE SIĘ
W REKORDOWYM TEMPIE
Wśród nowości, Pokémon TCG: Battle Academy, pierwsza gra planszowa
inspirowana TCG, zwyciężyła w kategorii Najlepsza gra w konkursie „Toy of
the Year Awards” w Stanach Zjednoczonych w 2021 r., zajmując siódmą pozycję w ogólnej klasyﬁkacji ze sprzedażą równą ponad pięć milionów euro.
W 2021 r. Pokémon osiągnął najwyższą w historii roczną pozycję zarówno
w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii, zajmując dziewiąte miejsce w Niemczech ze 100% wzrostem sprzedaży i siódme w Wielkiej Brytanii z 78%.
Pokémon zajął pierwsze miejsce w Belgii i Holandii, osiągając wzrost o 183%
w Holandii i 125% w Belgii, gdzie sprzedaż była prawie dwukrotnie wyższa
niż w przypadku ﬁrmy zajmującej drugie miejsce.
Oprócz sukcesu w Europie Zachodniej, TPCi nadal patrzy w przyszłość poprzez ukierunkowaną kampanię marketingową dla Trading Card Game
w Polsce, Słowacji, Czechach i Izraelu.

Z tej okazji The Pokemon Company przypomina, że nowy dodatek Sword
and Shield – Shining Stars of the Pokémon TCG, który wprowadza mechanikę Pokémon-V ASTRO, ukaże się 25 lutego 2022 roku, będąc jednym
z najnowszych nowości pod względem zabawek to Celebration Pikachu
z Mega Construx (Mattel), gra strategiczna Pokémon Labyrinth od Ravensburger oraz produkty Jazwares marki Pokémon, w tym popularny przenośny
zestaw Pokémon Volcano, który staje się plecakiem.
Mathieu Galante, dyrektor ds. licencjonowania (EMEA) w The Pokémon
Company International, powiedział: „2021 był rokiem przełomowym dla Pokémonów. Nasz program jest pełen ekscytujących zajęć i innowacyjnych,
przełomowych nowych produktów, w tym jubileuszowych. spowodował
niezwykły wzrost popytu i sprzedaży. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni
z wyniku, ponieważ po raz kolejny pokazuje znaczenie kulturowe i wyjątkowość marki, a w nadchodzących miesiącach będziemy nadal dążyć do
dostarczania naszym fanom innowacyjnych produktów. “
„Sprzedaż Pokémon TCG była po prostu rewelacyjna w 2021 roku, bijąc
wszystkie poprzednie rekordy” – dodał Simon Benton, wiceprezes sprzedaży
Pokémon TCG w Europie. „Dziękujemy naszym partnerom biznesowym
i dystrybutorom za wsparcie we wprowadzaniu naszych produktów do
konsumentów. Pokémon jest ﬁrmą numer jeden dla NPD w trzech krajach
i odnotował wzrost zarobków o ponad 100% w tym samym okresie roku.
na większości naszych głównych rynków. Te liczby ugruntowały niesamowity
sukces roku, w którym obchodziliśmy 25-lecie marki. W 2022 roku celem
będzie dalsze poszerzanie obszaru sprzedaży wraz ze wzrostem dystrybucji
dla GCC w Europie Wschodniej.”
W danych nie uwzględniono gier wideo, jednak wyniki nadal są imponujące,
o czym świadczy 6,5 miliona kopii Pokémon Legends: Arceus.
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ASORTYMENT

JURASSIC WORLD TOOMIE
TOMY rozpoczął współpracę licencyjną z Universal Brand Development, aby wprowadzić nową linię zabawek przedszkolnych
dla popularnej marki Toomies, opartej na kultowej serii Jurassic World.
Jurassic World to globalna licencja o wartości 5 miliardów dolarów, a wraz
z premierą Jurassic World: Dominion zaplanowaną na czerwiec 2022 r.,
marka ma być jedną z „największych w historii współpracy” TOMY w kategorii przedszkolnej.
Wprowadzona na rynek w czerwcu 2021 r., dostępna również
w Polsce, linia zawiera:

DINO POJAZD
Sprawdź kolorowy pojazd dla przyjaznych dinusiów prosto z Jurrasic Park.
W zestawie znajduje się wesoły samochód, mały dinozaur w jajeczku
oraz jego mama… na kółkach! Kolorowy raptorek pasuje do pojazdu
– wsadź go do środka i razem z dino-mamą ruszaj na przejażdżkę i zobacz
jak wesoło przy tym porusza ogonem! Zestaw utrzymany w wesołych,
kontrastujących barwach, wykonany z bezpiecznych materiałów.

DINO JEEP Z PRZYCZEPĄ
Wśród piszczących jajeczek nastała nowa era… era dinozaurów! Sprawdź
kolorowy pojazd dla przyjaznych dinusiów prosto z Jurrasic Park. W zestawie znajduje się wesoły jeep, przyczepa, mały dinozaur w jajeczku
oraz większy roślinożerca! Pociągnij pojazd z przyczepą do tyłu i ruszaj
w przejażdżkę z prehistorycznymi przyjaciółmi. Przyczepa to również minisorter, dzięki któremu maluch może uczy się korelacji przyczynowo-skutkowych. Zestaw utrzymany w wesołych, kontrastujących barwach, wykonany z bezpiecznych materiałów.

DINO KARUZELA Z JAJKAMI
Nastała era słodkich dinozaurów. Czy widzieliście kiedyś domowe przedszkole pełne… gadów? Przed wami karuzela pełna dino-maluchów. Są
schowane w kolorowych skorupkach. Sprawdź sam jak wyglądają jajeczka
schowane w dino-gnieździe. Chcesz zobaczyć je z bliska? Otwórz pokrywę
i sam sprawdź. Chcesz, żeby z jajek wykluły się dinusie? Mocno wciśnij
przycisk pośrodku i zobacz jak rozrzuca jajeczka. Jakie dinusie znajdują
się w środku? Baw się razem z dino-maluchami i włóż je znowu do
karuzeli - zobacz jak świetnie się kręcą.

T-REX ZBIERACZ PIŁEK
Poznajcie naszego T-Rexa, który zapewni super zabawę każdemu maluchowi! Ten pchacz zbierze rozrzucone kolorowe piłeczki – wszystko dzięki
elastycznym szczebelkom. Rozrzuć piłeczki po podłodze i zobacz czy uda
ci się posprzątać wszystkie. Każda piłeczka jest w innym kolorze, tak by
maluch przy okazji uczył się rozpoznawania barw. Pomóż T-Rexowi zebrać
wszystkie kulki. Świetnie sprawdzi się dla maluchów, które zaczynają
raczkować – wszystko dzięki możliwości odłączenia kuli zbierającej piłeczki.
Będzie też idealny dla starszych dzieci, które już chodzą. Na plecach
T-Rexa znajduje się specjalne miejsce na dino-jajko (sprzedawane oddzielnie). Duże koła i wytrzymały materiał zapewniają płynne i łatwe poruszanie się T-Rexa.
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GRA POP UP T-REX
Linia będzie również wspierać klasyczną grę akcji TOMY, Pop Up Pirate,
wraz z premierą Pop Up T-Rex. Bestsellerowa gra niedawno obchodziła
swoje 45. urodziny. Znana i lubiana przez dzieciaki gra w prehistorycznej
wersji. Przed wami - prosto z ﬁlmu Jurassic World - Pop Up T-Rex!
Pytacie: co to jest? My odpowiadamy: to szalona gra pełna niespodzianek! Tutaj nie ma miejsca na ucieczkę przed dinozaurem i trzeba
działać. Na zmianę z pozostałymi graczami ostrożnie wsuwaj jedną
z kolorowych kostek do beczki. Który otwór sprawi, że z beczki wyskoczy
(nie)groźny T-Rex?

Mary Wood, dyrektor generalny TOMY na Wielką Brytanię, powiedziała:
„Dinozaury to wiecznie zielony trend w zabawkach, dla wielu przedziałów wiekowych, w tym przedszkolaków, a wraz z sukcesem naszych Toomies, dinozaury świetnie pasują do naszego portfolio. Cieszymy się, że możemy współpracować z Universal, aby wprowadzić
tę fantastyczną gamę – łącząc naszą wiedzę na temat zabawek
przedszkolnych z ogólnoświatowym fenomenem Jurassic World, będzie to główny cel dla biznesu w przyszłym roku i w 2022 roku. Informacje zwrotne od sprzedawców detalicznych na wszystkich rynkach
były wyłącznie pozytywne”.
Marka Toomies odnotowała gwałtowny wzrost w ostatnich latach,
a jej asortyment zabawek wzrósł o 33 procent w 2020 r. w sprzedaży
detalicznej w porównaniu z 2019 r.
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ASORTYMENT - ZABAWKI

M&Z DYSTRYBUCJA POLECA CREATE IT!
Kosmetyki dla dziewczynek i nastolatek wdarły się przebojem do polskich sklepów z zabawkami. Kolekcje odzwierciedlają
dziewczęce potrzeby i oczekiwania, podążając za najgorętszymi trendami w modzie, a przede wszystkim w makijażu. „Bądź
odważna, baw się i bądź dumna” – to hasło marki CREATE IT!, które dziewczynki pokochały.

W tym sezonie CREATEit! stawia na opakowania z materiałów holograﬁcznych, dających efekt lustra. Znajdziemy je m.in. w Palecie z cieniami (# produktu: 84188)która
zawiera 5 cieni do powiek, balsam do ust,
2 róże oraz lusterko. Można ją zabrać ze sobą
zawsze, ponieważ jest niewielkich rozmiarów
(17,5 x 17,5 x 1 cm).
W podróż zabierzemy również Zestaw
make-up + tuba (# produktu: 84187) Zestaw
do makijażu z tubą do przechowywania. Zestaw zawiera: kredki do oczu, pachnący
błyszczyk do ust, tusz do rzęs, tuba do przechowywania.
Mnóstwo zabawy dadzą dziewczynkom
Pomadki Mix&Match (# produktu: 84180).
Wymieszaj i dopasuj nakładki do pomadki.
Zestaw zawiera cztery kolorowe nakładki
i dwie śliczne pomadki. Znajomi będą uważać, że używasz innej pomadki, a ty będziesz
bawić się zmieniając różne nakładki.
Makeup Pens 3 Pack (# produktu: 84189) to
zestaw, który zawiera trzy pisaki do makijażu, które służą zarówno jako kredki do
malowania oczu jak i pisaki do tatuażu.
Cienka końcówka pisaków jest idealna do
tworzenia małych linii oczu lub subtelnych
tatuaży. Modne zdobienia ciała i oczu to już
nie problem.
W streﬁe przykasowej świetnie sprawdzą się
produkty impulsowe: Balsam do ust (# produktu: 84179), Błyszczący rozświetlacz do
ciała (# produktu: 84191), Maskara z brokatem
do włosów (# produktu: 84193) i Brokatowy
zestaw do makijażu (# produktu: 84214).
A gdy stylizacja jest już gotowa, z CREATEit!
możesz nagraćrolkę na insta, czy tiktoka, którego pokochają twoi znajomi. Pomoże w tym
lampa ze Studio zestaw startowy video
(# produktu: 32006), bądź Studio zestaw
Video Pro (# produktu: 32006), który oprócz
lampy z kontrolą koloru i jasności światła, ma
również green screen 1,5m x 1m, dzięki któremu akcja naszego ﬁlmiku może rozgrywać
się na dowolnie wybranym tle.
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VIACOMCBS ZMIENIA NAZWĘ
NA PARAMOUNT GLOBAL
I PREZENTUJE PLANY
DLA SWOICH LICENCJI
ViacomCBS ogłosiło, że ﬁrma staje się Paramount Global.
Zmiana obowiązuje od 16 lutego. Łącząc swój portfel licencji
rozrywkowych pod nową nazwą.
„Paramount to idea: obietnica bycia najlepszym” – powiedziała Shari Redstone,
niewykonawcza przewodnicząca zarządu ﬁrmy, podczas wydarzenia dla inwestorów ﬁrmy. „Ta obietnica zawsze była w centrum tego, co chcieliśmy
zbudować jako zarządca ponad stuletniej ﬁrmy kinematograﬁcznej, oraz
z ﬁrmami i markami, które deﬁniowały i na nowo deﬁniowały rozrywkę z pokolenia na pokolenie. Osiągnęliśmy ogromny postęp i nigdy nie byłem bardziej
podekscytowany przyszłością tej ﬁrmy”.
Oprócz zmiany nazwy ﬁrma ma szczegółowe plany przyspieszenia globalnego
rozmachu stojącego za Paramount+, odsłaniając nowe treści, ulepszoną
ofertę produktów i dalszą ekspansję międzynarodową.
„Widzimy ogromną globalną szansę w transmisji strumieniowej, znacznie
większy potencjalny rynek niż samej telewizji czy kina” – kontynuował Bakish.
„Jesteśmy podekscytowani naszą zdolnością nie tylko do konkurowania, ale
także do prosperowania, tworząc znaczącą wartość zarówno dla konsumentów, jak i akcjonariuszy. Jak? Ponieważ działamy szerzej w czterech kluczowych obszarach: zróżnicowanej treści, modelu przesyłania strumieniowego, połączenia platform i globalnego zasięgu. Patrząc w przyszłość,
wielkości szansy dorównuje nam jedynie nasza ambicja, by ją wykorzystać”.
Przed nami seria premier, na które czekają fani na całym świecie:
SONIC THE HEDGEHOG – pierwsza w historii oryginalna seria Sonic, w której występuje postać Knuckles, ma zadebiutować
w Paramount +, tworząc trzecią część
flagowej serii.
SPONGEBOB SQUAREPANTS UNIVERSE
– kolejna ekspansja uniwersum SpongeBoba pojawi się wyłącznie w Paramount+
z trzema zupełnie nowymi ﬁlmami opartymi na oryginalnych postaciach serialu,
z których pierwszy pojawi się w 2023 roku.
Ponadto trwają prace nad czwartą premierą SpongeBoba od Nickelodeon
Animation do wydania kinowego.
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES – nowa era TMNT-manii rozpocznie
się w 2023 roku dzięki nowej animowanej wersji żółwi, która traﬁ do kin. Nickelodeon Animation szybko podąży za tym ﬁlmem z serią ekskluzywnych
ﬁlmów dla Paramount +, począwszy od 2023 roku, z których każdy koncentruje
się na jednym z niesłychanych złoczyńców w nigdy wcześniej nieopowiedzianych opowieściach.
TRANSFORMERS – kolejny rozdział zaczyna się od Transformers: Rise of
the Beasts in 2023, gdzie reżyser Steven Caple Jr. i gwiazda Anthony Ramos,
poprowadzi pierwszą z trzech instalacji ﬁlmowych kultowej posiadłości Hasbro. Ponadto zapowiedziany wcześniej ﬁlm Untitled Animated Transformers,
koprodukcja Paramount/eOne z reżyserem Joshem Cooleyem, zadebiutuje
w kinach 19 lipca 2024 roku.
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Treści dla dzieci i rodziny:
Blue’s Big City Adventure – zapowiedziana już hybryda animacji i akcji na
żywo do zupełnie nowego Blue’s Clues & You! Film od Nickelodeon Animation
ma swoją premierę jeszcze w tym roku i podąża za gospodarzem Joshem
i Blue, którzy udają się do Nowego Jorku, z pomocą Steve'a i Joe, na przesłuchanie do wielkiego musicalu na Broadwayu.

Dora the Explorer – powrót bohaterki w wieku przedszkolnym w zupełnie
nowym serialu animowanym komputerowo, wyprodukowanym przez Nickelodeon Animation i zawierającym ukochane postacie oraz unowocześnienie
fabuły, zadebiutuje w 2023 roku. Oprócz animowanego powrotu postaci
w wieku przedszkolnym, Nickelodeon pracuje teraz nad pierwszym w historii
serialem Dora the Explorer, inspirowanym tonem ﬁlmów Paramount Pictures
z 2019 r. Dora & Lost City of Gold.
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PIERWSZA SERIA ZABAWEK DO KĄPIELI
OD MARKI LEGO® DUPLO®
Kąpiel maluszka z najnowszymi zabawkami LEGO DUPLO już nigdy nie będzie taka sama. Pierwsza w historii marki LEGO seria
zabawek do kąpieli powstała w odpowiedzi na potrzeby rodzin jako element skupiający dzieci na kreatywnej zabawie, pobudzający ich wyobraźnię i wspierający wielowymiarowy rozwój, a dla dorosłych – jako ułatwienie codziennego obowiązku.
Zabawa dla najmłodszych stanowi główną okazję do rozwoju, dlaczego
więc nie wykorzystać jej podczas kąpieli z przeznaczonymi do tego celu
zabawkami? Grupa LEGO wprowadza na rynek swoje pierwsze zestawy
kąpielowe marki LEGO DUPLO, odpowiadając tym samym na potrzeby rodzin i zachęcając do stymulacji rozwoju dziecka oraz nauki nowych umiejętności podczas codziennego obowiązku.
W skład serii „Zabawa w kąpieli” wchodzą: Pływający pociąg ze zwierzątkami (10965) z hipopotamem, kaczuszką, niedźwiedziem polarnym czy
deszczową chmurką, Pływająca czerwona panda (10964) z wesołym zwierzątkiem o nietypowej barwie, a także Pływająca wyspa ze zwierzątkami
(10966) z wielofunkcyjną wyspą, która może służyć także do przechowywania
klocków. Zestawy można dowolnie łączyć, co umożliwia rozwój motoryki
małej dziecka oraz jego kreatywności. Wszystkie elementy są kolorowe,
dlatego podczas zabawy maluszek może je nazywać i zapamiętywać
kolory – co dodatkowo wpływa na jego zdolności poznawcze. Stałe elementy
serii to unoszące się na wodzie pierścienie i wiaderko do przelewania wody

Zabawki do kąpieli marki LEGO DUPLO wyróżnia łatwość utrzymania czystości, uzyskana dzięki możliwości rozłożenia, dokładnego opłukania, a także
łatwiejszego osuszenia ich elementów. Jak wszystkie produkty marki DUPLO,
spełniają one surowe standardy jakości i bezpieczeństwa, co pozwala na
w pełni nieskrępowaną zabawę.
Dzięki wesołym zabawkom kąpielowym wieczorne mycie w wannie zapadnie maluszkowi w pamięć jako przyjemna przygoda i chwile pełne radości. Zestawy z serii LEGO DUPLO „Zabawa w kąpieli” pozwolą na rozwijanie umiejętności poznawczych najmłodszych, umilanie czasu dzieciom
i ich rodzicom czy budowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat.
Od teraz każde wieczorne mycie może stać się niezapomnianym czasem,
spędzonym w pełnym przygód, radosnym świecie wodnych zwierzątek.
Zestawy przeznaczone są dla dzieci od 18. miesiąca życia.
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ASORTYMENT

MISTRZOWSKIE ZESTAWY
OD BYŁO SOBIE…
Często szukając możliwości zwiększenia sprzedaży zastanawiamy się, jak pozyskać nowych klientów. Badania pokazują, że
znacznie więcej nakładów ﬁnansowych wymaga pozyskanie i sprzedaż nowemu niż obecnemu klientowi. Analizy wskazują, iż
jest to nawet 5-25 razy drożej. Jak zatem sprzedać więcej naszym stałym klientom? W sklepie z grami i zabawkami sprawdza
się tworzenie zestawów. Seria Było sobie… od wydawnictwa Hipokampus jest najlepszym tego przykładem.

Sprzedaż stacjonarna opracowała i z powodzeniem wdrożyła rozmaite
pomysły na tworzenie zestawów produktowych. Wysoka wartość merytoryczna z serii Było sobie… od wydawnictwa Hipokampus wyróżnia ją na
tle innych marek. Oferta obejmuje kolekcję ﬁlmów, książek i gier. Przygotowanie atrakcyjnego i zwracającego uwagę klienta zestawu jest w tym
przypadku bardzo proste i przyciąga wzrok klienta, który często czeka na
taką podpowiedź ze strony sprzedawcy.
Stwórzmy przykładowy zestaw oparty na linii Było sobie życie. Będzie się
składał z trzech produktów: gry planszowej, encyklopedii i ﬁlmu.

GRA PLANSZOWA
Choć celem gry jest zbieranie żetonów (Globina i Hemo), które zdobywa
się relatywnie łatwo, trzeba być niezwykle czujnym, bo to, co łatwo przychodzi, jeszcze łatwiej jest stracić. Trzeba uważać na niebezpieczne ataki
wirusa, stawać do pojedynków, decydować, kiedy warto wymieniać żetony
Globina na żeton Hemo. I tak na marginesie innych zdarzeń poznajemy
funkcje śledziony, wątroby, nerek, odkrywamy, przed czym chroni nas
mycie rąk.

KOLEKCJA FILMÓW EDUKACYJNYCH
Jest to niezapomniana, kultowa już, seria edukacyjnych ﬁlmów animowanych, która w zabawny sposób opowiada dzieciom, jak funkcjonuje
ludzki organizm. Mistrz w 26 odcinkach (6 płyt DVD) oprowadza najmłodszych widzów po fascynującym świecie ludzkiego organizmu. I mimo że
serial powstał w 1987 roku, wciąż nie ma sobie równych!

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI
W encyklopedii dla dzieci „Było sobie życie. Tajemnice ludzkiego ciała”
poznasz budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka. Przeczytasz
mnóstwo ciekawostek, a wszystko pięknie zilustrowane.
Zestawy bardzo dobrze sprawdzają się jako pomysły na nagrody, czy
prezenty. Dlatego można dowolnie łączyć różne produkty, aby dopasować
je do okazji z jakiej mają być podarowane. Zachęcamy do eksperymentowania i zabawy. Zadowolony klient wróci z pewnością po kolejny zestaw.

WARTO WIEDZIEĆ
Mocne strony zestawu Było sobie życie
• Najpopularniejsza linia z kolekcji „Było sobie...”.
• Poczucie humoru.
• Udane połączenie zabawy i rzetelnej edukacji.
• Dzieci dostrzegają różne procesy zachodzące
w organizmie co pomaga im w zrozumieniu zasad
jego funkcjonowania na różne sposoby – poprzez
czytanie, zabawę, czy oglądanie ﬁlmu.
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BIZNES

Czwarty
Diament
Forbesa
w kolekcji
Ateneum
Ateneum, największy dystrybutor książek, gier, zabawek i artykułów papierniczych w Polsce, otrzymało po raz czwarty najważniejszą nagrodę w biznesie dla najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw – Diament Forbesa 2022.
Diament Forbesa 2022 dla Ateneum jest już czwartym Diamentem w naszej kolekcji. Ta nagroda stanowi doskonałe potwierdzenie pozycji niezmiennie i dynamicznie rozwijającego się lidera w branży, mimo przeciwności pojawiających się na drodze każdej ﬁrmy w obecnej sytuacji
pandemicznej i gospodarczej. Ateneum to nie tylko znak jakości, ale i gwarant bezpiecznej współpracy ﬁnansowej dla wszystkich naszych kontrahentów – komentuje Sławomir Żywczak, PR Manager Ateneum.
Diamenty Forbesa przyznawane są przez jedną z najbardziej opiniotwórczych i rozpoznawalnych marek na świecie spośród magazynów biznesowych – „Forbesa”. Cieszy się ona estymą i przez wiele środowisk uważana jest za najważniejszą w biznesie. Diamenty Forbesa przyznawane
są ﬁrmom, które cechuje najbardziej dynamiczny rozwój. Analitycy
Dun&Bradstreet Polska we współpracy z redakcją miesięcznika „Forbes”
wyceniają przedsiębiorstwa za pomocą metody szwajcarskiej, która łączy
podejście majątkowe i dochodowe. Ateneum uplasowało się na 10. miejscu
w województwie małopolskim, ze sprzedażą za 2020 rok na poziomie
prawie 496 mln złotych i zyskiem netto ponad 22 mln złotych*.
Ateneum to działająca od 2004 roku hurtownia, która swoją karierę rozpoczęła od rynku książki. W szybkim tempie rozszerzając lokalny zasięg
w ogólnopolski, uzupełniła następnie ofertę o asortyment branży papierniczej i zabawkowej. Ateneum już wielokrotnie było nagradzane, m.in.
otrzymując dziewięć laurów Gazeli Biznesu. W raporcie ekspertów z londyńskiej giełdy z 2016 roku Ateneum zostało uznane za jedną z trzydziestu
najbardziej wpływowych polskich ﬁrm w Europie. Pod koniec 2020 roku
redakcje dwu opiniotwórczych gazet: „Parkietu” oraz „Rzeczpospolitej”,
umieściły Ateneum w elitarnym gronie stu najbardziej wpływowych ﬁrm
w Polsce godnych wejścia na warszawską giełdę.

PMI uruchomi
linię zabawek
Brawl Stars
W porozumieniu z Supercell, twórcami serii gier wideo „Brawl
Stars” i Line Friends, PMI wyda linię zabawek Brawl Stars,
która będzie zawierać m.in. pluszowe ﬁgurki kolekcjonerskie
i ﬁgurki akcji, stemple.
Transakcję pilotowała agencja WildBrain CPLG w imieniu Line Friends
oraz przez ﬁrmę Big Picture Licensing reprezentującą PMI.
Kolekcja „Brawl Stars” zadebiutuje tego lata w regionie EMEA, Ameryce
Północnej, Japonii, Hongkongu i Singapurze. Kolekcja stanowi uzupełnienie
istniejącego programu licencjonowania marki, który obejmuje kategorie
takie jak: odzież, akcesoria, zdrowie i urodę, dom, art. okolicznościowe,
promocyjne, artykuły papiernicze i szkolne.
„Wielkie pozdrowienia dla wszystkich zaangażowanych w nawiązanie
tego ekscytującego nowego partnerstwa z Supercell” – mówi Boaz Dekel,
dyrektor generalny i prezes PMI. „Jesteśmy w pełni przygotowani do wprowadzenia linii zaprojektowanych zabawek Brawl Stars i udostępnienia
szerokiej gamy ekscytujących i przystępnych cenowo zabawek fanom na
całym świecie! Brawl Stars ﬁrmy Supercell doskonale pasuje do naszego
portfolio licencji najpopularniejszych marek, doskonale dopasowując się
do naszych strategii marketingowych i rozwoju oraz naszego zaangażowania w profesjonalizm, bezkompromisową jakość i autentyczność
wszystkich naszych linii zabawek”.
„Na całym świecie nadal obserwuje się znaczny wzrost i popyt na produkty
konsumenckie oparte na IP gier”, mówi Maarten Weck, wiceprezes wykonawczy, dyrektor zarządzający WildBrain CPLG. „Jeśli chodzi o gry
zręcznościowe i gry akcji, które przyciągają uwagę, marka Brawl Stars
konsekwentnie plasuje się w światowej czołowej 10. Jesteśmy bardzo
podekscytowani mogąc powitać na pokładzie PMI jako strategicznego
partnera w zakresie zabawek dla Brawl Stars oraz z wielkim międzynarodowym fandomem tej gry, przewidujemy silną popularność produktów
konsumenckich w 2022 r. na wszystkich kluczowych rynkach”.

* źródło: forbes.pl
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MULTIOFERTA NA DZIEŃ DZIECKA
Aby zaoszczędzić sobie nerwów i nie stracić cennego czasu w kolejce podczas zakupów na ostatnią chwilę, warto już teraz przygotować prezenty na Dzień Dziecka. Jest to o tyle prostsze, że polskie ﬁrmy chętnie przygotowują bardzo zróżnicowane prezentowniki, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Tak też jest w przypadku MultiGry, gdzie nie brakuje oryginalnych propozycji.

DLA NAJMŁODSZYCH
Dzień Dziecka to świetna okazja, by kolejnego pluszaka lub słodycze zastąpić
rozrywką, która pozytywnie wpływa na rozwój takich umiejętności jak motoryka
mała, spostrzegawczość, czy kreatywność. Gwarantuje to seria „Słonik Balonik”,
która towarzyszy maluchom w poznawaniu świata już od 18 miesiąca życia.
Wśród 12 pozycji znajdują się między innymi układanki ćwiczące motorykę małą
i gry odkrywające różnorodność kolorów, kształtów i zwierząt. Elementy wykonano z grubej tektury i zaokrąglono rogi, aby były bezpieczne dla małych odkrywców. Świetnym treningiem spostrzegawczości i pamięci są gry „Klik Klak”
oraz „Oko Nie”. Gracze stają przed zadaniem dostrzeżenia różnic wśród elementów, które na pierwszy rzut oka wydają się identyczne! To świetna zabawa
pod okiem rodzica lub wspólnie z rodzeństwem i rówieśnikami.
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ASORTYMENT – ZABAWKI
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
Teleturnieje podbiły serca telewidzów na całym świecie. Wielkie pieniądze
i chęć porównania swojej wiedzy z uczestnikami przykuwają przed telewizory całe rodziny. A gdyby tak samemu zmierzyć się o najcenniejszy
tytuł największego bystrzaka w rodzinie? W MultiGrze na fanów gier słownych czeka „Literówka”, gdzie liczy się nie tylko szeroki zasób słownictwa,
ale także błyskotliwe myślenie. Uczestnicy po wyrzuceniu 6 kostek muszą
jak najszybciej wypisać po jednym słowie na każdą z wylosowanych liter.
Wyrazy muszą także odpowiadać wybranej wcześniej kategorii. To mnóstwo dobrej zabawy i możliwość podszkolenia własnych umiejętności.
Jeśli kochacie ciekawostki i posiadacie wiedzę z najrozmaitszych dziedzin, to sprawdźcie koniecznie quiz „Mądra Głowa”. Ponad 100 pytań to
kopalnia niekonwencjonalnej wiedzy i okazja do sprawdzenia, kto z Was
najbardziej zasługuje na ten tytuł.

GRY NA KAŻDĄ OKAZJĘ
W każdym domu jest miejsce na planszówki, które można wyciągnąć,
gdy przyjdą znajomi lub rodzina. Najlepiej sprawdzą się gry z prostymi
zasadami i angażującą rozgrywką. W tej roli sprawdzą się „Ktoś Ty?”
i „Zakręcona Kolejka”. W pierwszej propozycji do opasek na czole przyczepiamy karty. Musicie jak najszybciej odgadnąć, kim jesteście. Jak się
tego dowiedzieć? Zadawajcie pytania. Ale tylko takie, na które odpowiedź
brzmi „Tak” lub „Nie”! Dwa warianty sprawiają, że odnajdą się w niej
także dzieci, które nie potraﬁą jeszcze czytać.
„Zakręcona Kolejka” to propozycja dla wszystkich, bo kto z nas nie lubił
się bawić kolejką? O zwycięstwie nie decyduje kolejność na mecie, przeciwnie – im dłużej grasz, tym większa szansa na wygraną. W grze należy
zebrać jak najwięcej wagonów, pasażerów i towarów. Brak typowej punktacji sprawia, że mogą w nią grać nawet przedszkolaki. Ruchoma, dwustronna obrotnica montowana pośrodku planszy dodaje rozgrywce emocji i wyróżnia się na tle innych gier.
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WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA PEŁNA EMOCJI
Najlepszy prezent dla dziecka to ten, który pozwoli świetnie się bawić
całej rodzinie. A taka jest nowość od MultiGry – Drewniana Wieża. To
prosta, ale niezwykle wciągająca rozrywka, która pozwala na dynamiczne pojedynki. Uczestnicy zaczynają od zbudowania wielopiętrowej
wieży, podtrzymywanej na każdym piętrze przez kolorowe, drewniane
słupki. Każdy gracz w swojej turze rzuca kośćmi, które wskazują ile i jakiego koloru elementów muszą wyciągnąć. Przegrywa ten, kto doprowadzi do zawalenia wieży.

ZABAWKI KREATYWNE
Dzieci chętnie próbują nowych zabaw, odkrywając swoje talenty. Warto je do
tego zachęcać, dostarczając odpowiedniej rozrywki. Mali budowniczy będą
zachwyceni „Słomkami Konstrukcyjnymi”, które pozwalają stworzyć naprawdę
okazałe budowle w dziecinnie prosty sposób. Na początek przygody sprawdzą
się zestawy z mniejszą liczbą elementów, które można następnie rozbudowywać, sięgając po te większe, pozwalające zrealizować każdy pomysł, jaki
narodzi się w głowie dzieci.
Interesującą propozycją jest także seria „Moja Torebka”. To zabawka do samodzielnego wyszycia, która może posłużyć jako element garderoby, ozdoba
pokoju lub rekwizyt do innych rozrywek. W zestawach znajdziemy wycięte
już w odpowiedni kształt kawałki ﬁlcu, włóczkę, igłę oraz ozdobne elementy.
Na szczególną uwagę zasługuje specjalna, gruba, plastikowa igła bezpieczna
dla dzieci. Kolekcja dwunastu zestawów do samodzielnego wykonania torebek
z ﬁlcu została zaprojektowana, aby zachęcić dzieci do podejmowania wyzwań
i szukania indywidualnych rozwiązań.
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REKOMENDACJE
przegląd produktów
128813 – KOSTKA EDUKACYJNA – E-EDU
Nowa wielofunkcyjna zabawka od E-EDU dla dzieci już od 18 miesiąca życia
– Kostka edukacyjna jest świetnym sposobem na wspieranie rozwoju
maluszka. Wbudowany sorter i labirynt na magnes ćwiczą myślenie
logiczne i przyczynowoskutkowe, a ruchome
elementy i labirynt z
koralików pomoże w
rozwoju małej motoryki.
Zabawka posiada ściankę
dźwiękową z wbudowanym
pianinkiem, które posiada
aż 3 tryby zabawy.
Producent: Artyk

CZUCZU DUUUŻE PUZZLE Z DZIURKĄ ZWIERZĘTA
Wielkoformatowe puzzle z lubianej przez najmłodszych serii Puzzle z dziurką.
Edukacyjna układanka przedstawia sympatycznych mieszkańców różnych
środowisk. Składa się z 34 elementów: 24 tradycyjnych puzzli
i 10 wyjmowanych kółeczek, które
należy dopasować do dziurek, ale
można to robić również na wiele
kreatywnych sposobów. Do zestawu
dołączono poradnik pełen pomysłów
na różnorodne rozwijające zabawy.
To świetny pomysł na pierwsze
wieloelementowe puzzle dla
maluchów.
Wiek: 2+
Producent: Bright Junior Media

SERIA ZABAWEK KLOROFIL
Seria wyróżniona Nagrodą Główną konkursu Świat Przyjazny Dziecku.
Seria zabawek Kloroﬁl, to przemiłe zwierzątka leśne, pojazdy i domki
z zaskakującym efektem „POP”. Produkty Kloroﬁl utrzymane są w naturalnej
kolorystyce, dlatego zachwycają tak samo dziewczynki jak i chłopców,
pobudzając ich wyobraźnię poprzez niezliczone historie do opowiadania
i odgrywania. Zabawki są bezpieczne dla dzieci już od 18 miesiąca.

SERIA: CZUCZUDOMINO DINOZAURY + CZUCZUDOMINO KOLORY
Nowe podejście do uwielbianej gry: wyjątkowe edukacyjne zestawy
sprawdzą się jako układanka już dla najmłodszych oraz pierwsza gra,
w którą można grać na kilka sposobów. Duże dwustronne elementy można
łączyć na różne sposoby: kolorami, zwierzątkami, kolorami i zwierzątkami
lub tradycyjnymi oczkami.
Do zestawu dołączono
poradnik pełen pomysłów
na zabawy, dzięki którym
CzuCzu Domino sprawdzi
się przez lata.

Producent:
Vulli
Dystrybutor:
QElements

Wiek: 2+
Producent:
Bright Junior Media

swiatzabawek.net I 74

74-84 Rekomendacje 11.qxp 23.02.2022 10:00 Strona 75

REKOMENDACJE – ZABAWKI
70112 CHŁOPIEC Z OPONĄ DO PŁYWANIA
Nowy zestaw Playmobil z serii Family Fun
- Chłopiec z oponą do pływania.
Dzięki zestawom Playmobil z serii
Family Fun już teraz przeniesiemy
się słoneczny wakacyjny czas.
W zestawie Zestawu: 2 ﬁgurki,
opona do pływania i akcesoria.
Opona unosi się na wodzie, a pod
wpływem działania światła UV,
kolor skóry chłopca zmienia kolor
na czerwony, imitując opaleniznę.

70610 BASEN Z ARMATKĄ WODNĄ
Nowy zestaw Playmobil z serii Family Fun - Chłopiec z oponą
do pływania. Dzięki zestawom Playmobil z serii Family Fun już teraz
przeniesiemy się słoneczny wakacyjny czas.
W zestawie działająca
armatka wodna,możemy
poćwiczyć swoją
sprawność traﬁając
strumieniem wody
w wyznaczony cel.
Wspaniała zabawa
gwarantowana!

Wiek: 4-10
Producent: Playmobil

Wiek: 4-10
Producent: Playmobil

123115 – ROZKOSZNY BOBASEK
– NATALIA COLLECTION
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

LITTLE LIVE PETS PŁYWAJĄCE RYBKI
Pływające rybki Little Live Pets są niesamowite! Magicznie ożywają po
zetknięciu z wodą i same wypływają z opakowania! Wystarczy włożyć
torebkę z rybka do wody, torebka otworzy się, a rybka ożyje i zacznie pływać!
Rybki są bajecznie kolorowe i mają piękne długie płetwy. Dzięki specjalnej
butelce można je karmić, wystarczy przyłożyć butelkę do ścianki akwarium,
a rybki będą za nią podążać!
Występują w pojedynczych
opakowaniach (3 różne kolory rybek)
oraz w wersji z akwarium ( NOWA rybka
w kolorze neonowego różu). W zestawie
z akwarium znajdziecie roślinki do
stworzenia podwodnego świata.
Długość rybki ok. 10 cm
Produkt wspierany reklama TV i Online
Dystrybutor: Cobi

F-16C FIGHTING FALCON POLAND (COBI-5814)
Polskie Jastrzębie, czyli myśliwce F-16 są już dostępne! Na licencji
megakoncernu zbrojeniowego Lockheed Martin przygotowaliśmy
rewelacyjny model współczesnego samolotu myśliwskiego F-16C Fighting
Falcon. Zaprojektowany w skali 1:48 samolot zawiera klocki
z nadrukowanymi polskimi oznaczeniami Sił Powietrznych RP! Zestaw
uzupełnia podstawka ekspozycyjna i ﬁgurka polskiego pilota z maską
tlenową. Model już w chwili
premiery został bardzo
entuzjastycznie przyjęty przez
fanów lotnictwa i pilotów
wojskowych maszyn.

CZOŁG MARK V MALE (COBI-2984)
Kolekcja Great War rośnie! Legendarny czołg z bitwy pod Amiens (1918)
do dzisiaj pozostaje na chodzie w największym na świecie muzeum broni
pancernej w Bovington. Weteran pierwszej wojny światowej został
rewelacyjnie odwzorowany z klocków COBI w skali 1:35 i zawiera
nadrukowane historyczne oznaczenia. Zbuduj swój kawałek historii!
Producent: Cobi

Producent: Cobi

SPINBALL – ZAKRĘCONA ZABAWA
Piłka SpinBall to totalnie zakręcona zabawa. Posiada unikalną technologię,
dzięki której płynnie się obraca, dobrze odbija od podłoża i świetnie nadaje
do różnego rodzaju trików. Połóż piłkę na kciuki i spróbuj nią zakręcić albo
zakręć i odbij od podłoża tak, by wpadła do wybranego celu (np. pojemnika).
Eksperymentuj i wymyślaj własne sztuczki. W asortymencie 5 zakręconych
wzorów: Kumpela, Meteor, Pantera, Wir, Piorun.

KLIK TRIX
Absolutna nowość! Linia KlikTrix to mnóstwo elementów, przypominających
klamerki, które można ze sobą łączyć, tworząc z nich widowiskowe aranżacje
i wybuchowe sceny. To zabawa na zasadzie reakcji łańcuchowej / efektu
domina. Produkt charakteryzuje dbałość o detale, jakość i precyzja
wykonania. W linii KlikTrix znajdują się: zestaw startowy, zestaw basic
i zestaw deluxe.

Dystrybutor: Epee

Dystrybutor:
Epee
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REKOMENDACJE – ZABAWKI
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 m.
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

TECH TRUCK KOPARKA W KARTONIE 35366
Koparka z serii Tech Truck jest pojazdem lekkim, zwrotnym i wytrzymałym
o długości 27 cm, o atrakcyjnej kolorystyce. Zabawka posiada ruchomą
podstawę z kabiną operatora oraz ruchome ramię i łyżkę. Dołączone do
pojazdu podpory stabilizują i zabezpieczają koparkę w trakcie pracy.
Wszystkie elementy zabawki wykonane są z wysokiej jakości,
charakteryzującego się odpornością na warunki atmosferyczne,
bezpiecznego, nietoksycznego tworzywa, dzięki czemu produkt idealnie
spełni swoje zadanie na plaży, w domu czy w piaskownicy. Pojazd nie
posiada ostrych kantów ani brzegów, a wszystkie elementy są ze sobą
trwale połączone co sprawia, że zabawka nadaje się już dla najmłodszych
dzieci (1+).Niewątpliwą zaletą produktu jest również jego opakowanie
– atrakcyjnie zaprojektowany karton,
w budowlanej, żółto-czarnej
kolorystyce z okienkiem,
przyciągnie uwagę malucha,
jak również zachęci do
zakupu zabawki na
prezent.
Producent:
Wader - Woźniak

NA NA NA SURPRISE SWEETEST HEARTS
Nowe, miękkie lalki Na! Na! Na! Miękkie do przebidealnie nadają się na
prezent lub dowolny dzień, w którym chcesz wyznać swoje uczucia! Lalki
ubrane są w pikowane sukienki w kształcie cukierkowych serc i koszulki pod
spodem. Na! Na! Na! Lalki Surprise to pierwsze miękkie lalki do
przebierania, które można dowolnie
ustawiać, z nadrukowaną twarzą
i modnymi detalami. Teraz w
przezroczystym opakowaniu, aby
zaprezentować wszystkie wysokiej jakości
detale i ułatwić kolekcjonowanie! Nowa
pozycja o niższej cenie otwarcia!

BABY BLOCKS SAFARI KLOCKI - KROKODYL I ZEBRA 41501
Klocki Baby Blocks to doskonała propozycja na pierwsze klocki dla dziecka.
Różnorodne kolory i kształty, rozmiar odpowiedni i bezpieczny dla
najmłodszych oraz bardzo łatwy system montażu sprawią, że początek
przygody z budowaniem będzie prosty i ciekawy. Przy pomocy Klocków
Baby Blocks Safari dzieci zadebiutują tworząc rozmaite nie tylko zwierzęta,
ale też ﬁgury. W zestawie z krokodylem i zebrą, kilkanaście kolorowych
klocków pozwoli zbudować ﬁgurki tych zwierząt, ale to dopiero początek
zabawy. Różnorodność elementów stwarza nieograniczone możliwości
zabawy – nie tylko budowania, lecz
również tworzenia niesamowitych
historii. Każdy zestaw można
wykorzystać oddzielnie, bądź połączyć
kilka i uruchamiając wyobraźnię
przeżyć fantastyczną przygodę.
Dołączone do zestawu naklejki
urozmaicą zabawę. Produkt wykonany
jest z wysokiej jakości, trwałych,
certyﬁkowanych materiałów,
bezpiecznych dla najmłodszych.
Producent: Wader - Woźniak

Charakterystyka produktów:
NOWOŚĆ! Pikowana sukienka w serca
Jedna miękka lalka do przebierania
(z możliwością ustawiania)
1 strój, 1 para butów i szczotka
Zbierz wszystkie 6 NOWYCH lalek!
Producent: MGA Entertainment

ŚWINKA PEPPA - KASA SKLEPOWA Z DŹWIĘKIEM 1684277
Pobaw się w sklep razem ze Świnką Peppą! Dzieci pokochają zabawę
z oryginalną kasą sklepową Świnki Peppy, wyposażoną we wszystkie
standardowe i niezbędne funkcje. Zestaw zawiera akcesoria potrzebne
dzieciom do robienia zakupów, między innymi kartę bankomatową,
pieniądze, działający kalkulator i kartonowe produkty spożywcze. Podczas
skanowania produktów wydobywa się sygnał dźwiękowy z kasy, a kalkulator
może zostać użyty do podsumowania kosztów zakupów. Korzystając z karty
bankowej lub gotówki, po prostu zapłać za towar i ruszaj w drogę!
Zabawkowa kasa Świnka
Peppa zachęca do
pomysłowej i twórczej
zabawy, interakcji
społecznych oraz
wzmacnia komunikację i
umiejętności liczenia.
Wiek: 3+
Producent: HTI
Dystrybutor: M&Z
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REKOMENDACJE – ZABAWKI
MAŁY ZESTAW KREATYWNY AQUABEADS 31771
Dzięki mini zestawom można tworzyć
wspaniałe kreacje Aquabeads. Dostępne są
3 warianty tematyczne: Wiejska zagroda,
Biżuteria oraz Syreny. Zestaw zawiera
180 kolorowych koralików, podkładkę
do układania, spryskiwacz i szablony.
Oryginalne zabawki Aqubaeads
od EPOCH zapewniają bezpieczną
zabawę bez potrzeby użycia żelazka.
Koraliki Aquabeads połączą się
w magiczny sposób po spryskaniu
wodą. Zabawki Aquabeads
polecamy dla dzieci od 4 roku życia.

DZIEŃ NA FARMIE AQUABEADS 31838
Zestaw Dzień na farmie zawiera 3500 koralików w 30 różnych kolorach
i kształtach, podkładkę do układania, spryskiwacz, szablony z motywami,
wyjątkową scenerię oraz 2 stojaczki dekoracyjne Aquabeads, na których
można umieścić gotowe kreacje. Wszystko zapakowane jest w poręczne
pudełko, które zmieści koraliki, akcesoria i gotowe kreacje. Wystarczy ułożyć
koraliki na podkładce do
układania i spryskać je wodą,
a po wyschnięciu podziwiać
wspaniałe kreacje. Zabawki
Aquabeads od EPOCH
zapewniają bezpieczną
zabawę bez potrzeby użycia
żelazka. Od 4 roku życia.

Producent: Epoch

Producent: Epoch

PLAY-DOH PRZEŻUWAJĄCY DINOZAUR
To już czas na dino-obiad, a ten T-Rex jest gotowy do przeżuwania!
Przygotuj dla niego smakowite kąski z ciastoliny Play-Doh i zobacz, jak
wpadają wprost do jego przezroczystego brzuszka. Kiedy skończy "trawić",
zrobi ciastolinową kupę
w akompaniamencie
przezabawnych dźwięków!
Nie martw się o bałagan,
bo jego przyjaciel Pterodaktyl
w mig wszystko uprzątnie
i uformuje ciastolinę w jajka!
Ciastolina w zestawie znajduje
się w tubach w kształcie jaj.

ŚWINKA PEPPA KAMPER RODZINNY
Wyrusz na wakacyjną wyprawę ze Świnką Peppą i jej rodziną w ich
wspaniałym kamperze! Innowacyjny zestaw z efektami dźwiękowymi
znanymi z serialu
animowanego oraz
mnóstwem rozkładanych
elementów, idealnych dla
małych dziecięcych rączek!
W zestawie znajdują się
4 ﬁgurki i 8 akcesoriów,
które można przechowywać
wewnątrz kampera.
Producent: Hasbro

Producent: Hasbro

LOL SURPRISE COLOR CHANGE 2 IN 1
Przedstawiamy najnowszą kolekcję Me & My, która zmienia kolor! Rozpakuj
2 postacie i odkryj niesamowite niespodzianki oraz elementy, które
zmieniają kolor. Trzy zestawy do wyboru: lalka LOL i braciszek, lalka i młodsza
siostra lil’sis lub
młodsza siostra
i zwierzątko.
Producent:
MGA
Entertainment

TEAMSTERZ JCB - DŹWIG NA KABEL 1416417
Baw się, buduj i wyburzaj! Ten sterowany
pilotemżuraw JCB o wysokości 100 cm zachwyci
każdego, małego budowniczego. Pilot pozwala
poruszać ramieniem dźwigu o 360 stopni! Dzięki
dołączonej kuli wyburzeniowej możesz pozbywać
się niechcianych budynków i stawiać na ich
miejscu nowe, wspaniałe budowle. Żuraw
zapewni dzieciom wiele radości i rozrywki oraz
zachęci do pomysłowej i kreatywnej zabawy!
Zasilanie: baterie 3xAA (nie znajdują się
w zestawie).
Wiek: 3+
Producent: HTI
Dystrybutor: M&Z
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HULAJNOGA 2-KOŁOWA FROZEN II
HULAJNOGA 2-KOŁOWA LICENCYJNA
Posiada lekką, aluminiową konstrukcję,
antypoślizgowy podest, hamulec tylnego
koła oraz wytrzymałe kółka z PVC. Można
ją w łatwy i szybki sposób złożyć, co
ułatwia transport i przechowywanie.
Rozmiar kół: 120 mm. Regulowana
wysokość kierownicy: 74–83 cm.
Wymiary podestu: dł. 35 cm, szer. 10 cm.
Waga hulajnogi: 2,4 kg.
Maksymalne obciążenie: 50 kg.
Wiek: 4+.
Producent/Importer:
STAMP/FH PULIO

BBURAGO JUNIOR JEEP Z REFLEKTORAMI NOCNYMI I DŹWIĘKAMI
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/Importer: BBURAGO
JUNIOR/FH PULIO
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FRU BLU MINI ZESTAW DO BANIEK MYDLANYCH
Mini zestaw jest idealnym dopełnieniem całej
kolekcji FRU BLU. Pojemność płynu 50 ml.
Płyn jest bezpieczny dla dzieci,
produkowany w Polsce, posiadający
pozytywną opinię instytucji certyﬁkującej.
Wiek: 3+
Producent: TM Toys

DICKIE GO REAL SPYCHACZ NA LICENCJI VOLVO
Spychacz z dużą łopatą to idealna zabawka dla początkujących
budowniczych. Ta przyjazna dzieciom interpretacja Volvo Classic
ma wszystko, czego można oczekiwać od mocnego spychacza. Łopatę
można podnieść oraz opuścić, aby rozładować transportowany ładunek.
Pojazd ma również efekty świetlne i dźwiękowe, które pobudzają zmysły i
wyobraźnię Twojego malucha. Zaprojektowany dla dzieci w wieku 3 lat i
starszych, ma toczące się koła i gwarantuje godziny niekończącej się zabawy.
Wymiary: 23 cm.
Dystrybutor: Simba Toys Polska

PEPPA – DREWNIANA ŁÓDKA Z FIGURKĄ
Bajecznie kolorowe zestawy z drewna wraz z akcesoriami to idealne
zabawki dla wielbicieli małej świnki i genialny sposób na pomysłową
zabawę. Zabawki zostały wykonane z drewna z certyﬁkatem FSC,
który gwarantuje wysokie standardy ekologiczne
oraz etyczne w całym łańcuchu
dostaw. Drewniana łódka
w niebieskim kolorze zawiera
również ﬁgurę George’a
z podstawką typu drop&play.
Wiek: 2+
Dystrybutor: TM Toys

BLOCKI MUBI – WESOŁY POCIĄG TOMA – MU3004
Pociągi z serii dla najmłodszych BLOCKI MUBI wracają w zupełnie nowych
wersjach! Klocki BLOCKI MUBI Wesoły pociąg Toma to idealny zestaw dla
miłośników zabawy kolejkami. Wesołym pociągiem maszynisty Toma
podróżują wszyscy mieszkańcy miasteczka MUBI. BLOCKI MUBI Wesoły
Pociąg Toma to zestaw klocków dla najmłodszych dzieci, który składa się
z 36 elementów. W komplecie maluch znajdzie niesamowity żółto-niebieski
pociąg oraz tory, po których kolejka MUBI może się poruszać.
Najbardziej atrakcyjnym elementem zestawu jest oczywiście pociąg,
który sam jeździ, mruga światłami i wydaje odgłosy prawdziwej lokomotywy!
W zestawie znalazły się także ﬁgurki - maszynisty Toma, gospodarza Bena
i gospodyni Emily.
Zestaw BLOCKI MUBI Wesoły pociąg dedykowany jest dla dzieci
od 24 miesiąca życia.
Klocki MUBI są kompatybilne z zestawami klocków innych producentów.
Producent/Dystrybutro: Toys 4All/Icom Poland

BLOCKI THE COLLECTION – CITY RACING – NOCNY WYŚCIG KB0407
Seria BLOCKI The Collection to nowa, niepowtarzalna i limitowana kolekcja
klocków, która bez wątpienia przypadnie do gustu miłośnikom motoryzacji.
Zestaw BLOCKI The Collection City Racing – Nocny wyścig zawiera
357 elementów. W skład tego niesamowitego kompletu klocków Blocków
wchodzą dwa sportowe – wyścigowe auta oraz dwie mini ﬁgurki kierowców.
KB0407 Nocny wyścig z serii The Collection to zestaw, który z całą pewnością
zachwyci małych miłośników wyścigów samochodowych, ale starsi fani
4 kółek również nie pozostaną wobec niego obojętni.
Seria The Collection to unikat na rynku klocków. Te motoryzacyjne BLOCKI
zostały zaprojektowane przez polskich designerów. Wysoka jakość, dbałość
o detale i mnóstwo akcesoriów to zdecydowanie elementy, które powodują,
że jest to kolekcja na wysokim, światowym poziomie.
Klocki z serii BLOCKI The Collection są kompatybilne z pozostałymi
kolekcjami Blocków oraz klockami innych dostępnych na rynku marek.
Zestawy BLOCKI
The Collection
dedykowane są
dla dzieci od 6.
roku życia.
Producent/
dystrybutor:
Toys 4All/
Icom Poland
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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

FOTELIK ROWEROWY DLA LALEK
W tym nowoczesnym foteliku rowerowym, można wygodnie pomieścić lalkę
do wielkości 46 cm. Modny design siedzenia i uroczy motyw tapicerki,
nadaje jej szczególnie wyjątkowy wygląd. Z pomocą regulowanego pasa
bezpieczeństwa twoja ulubiona lalka jest zabezpieczona przed
wypadnięciem. Fotelik rowerowy można zabezpieczyć z przodu lub do
bagażnika za pomocą pasów.
Producent: Bayer Design

GŁOWY DO STYLIZACJI
Dzieki glowie do stylizacji Charlene Super Model (27 cm) mozesz przeksztalcic
kazdy pomysl na stylizacje w rzeczywistosc. Mozesz wypróbowac wiele
róznych fryzur. Dolaczamy pedzel, grzebien, spinki do wlosów i lokówki. Bardzo
sie przydadza, aby idealnie ulozyc wlosy. W samym pudelku znajdziesz kilka
pomyslów na wspaniale fryzury. Aby uzyskac efektowny wyglad, nie mozna
przegapic wspanialego makijazu! Dzieki swoim dlugim rzesom i ciekawej
fryzurze jest prawdziwa pieknoscia. Do zestawu dolaczone sa równiez naklejki.
Dostarczone w pieknym showboxie. Wymiary (cm): 24 x 16 x 27.
Producent: Bayer Design

SERIA EKO UKŁADANEK 3D EUGY
Seria wyróżniona Nagrodą Główną konkursu Świat Przyjazny Dziecku.
Układanki Eugy zaprojektowane w Nowej Zelandii są wykonane z przyjaznego
dla środowiska kartonu pochodzącego z recyklingu i farby na bazie ryżu.
Zestaw zawiera ponumerowane elementy układanki, nietoksyczny klej oraz
instrukcję do zbudowania stworzenia. Zbierz całą serię zwierząt, ptaków,
dinozaurów i wiele innych.
Dla dzieci w wieku 6 lat+.
Producent: Dodoland
Dystrybutor: QElements.

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
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POTWORY I STWORY
Prosta gra pełna emocji, w której liczy się spostrzegawczość i refleks.
Do dyspozycji mamy rozłożone na stole karty z potworami oraz 3 kostki,
które wskażą kształt, kolor oraz wzór poszukiwanego stworka. Zadanie
polega na jak najszybszym dopasowaniu detali i odkryciu jakiego
potwora wskazują
kostki. Wygrywa ten
kto zdobędzie
najwięcej kart.
Wiek: 5+
Liczba graczy: 2+
Producent:
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.
Liczba graczy: 2-4
Wiek: 5+
Producent: Alexander

EKOKREATOR
Przepis na świetną, ponadczasową zabawkę jest bardzo prosty. Musi być
ekologiczna, rozbudzać w dzieciach kreatywność i pozwalać na wiele
godzin rozrywki bez momentu znudzenia! Taka jest seria „EKOKREATOR”,
która pozwala uwolnić wyobraźnię i stworzyć z drewnianych patyczków
zjawiskowe konstrukcje. Tory kolejowe, po których porusza się masywna
lokomotywa to marzenie wielu dzieci. I choć plastikowe, gotowe elementy
również zapewniają przyjemną zabawę,
to nie mogą równać się radości
z wykonania wszystkich części
samodzielnie i wedle własnych
wyobrażeń! W serii znajdują się
produkty zawierające różną
ilość elementów, dzięki czemu
przypadną do gustu
początkującym, jak i bardziej
zaawansowanym
konstruktorom.
Wiek: 3+
Producent: Alexander

CO ZA EMOCJE! GRA EDUKACYJNA. KAPITAN NAUKA
Kreatywna i żywiołowa gra dla młodszych dzieci, które uczą się
rozpoznawać swoje i cudze uczucia oraz je wyrażać. Zadaniem gracza jest
zaprezentować pozostałym uczestnikom przedstawioną na karcie emocję
w określony sposób. Można to robić za pomocą min, krótkiej opowieści,
dźwięków i odgłosów lub rozpoznając emocję na podstawie wyrazu twarzy.
To świetny trening komunikacji, który pobudza
wyobraźnię emocjonalną,
kreatywność, empatię oraz
umiejętność kojarzenia, a nade
wszystko dostarcza dużo
emocji i śmiechu!
Wydawca: Kapitan Nauka

SPÓR O BÓR
Taktyczna gra karciana dla dwóch graczy. Spór o Bór to polska edycja
Schotten Totten – jednej z najlepszych dwuosobowych gier wszechczasów.
W grze wcielacie się w dowódców
prowadzących swoich poddanych
w Wielkim Pojedynku. Waszym celem
będzie zdobycie przewagi nad
przeciwnikiem i uzyskanie kontroli nad
polanami. Wygrany może być tylko jeden.
W grze dostępne są 3 warianty
rozgrywki. Ilustracje: Piotr Sokołowski.
Gra o walorach biobójczych wykonana z
materiałów ekologicznych.
Wiek: 8+
Liczba graczy: 2
Czas gry: 20 minut
Wymiary pudełka: 141x212x38 mm
EAN: 5904262953768
Wydawca: Muduko

MIŚ I PSZCZOŁY. GRA KOOPERACYJNA. KAPITAN NAUKA
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
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PIRACI
„Piraci” to estetyczna, barwna i wciągająca zabawa, w której proste zasady
opierają się na zagrywaniu kolejnych kart w taki sposób, aby utrudnić
podróż rywalom. Wszyscy zawodnicy usiłują
dotrzeć jako pierwsi do wyspy,
gdzie od lat znajduje się
ukryty skarb. Po drodze
napotkają jednak nie tylko
na nieprzyjaznych piratów,
ale także na
nieprzewidywalny ocean,
który może pokrzyżować
ich plany.
Wiek: 7+. Liczba graczy: 2-4
Producent: Multigra

MOJA TOREBKA
Moja Torebka to zestaw kreatywny do samodzielnego wykonania
wymarzonej torebki, w którym znajdziemy wycięte już w odpowiedni kształt
kawałki ﬁlcu, włóczkę, igłę oraz ozdobne elementy. Na szczególną uwagę
zasługuje specjalna, gruba, plastikowa igła bezpieczna dla dzieci. Całość
została spakowana w estetyczne, poręczne
pudełko, które łatwo zmieścić i ustawić na półce.
To nie jest tylko kolejna zabawka. Może służyć
także jako element garderoby, prezent dla
bliskich lub ozdoba pokoju. Kolekcja dwunastu
zestawów do samodzielnego wykonania torebek
z ﬁlcu została zaprojektowana, aby zachęcić
dzieci do podejmowania wyzwań i szukania
indywidualnych rozwiązań.
Wiek: 5+.
Producent: Multigra

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

HERO REALMS
Gra Hero Realms, stworzona przez autorów bestsellerowej karcianki Star
Realms, łączy w sobie emocje typowe dla pojedynków w klasyczne gry
karciane z satysfakcją budowania własnej talii. Wydawaj złoto, aby
rekrutować do walki potężnych czempionów, kupować wartościowe
przedmioty i pozyskiwać niszczycielskie akcje. Zagrywaj karty, aby tworzyć
potężne formacje, które wzmocnią Cię na polu bitwy. Wykorzystuj zdolności
sojuszu występujących w grze frakcji, aby
udowodnić, że to Ty jesteś
najpotężniejszym bohaterem Hero Realms.
Pozyskuj karty – twórz efektywne
kombinacje kart i wygrywaj. Zwycięzca
może być tylko jeden!
Producent/dystrybutor: IUVI
Games/Ateneum – wyłączny dystrybutor

LOGIQUEST: WSIĄŚĆ DO POCIĄGU - ZMIANA TORU
Jednoosobowa gra logiczna, w której wcielasz się w bardzo ważną rolę:
dyżurnego manewrowego. Twoim zadaniem jest ustawianie załadowanych
wagonów na odpowiednich torach
i wyprawianie lokomotyw tak, aby
pociągi wjechały na stację o czasie.
Musisz wykazać się nie lada
bystrością, ponieważ wagony rzadko
stoją tam, gdzie powinny. Celem gry
jest ustawienie lokomotyw i wagonów
na torach w odpowiedni sposób przy
wykonaniu jak najmniejszej liczby
ruchów.

DETEKTYW BOMBEL
Gra skierowana do najmłodszych: dzieci od 4. roku życia. Podczas zabawy
rozgrywamy jedną z trzech dostępnych przygód: „Zabawa w chowanego”,
„Wesołe Miasteczko” albo „Wyspa skarbów”.
Każda z nich polega na odkrywaniu
kolejnych kart z miejscami w taki sposób,
by znaleźć wszystkie karty oznaczone
gwiazdką. Elementy różnią się w zależności
od wybranej przygody: przy zabawie
w chowanego będzie to czwórka dzieci,
które się przed nami schowały, ale już
podczas poszukiwania pirackich skarbów
liczyć się będzie kolejność ich odnajdywania.

Producent: Rebel

Producent: Rebel

„SZUFLANDIA”
Gra dla 2-4 graczy w wieku od 6-ciu lat.
Sprzątanie też może być zabawą. W bałaganie nie można niczego znaleźć.
Ale można wszystko pochować do szuflady. Gracze zbierają z planszy
rozrzucone wcześniej elementy.
Dzięki dywanikom gracze mogą skracać
sobie drogę do rozrzuconych żetonów.
Parawany blokują przeciwnikom poruszanie
się po planszy. Gdy jeden z graczy
zdobędzie żeton „Mama”
– następuje koniec gry.
Wygrywa gracz, który zbierze do swojej
szuflady najwięcej elementów.
Producent: Jawa

„ALE PIZZA!”
Gra lub układanka dla dzieci od 6-ciu lat. Każdy gracz otrzymuje pusty blat
pizzy i menu ze składnikami.
Zadaniem gracza jest ułożenie
pizzy dokładnie z tych
składników, które są
wymienione w posiadanym
menu.
Do układanki jest dołączona
instrukcja z różnymi
propozycjami zabawy.
Sugerowany wiek: +6 lat.
Producent: Jawa

ZAKRĘCONA KOLEJKA
Wszyscy lubią bawić się kolejką! Dlatego ta gra jest super propozycją
dla całej rodziny. O zwycięstwie nie decyduje kolejność na mecie, przeciwnie
– im dłużej grasz, tym większa szansa na wygraną. W grze
należy zebrać jak najwięcej wagonów,
pasażerów i towarów. Brak typowej
punktacji sprawia, że mogą w nią grać
nawet przedszkolaki. Ruchoma,
dwustronna obrotnica montowana
pośrodku planszy dodaje rozgrywce
emocji – takiego rozwiązania nie
znajdziesz w innych grach.
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TOKKEN
Wyobraź sobie, że grasz w chińczyka, lecz zamiast kostki masz na 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… Taki właśnie
jest TOKKEN – gra, która w porywający sposób odczarowuje klasykę, dodając
jej niebywałej dynamiki, taktycznego pazura oraz nieustannych zwrotów akcji.
Dwa warianty rozgrywki
(indywidualny oraz
drużynowy), proste zasady,
drewniane elementy i szeroki
wachlarz możliwości za
każdym razem gwarantują
zacięty bój oraz emocje do
ostatniej minuty. Duża,
stabilna plansza nadaje
zabawie nowy wymiar.
Wiek: 6+
Liczba graczy: 2-4
Dystrybutor: Pink Frog

WOOOLNIEJ!
„Wooolniej” to wyścig, jakiego jeszcze nie było! Wyzwaniem przed jakim
stają wszyscy gracze jest utrzymanie się na planszy tak długo, aż wokół nie
pozostanie żaden rywal. Miejscem wyścigu jest plansza 3D składająca się
z 4 elementów tworzących tor w formie grządki. Rozgrywka odbywa się
za pomocą obrazkowych kart akcji, wskazujących jaki ruch należy wykonać.
Mechanika opiera się na
wypychaniu rywali, którzy blokują
drogę do pola, na które musimy
się udać. W ten sposób nawet,
gdy los zbliży nas ku porażce,
to na dno pociągniemy również
rywali i po ich plecach możemy
prześlizgnąć się i ostatkiem sił
wywalczyć wielkie zwycięstwo.
Wiek: 4+
Liczba graczy: 2-4
Dystrybutor: Pink Frog

KOSZMAR ALICJI W KRAINIE CZARÓW
Gra książkowa
W Koszmarze Alicji… TY decydujesz, jakimi ścieżkami podąży tytułowa
bohaterka, jakim wyzwaniom stawi czoło i z którymi mieszkańcami Krainy
Czarów stoczy walkę. Ale uważaj! – od Ciebie zależy, czy misja Alicji
zakończy się sukcesem czy dziewczynka pogrąży się w koszmarze. Książka,
która jest jednocześnie grą – czytelnik
sam decyduje, w którym kierunku
rozwinie się fabuła (poruszamy się
między wybranymi paragrafami, a
nie czytamy kolejne strony). W serii:
Zły Czarnoksiężnik z Oz.
Wiek: 14+
Oprawa: miękka
Format: 150x210
Liczba stron: 352
ISBN: 9788396118820
SCD: 39,90
Wydawca: Muduko

GŁOWA W CHMURACH
„Głowa w Chmurach” olśniewa już od pierwszych chwil. Piękna plansza 3D
w formie drzewa, piankowe elementy żyrafy i specjalna, miękka i niemal
bezgłośna kostka sprawiają, że zabawa nabiera zupełnie nowych wrażeń.
To gra zręcznościowa, w której zadaniem uczestników jest układanie
kolejnych elementów w taki sposób,
aby wydłużyć szyję żyrafy na tyle,
by zdobyć punkty w formie kolorowych
liści. Jednak aby dosięgnąć nagrody
będziecie musieli się mocno natrudzić,
bo elementy o różnych kształtach
sprawiają, że żyrafa może upaść
zanim dosięgnie jedzenia! Zabawa
ćwiczy zdolności manualne i
podejmowanie prostych, ale
ważnych decyzji strategicznych.
Wiek: 4+
Liczba graczy: 2-4
Dystrybutor: Pink Frog

GRA HARRY POTTER POTIONS GAME 6060915
Powstała ona na podstawie popularnej serii ﬁlmów Harry Potter, na
podstawie książek o tym samym tytule. Film ten opowiada o niezwykłych
przygodach Harrego i jego przyjaciół w magicznym świecie czarodziejów.
Zadaniem graczy jest przygotowanie eliksirów według wskazówek od
profesora Snape'a. Ich działania będzie obserwować Argus Filch. Z tą gra
można wczuć się w klimat Hogwartu wybierając sobie dom (Gryffindor,
Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin). Na podstawie kart eliksirów
gracze wędrując po szkole
muszą zebrać składniki do
stworzenia magicznych
napojów i dotrzeć do pól
startowych.
Ten, kto zdobędzie wszystkie
potrzebne składniki i wróci
na jedno z miejsc startowych
- wygrywa.
Dystrybutor: Bemag

MYSZKOWANIE
To kooperacyjna gra obserwacyjna. Gracze mają 30 sekund, by zajrzeć przez
okna do oświetlonego latarką mysiego domku i dostrzec przedmioty
pokazane na drewnianych dyskach. Kiedy zgaśnie światło, będą musieli
odpowiedzieć na pytania, jakie zada im sama gra, np.: W którym pokoju jest
guzik? Którą stroną (różową czy zieloną) jest zwrócony do góry? Czy pionek
i znaczek są w tym samym pokoju? Które przedmioty myszki zaniosły
do łazienki? Itp. Wszyscy uczestnicy rozgrywki wygrywają, jeśli uda się im
zdobyć za prawidłowe odpowiedzi co najmniej 12 punktów do końca czwartej
rundy.
Gra posiada 4 poziomy trudności
dopasowane do możliwości dzieci
w różnym wieku. Jej unikatowym
elementem jest trójwymiarowy domek
myszek, do którego dzieci mogą zajrzeć.
Wiek graczy: 5+
Liczba graczy: 2-6
Czas rozgrywki ok. 20 min.
Producent: Granna
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REKOMENDACJE – GRY, PUZZLE
MINERAŁY
Pod twoimi stopami znajdują się wspaniałe bogactwa. Zamknięte
w skalnych skorupach minerały zalśnią tysiącem barw, gdy tylko uda ci się
je wydobyć na powierzchnię. To twoje zadanie. Wyrusz w głąb ziemi, aby
odnaleźć mlecznobiałe wollastonity,
czarne niczym bezksiężycowa noc
antracyty czy błękitne jak morska toń
kianity. Rozważnie używaj narzędzi,
by sięgnąć po turmaliny arbuzowe i
stąpaj ostrożnie, a złote aurypigmenty
staną się częścią twojej kolekcji. Świat
minerałów jest na wyciągnięcie ręki.
Producent: IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

LICZĘ 123. ĆWICZĘ Z PEPPĄ. TOM 2
Peppa dzielnie liczy: 1, 2, 3... Przyłącz się
do małej świnki i poznaj świat liczb
od 1 do 10. Ćwicz razem z Peppą pisanie
cyfr, licz i rozwiązuj wesołe zadania.
"Ćwiczę z Peppą" to seria książek, które
mają wspomóc naukę pisania,
liczenia, poznawania ﬁgur i kształtów
oraz spostrzegawczości.
Dystrybutor: Bemag

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

LAMA EXPRESS
Gra dla 2-4 graczy od 5 lat, w której wozimy lamy pociągiem dookoła świata.
Każde stado lam chce jak najszybciej wrócić do domu, ale niespodziewane
wydarzenia co chwilę przerywają podróż. Komu jako
pierwszemu uda się dowieźć
do domu wszystkie swoje
lamy?
Nr kat.: 6640
Liczba graczy: od 2 do 4
graczy
Czas gry: 25 min.
Wiek: od 5 lat
EAN: 9001890664045
Producent: Piatnik
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STAR REALMS
Weź udział w międzygalaktycznym konflikcie w Star Realms, znanej
i popularnej grze autorstwa karcianych weteranów: Darwina Kastle i Roba
Dougherty. Połącz emocje towarzyszące grom pojedynkowym,
z możliwościami taktycznymi znanymi z gier opartych o mechanikę
budowania talii. Wykorzystuj
zdolności sojuszy, aby
zagwarantować sobie władzę
w galaktyce. Chwała i splendor
czekają! Czy odważysz się
po nie sięgnąć?
Producent:
IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

SMARTMAX MY FIRST ACROBATS
„SmartMax My First Acrobats” to zestaw złożony z 6 kolorowych,
geometrycznych klocków konstrukcyjnych, 3 metalowych kulek, każda
z innątwarzą, oraz lustrzanej podkładki. Zestaw zawiera 24 duże
i wytrzymałe karty z obrazkowymi zadaniami, które zachęcą każde dziecko
do rozwijania umiejętności poznawczych
dzięki kreatywnej zabawie. „My First
Acrobats” doskonale wspomaga
naturalną kreatywność i ciekawość
każdego dziecka. Maluchy pokochają
tworzenie wspaniałych konstrukcji
akrobatycznych!
Producent/dystrybutor:
IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

HONEYCOMBS – PLASTRY MIODU, PIATNIK
Gra rekomendowana przez Mensa Mind Games, nagroda Zabawka Roku.
W pokaźnym, ważącym niespełna kilogram worku znajduje się ponad
50 żetonów z obrazkami. Zadaniem graczy jest dokładać je do wyłożonych
wcześniej płytek. Gra oferuje trzy różne warianty, w których gracze
konkurują lub współpracują wykładając swoje żetony. Rozgrywkę
urozmaicają pszczoły-jokery i płytki specjalne.
Nr kat.: 900058
Liczba graczy: od 1 do 8 graczy
Wiek: od 6 lat
Wymiary: 12 x 19 x 12 cm
EAN: 0798190005805
Producent: Piatnik
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REKOMENDACJE – KSIĄŻKI
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.

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!
Producent: Egmont

Producent: Egmont

GÓRSKIE WYZWANIE. MINECRAFT. TRYB CZYTANIA
Propozycja dla najmłodszych fanów i fanek Minecrafta, którzy dzięki tej książce
mogą doskonalić umiejętność samodzielnego czytania. Krótkie, intrygujące
opowiadanie pt. „Górskie wyzwanie”, prosty język, duże ilustracje i pytania
pomocnicze do tekstu zawarte na początku książki – wszystko to pozwoli
w łatwy i przyjemny sposób przebrnąć przez tekst, zrozumieć go, przyswoić
nowe słownictwo i przygotować do płynnego czytania bardziej złożonych
książek. Niezwykła przygoda w świecie
znanym z gry i doskonała zabawa
gwarantowana! Czytanie nigdy nie było
prostsze!

KOLORY. AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA. POZNAJEMY ŚWIAT
Idealny zestaw dla maluchów. W pudełku znajduje się książeczka ucząca
o kolorach. Każda rozkładówka pokazuje jeden kolor oraz rzeczy z nim
związane. Dodatkowo dzieci muszą dopasować puzzle do każdego koloru,
co jest świetną zabawą,
a dodatkowo utrwala wiedzę
o kolorach. Seria książeczek
Poznajemy świat z Akademii
Mądrego Dziecka pokazuje i uczy
świata, dodatkowo ćwicząc małą
motorykę i pomagając w skupieniu.

Autor: Nick Eliopulos
Ilustrator: Alan Batson
Oprawa: miękka
Objętość: 32 str.
Format: 210x148
Cena: 19,99 zł
ISBN: 978-83-276-6987-2
Grupa docelowa: 6-8 lat
Premiera: 09.03.2022
Wydawca: HarperCollins

Autor: opracowanie zbiorowe
Ilustrator: Gareth Williams
Oprawa: kartonowa
Objętość: 8 str.
Format: 260x180
Cena: 39,99 zł
ISBN: 978-83-276-7085-4
Grupa docelowa: 0-2 lat
Premiera: 23.03.2022
Wydawca: HarperCollins

CZYTAJ Z ALBIKIEM: ZNAM GODZINY
Nauka zegara to wielkie wyzwanie! Ten interaktywny zegar wytłumaczy
dzieciom, jak rozpoznawać czas na zegarze ze wskazówkami i zegarze
elektronicznym. Dla utrwalenia wiedzy najmłodsi będą mogli zagrać
w quizy, w których wskażą właściwą godzinę lub zegar. Naukę umili
dzieciom ukryta w zegarowym drzewie bajka o Królestwie dokładnego
czasu. Zegar zdobył
główną nagrodę w XX
edycji konkursu Świat
Przyjazny Dziecku,
organizowanego przez
Komitet Ochrony Praw
Dziecka. Zawiera ponad
100 dźwięków i tekstów,
przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 3+
a do jego poprawnego
działania niezbędne jest
Mówiące Pióro Albik.
Producent: Albi

ZAGADKOPISY
Zagadkopis to zestaw ciekawych i czasami zaskakujących łamigłówek
i zagadek - logicznych, matematycznych, językowych, wizualnych i innych
– o różnym stopniu trudności dla wszystkich, którzy lubią rozwijać i ćwiczyć
umysł. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu czy w podróży, chwyć ołówek,
usiądź wygodnie i zacznij zabawę.
Start! Cała seria zdobyła
główną nagrodę
w XX edycji
konkursu Świat
Przyjazny Dziecku,
organizowanego
przez Komitet
Ochrony
Praw Dziecka.
Przeznaczona
jest dla osób
w wieku 12+.
Producent: Albi
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NOWOŚCI
przegląd produktów

KOSTKA UKŁADANKA 24 EL. 42260
Układanka i sorter w jednym. Z kolorowych ścianek z wgłębieniami o
różnych kształtach, dziecko może zbudować przestrzenną kostkę lub
dowolnie je połączyć tworząc płaską układankę. Dziecko ma również do
dyspozycji 18 różnych klocków, których kształt i kolor należy dopasować
do odpowiedniej ścianki. Dzięki temu, że dopasowanie nie polega tylko
na odnalezieniu konkretnego kształtu, ale również rozpoznaniu i
połączeniu kolorów, maluch stymuluje aktywność mózgu do
przetwarzania informacji. Sorter od marki Wader doskonali koordynację
wzrokowo-ruchową i trenuje umiejętności motoryczne. Kostka-sorter to
zabawka edukacyjna, która rozwija dzieci w trakcie zabawy,
dostarczając odpowiednią do wieku ilość bodźców, ważnych dla
rozwoju małego dziecka.
Producent: Wader-Woźniak

Wader-Woźniak
KUBECZKI PIRAMIDKA EDUKACYJNA 8 EL. 42330
Zabawka wszechstronna, której siła kryje się
w prostocie, dając tym samym szerokie pole
do rozwoju wyobraźni i kreatywności. Osiem
kolorowych kubeczków edukacyjnych, różnej
wielkości ze specjalnymi wgłębieniami, które
ułatwiają nakładanie ich na siebie i ułożenie
stabilnej wieży. Produktem można bawić
się na wiele sposobów - można układać
kubeczki jeden na drugim, wkładać
kubeczki jeden w drugi, można też
przesypywać różne produkty pomiędzy
kubeczkami co wpływa na rozwój
sensoryczny. Dzięki temu, że kubeczki są
w różnych kolorach maluch uczy się je
rozpoznawać, a dzięki naklejkom
z cyframi może trenować
dodawanie i odejmowanie.
Dziecko podczas zabawy poznaje
znaczenie przyimków: w, na, pod
– rozwijając jednocześnie wyobraźnię
przestrzenną. Zabawka wykonana
z bezpiecznych, wysokiej jakości
materiałów, z zachowaniem wszelkiej
staranności. Powierzchnie produktu
są gładkie i przyjemne w dotyku,
dostosowane do rączek
najmłodszych dzieci.
Producent: Wader-Woźniak

Wader-Woźniak
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NOWOŚCI – ZABAWKI
70518 MOBILNY KOWAL
Zestaw z bardzo popularnej serii Stadnina kucyków.
Mobilny kowal ze profesjonalnemu wyposażonym samochodem może
zrealizować swojej zlecenia w każdej stadninie. Gdy naciśniemy
specjalny przycisk żar w przenośmy piecyku jarzy się czerwonym
kolorem. Teraz kowal może kontynuować swoją pracę,
dzięki czemu kucyk
otrzyma nowe
podkowy.
W zestawie znajduje się
ﬁgurka kowala
i małego chłopca,
kucyka, samochód
a także piec, kowadło,
oraz dodatkowe
akcesoria.
Wiek: 4-10
Producent: Playmobil

Playmobil
70519 KAWIARNIA „KUCYK”
To zestaw z bardzo popularnej serii Stadnina kucyków.
W każdej stadninie nie może zabraknąć kawiarni na świeżym
powietrzu można napić się rozmaitych napojów, ale też skosztować
różnych smakołyków. Zielony stolik z czterema krzesełkami zaprasza
do wypoczynku po dniu pełnych przygód i pracy w stadninie. Usiądź
pod parasolem a dla twojego kucyka znajdziesz tu także smakowitą
przekąskę.
Wiek: 4-10
Producent:
Playmobil

Playmobil
ZESTAWY KREATYWNY – NATALIA COLLECTION
Kreatywna nowość w serii Natalia Collection! Zestawy, z którymi każda
dziewczynka udekoruje swój pokój pięknymi, ręcznie wykonanymi
pracami. Do wyboru: ręcznie wyplatany zegar z przywieszką, zestaw
o tematyce uroczych jednorożców albo morskiego królestwa pełnego
syrenek, błyszczących rybek i kolorowych kalmarów! Każdy zestaw
posiada instrukcję, która objaśni krok po kroku, jak zrealizować projekt!
Producent: Artyk

Artyk
KLOCKI – E-EDU
Nowa kolekcja konstrukcyjnych klocków od E-EDU! Do wyboru aż
6 różnych wzorów zestawów, m.in. nauka literek i cyferek, śnieżynki,
zwierzątka czy klocki geometryczne. Każdy zestaw pozwoli małym
konstruktorom na zbudowanie oryginalnych, szalonych konstrukcji.
Łączenie kolorowych elementów rozwinie małą motorykę
i koordynację ręka-oko dziecka, wspierając prawidłowy rozwój.
Producent: Artyk

Artyk
Cobi

LITTLE LIVE PETS CUTIE CUTS MINI KUDŁACZKI
Nowe zwierzaczki w kolekcji
Cutie Cuts! Zmień kudłaczka
w eleganckiego zwierzaczka!
Ostrzyż go przy pomocy
nożyczek i sprawdź jaki
zwierzaczek kryje się pod
futerkiem. Uczesz go zawartym
w zestawie grzebykiem. Jest aż
16 różnokolorowych
zwierzaczków do odkrycia,
w tym pieski, kotki, koniki,
króliki czy super rzadkie
alpaczka, owieczka i jeżyk.
Linia wspierana reklamą TV
i Online
Produkt dla dzieci 5+
Dystrybutor: Cobi

TREASURE X MINECRAFT - OVERWORLD
Przenieś się z wirtualnego świata Minecraft do realnego i przeżyj
prawdziwą przygodę z Treasure X Minecraft! W tej kolekcji dostępne
są dwa zestawy: Overworld i Portal Nether. Treasure X Minecraft
Overworld ma 10 etapów odkrywania.
Najpierw należy rozpakować blok, aby
znaleźć kilof. Następnie kilofem otworzyć
blok. Wow, w środku jest piasek czy lawa?
W nich jest ﬁgurka Minecraft i skrzynia
skarbów. Figurkę należy zbudować za
pomocą nowych elementów
konstrukcyjnych - serc Aqua Stick i wody.
Z zestawów Treasure X Minecraft
Overworld do zebrania jest 12 ﬁgurek ze
świata Minecraft oraz skarby. Czy znajdziesz
skarb pokryty złotem? Kolekcja wsparta
silną kampanią TV i online.
Dystrybutor: Cobi

Cobi
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NOWOŚCI – ZABAWKI
RMZ SAMOCHODY METALOWE W SKALI 1:32
Opakowanie pojedyncze typu windowbox.
Produkt posiada wszystkie niezbędne certyﬁkaty obowiązujące
na terenie Unii Europejskiej. Modele wykonane na licencji, wiernie
odzwierciedlają rzeczywiste samochody. Pojazdy posiadają otwierane
drzwi. Doskonała propozycja dla małych i dużych fanów motoryzacji.
Dostępne m.in. w pastelowych kolorach.
Producent: Daffi

Daffi

Hasbro

NERF TRICERABLAST
Połącz siły z legendarnymi dinozaurami jako członek elitarnej drużyny
DinoSquad! Zawładnij nadzwyczajną siłą największych dinozaurów
i przygotuj się na niesamowite przygody! Rzuć się do akcji z wyrzutnią
NERF DinoSquad Tricera-Blast z lufą na trzy strzałki! Jest ona
ozdobiona wspaniałymi dinozaurzymi elementami i przypomina
prawdziwego triceratopsa. Przód lufy otwiera się, ułatwiając
ładowanie strzałek – naciśnij przedni róg, by otworzyć lufę, włóż
do środka 3 strzałki, zamknij lufę, uzbrój i wystrzel (nie są wymagane
baterie). Wyrzutnia wyposażona jest w zbrojenie typu „hammer
action”. Pociągnij w dół kurek, by uzbroić wyrzutnię, a następnie
naciśnij spust, by wystrzelić jedną strzałkę. Dołączono 12 oryginalnych
piankowych strzałek NERF Elite – wyrzutnia ma miejsce
do5przechowywania 12 strzałek, by mieć je pod ręką do
przeładowywania w trakcie gry.
Producent: Hasbro

PIŁKA NOŻNA UMBRO
Coś dla fanów piłki nożnej! Ta piłka marki Umbro, musi się znaleźć
w domu każdego fana piłki nożnej.
Połączenie wysokiej jakości materiałów
sprawdzi się podczas zabawy oraz
treningu na boisku,
a także gwarantuje bardzo dobre
zatrzymanie powietrza. Niebanalny
design, przyciągnie wzrok każdego
kibica. Ciesz się sportem!
Dystrybutor: Bemag

Bemag
WOBLII KULA. ZABAWKA SENSORYCZNA
Wielowymiarowa piłka, która będzie rosnąć wraz z rozwojem dziecka.
Kula ma ruchome silikonowe elementy kuleczki - do wciskania, wyciągania, żucia,
ssania. Kuleczki mają różnorodną fakturę i
wyrazistą kolorystykę. Woblii, jest także
zabawką antystresową dla starych dzieci,
wciskanie kuleczek i manipulowanie nim
wycisza pobudzone lub mające problemy
z koncentracją dzieci.
Producent: Mobi Games
Dystrybutor: QElements

QElements
ZOOMI SZEŚCIOKĄTNY LABIRYNT
Zabawka zręcznościowa. Umieść
kuleczkę na Starcie Zoomi, a następnie,
kręć i obracaj zabawką, aby
przeprowadzić kulkę przez pięć
labiryntów na Finish. Zoomi możesz
bawić się samodzielnie
lub z przyjaciółmi na czas. Zabawka dla
dzieci 3 lata +.
Producent: Mobi Games
Dystrybutor: QElements

QElements
FISHER PRICE MUZYCZNY JEŹDZIK
Jeździk Fisher Price przeznaczony jest dla dzieci w wieku 12-36M,
o wadze nieprzekraczającej 20 kg. Dziecko może na nim siedzieć
i poruszać się, odpychając się nóżkami. Zawiera 2 instrumenty
muzyczne: podstawowe cymbałki z 4 kolorowych klawiszy
umieszczonych na przodzie jeździka oraz bębenek
wbudowany przed siedziskiem. Na obydwu
instrumentach można zagrać używając
dołączonej pałeczki na sznurku, którą
można umieścić na froncie jeździka po
skończonej zabawie.
Wiek 1-3. Max waga: 20kg.
Producent/Importer:
Jakks Paciﬁc/FH PULIO

PULIO
JEŹDZIK LOKOMOTYWA Z PIŁKAMI
Jeździk Fisher Price przeznaczony jest dla dzieci w wieku 12-36M,
o wadze nieprzekraczającej 20 kg. Dziecko może na nim siedzieć
i poruszać się, odpychając się nóżkami.
Pod siedzeniem jeździka znajduje się
schowek na różne drobiazgi. Wrzucaj
piłeczki przez komin lokomOtywy i
obserwuj jak wyskakują przez otwór z
buźką. Piłki zawarte w zestawie.
Wiek 1-3. Max waga: 20kg.
Producent/Importer:
Jakks Paciﬁc/FH PULIO

PULIO
swiatzabawek.net I 88

86-96 Nowosci 12.qxp 23.02.2022 10:04 Strona 89

NOWOŚCI – ZABAWKI
KLOCKI MAGNETYCZNE BLOCKI MAGNETIC – KBM104
Klocki magnetyczne to nowość w ofercie marki BLOCKI. Premierowe
zestawy klocków magnetycznych BLOCKI Magnetic to 4 komplety, które
różnią się nie tylko liczbą elementów, ale także designem. Nowa kolekcja
magnetycznych Blocków przeznaczona jest dla dzieci od 6. roku życia.
Zestaw klocków magnetycznych BLOCKI Magnetic KBM104 składa się
z 75 elementów i można połączyć go z innymi zestawami klocków
dostępnych w serii magnetycznych Blocków. Zabawki magnetyczne to
idealny prezent dla kreatywnych dzieci. Budowanie z magnetycznych
klocków BLOCKI Magnetic polega na łączeniu plastikowych, kolorowych
elementów za pomocną małych metalowych kuleczek. Konstrukcje
z klocków magnetycznych trzymają się dzięki przyciąganiu magnesów
wbudowanych w elementy zestawu.
Zabawa klockami magnetycznymi jest dla dzieci całkowicie bezpieczna.
Co więcej, dzięki klockom BLOCKI Magnetic dziecko może uczyć się
przez zabawę. Klocki magnetyczne wykorzystuje się w szkołach
i przedszkolach do nauki alfabetu, cyferek, liczenia i geometrii.
Producent/dystrybutor: Toys 4All/Icom Poland

Epee
NIESPODZIANEK 5! UNICORN SQUAD - NIEMOWLACZKI
Nowa seria akcesoriów i ﬁgurek do kolekcjonowania z linii 5 Surprise.
To jedna kula, w której ukrytych jest aż 5 niespodzianek. Do zebrania
aż 8 przesłodkich bobasków-jednorożców. Każdy w zestawie z kołyską,
kocykiem, buteleczką do karmienia oraz unikalnymi akcesoriami. Gdy
zanurzy się swojego
jednorożca w lodowatej
wodzie, jego pieluszka zmieni
kolor.
Dystrybutor: Epee

Epee

NIESPODZIANEK 5! MONSTER TRUCKS
Nowa seria akcesoriów i ﬁgurek do kolekcjonowania z linii 5 Surprise.
To jedna kula, w której ukrytych jest aż 5 niespodzianek. Do zebrania
7 monster trucków, w tym superrzadki. Każdy w zestawie
z wymiennymi kołami, ramą, zderzakiem, korpusem pojazdu, a nawet
wyrzutnią pocisków. Odpakuj, buduj, walcz i ścigaj się!
Dystrybutor: Epee

Icom Poland
BLOCKI MYPOLICE GŁÓWNY POSTERUNEK POLICJI KB0620
Blocki MyPolice Główny Posterunek Policji KB0620 to największy zestaw
w policyjnej serii klocków Blocków. Jest to jeden z 3 nowych MEGA
kompletów klocków Blocków dla starszych dzieci.
Zestaw BLOCKI MyPolice Główny Posterunek Policji zawiera aż
917 elementów. W skład zestawu wchodzi duży posterunek policji
z radarami, celą dla więźniów i wieżą snajperską, policyjny helikopter,
policyjny radiowóz oraz skuter, a także policyjna łódź motorowa oraz
mini ﬁgurki policjantów. W tym policyjnym zestawie nie mogło
zabraknąć ﬁgurek złoczyńców, furgonetki złodziei i wodnego skutera.
Komplet zawiera aż 8 mini ﬁgurek!
Zestaw BLOCKI MyPolice Główny Posterunek Policji KB0620
dedykowany jest dla dzieci od 6 roku życia.
Zestawy z serii BLOCKI MyPolice są kompatybilne z klockami innych
producentów.
Producent/dystrybutor: Toys 4All/Icom Poland

Bemag
TRAKTOR „PROGRESS" INERCYJNY Z PŁUGIEM (ZIELONY)
(W PUDEŁKU) ART. 91307
Maskę ciągnika podnosi się i blokuje się w pozycji otwartej w celu
„naprawy” traktora. Ciągnik jest wyposażony w mechanizm
napędowy. Pługi można opuścić na prawy lub lewy bok.
Umieszczone są na naczepie, co
pozwala na ich
transportowanie.
Producent/dystrybutor:
Polesie/Bemag

Ateneum

SMARTMAX ROBOFLEX
Weź udział w międzygalaktycznym
konflikcie w Star Realms, znanej
i popularnej grze autorstwa karcianych
weteranów: Darwina Kastle i Roba
Dougherty. Połącz emocje towarzyszące
grom pojedynkowym, z możliwościami
taktycznymi znanymi z gier opartych
o mechanikę budowania talii. Wykorzystuj
zdolności sojuszy, aby zagwarantować
sobie władzę w galaktyce. Chwała
i splendor czekają! Czy odważysz się po nie sięgnąć?
Producent: IUVI Games/Ateneum – wyłaczny dystrybutor

Icom Poland
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NOWOŚCI – ZABAWKI
RAINBOW HIGH PACIFIC COAST
Zrelaksuj się na plaży i ciesz się słońcem z Bellą Parker i szóstką
jej nowych przyjaciół. Te 6 dziewczyn i 1 chłopiec będą najbardziej
kolorową i stylową ekipą na plaży z modnymi kostiumami kąpielowymi,
nakryciami głowy, kapeluszami, letnimi butami i torbą plażową,
w której zmieszczą się ich ręczniki i inne akcesoria. Każda lalka posiada
2 stroje i może złapać falę na swojej desce surﬁngowej, która może
służyć również jako stojak!
Charakterystyka produktów:
• Bella Parker (różowa) i 6 nowych lalek jest gotowych na gorące lato
• Dodatkowe elementy do noszenia na plaży dla lalki (2 zestawy).
• Zawiera kostium kąpielowy,
okrycie wierzchnie, buty,
a nawet wieszaki
• Niezbędny sprzęt letni, taki jak
kapelusze, ręczniki, torby plażowe
i sprzęt do zabawy w wodzie

MGAE
LOL OMG MINIS
Nasze znane lalki OMG są teraz dostępne w wersji mini. Zbierz
wszystkie najnowsze 18 postaci! Każda kulka to zestaw do zabawy
z wieloma pokojami oraz mnóstwem niespodzianek.
Charakterystyka produktów:
• 18 do zebrania!
• Każda kulka jest zupełnie inna
• W kulce jest kilka
pokojów do zabawy
• Postacie OMG
w zupełnie nowym
rozmiarze mini!
Producent: MGA
Entertainment

Producent: MGA Entertainment

MGAE
SIMBA CCL BATIK STYLE
Pluszowy słodki piesek ChiChi Love jest jak zwykle ubrany w zgodzie
z najnowszym trendem, zdobi go kokarda i szalik w wielokolorowy,
batikowy wzór. W zestawie ze stylową torbą, ozdobioną wzorem
batiku, który zachwyca serią barw. Dzięki temu zestawowi każda
dziewczynka spełni marzenie do byciu nieszablonową modelką.
Wysokość pieska: 20 cm
Dystrybutor: Simba Toys Polska

Epoch
RODZINA ŻYRAF Z DŁUGĄ SZYJĄ SYLVANIAN FAMILIES 5639
Rodzina Żyraf z długą szyją Sylvanian Families to małe, urocze ﬁgurki
zwierzątek z mięciutkim futerkiem. Zestaw zawiera 4 ﬁgurki, w tym
mamę, tatę, córeczkę i malutkiego synka. Figurki można łączyć
z innymi zestawami, domkami i pojazdami Sylvanian Families.
Zabawki Sylvanian
Families wyróżnia
najwyższa jakość
wykonania oraz miłość
do szczegółów. Figurki
mają ruchome główki,
rączki i nóżki. Polecamy
dla dzieci od 3 roku
życia.
Producent: Epoch

Simba Toys Polska
FRU BLU - MASZYNA DO BANIEK MYDLANYCH
Stojąca maszyna, która wytwarza setki małych baniek. Idealna do
zabawy na powietrzu oraz w domu zarówno dla dzieci, jak i całej
rodziny. W zestawie płyn 0,5 l do robienia baniek – bezpieczny dla
dzieci,
produkowany
w Polsce,
posiadający
pozytywną opinię
instytucji
certyﬁkującej.
Wymagane baterie
4 x AA (brak
w zestawie).
Wiek: 3+
Producent: TM Toys

TM Toys
HEY CLAY MASA PLASTYCZNA- ZESTAW PTAKI Z FARMY
Połączenie kreatywnej zabawy z aplikacją edukacyjną. Dzięki masie
w jaskrawych kolorach można własnoręcznie wykonać piękne
ﬁgurki ptaków z farmy. W zestawie 18 pojemników z miękką masą
oraz kod dostępu do aplikacji dla zakupionej serii postaci. Kolory
przedstawione na opakowaniu, pozwalają na stworzenie wszystkich
6 ptaków z zestawu.
Część masy pozostaje
do ponownego
wykorzystania, dzięki
czemu można zrealizować
swój własny kreatywny
pomysł. Masa wysycha
na powietrzu w przeciągu
24 godzin.
Wiek: 3+
Dystrybutor: TM Toys

TM Toys
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NOWOŚCI – ZABAWKI 0-3 LATA
ANNA FIRST WORDS BABY
Miękka, 38 centymetrowa lalka z kapturkiem z uszami zajączka.
Sprawia wrażenie przymrużonych oczu. Posiada 24 funkcje. Kiedy
naciśniesz na jej brzuszek śmieje się, płacze albo wydaje inne dziecięce
odgłosy. W zestawie zawarte są: smoczek i butelka. Jest zapakowana
w ślicznym pudełku, w którym znajdują się także baterie.
Producent: Bayer Design

Bayer Design
KOSMETYCZKA
W tej kosmetyczce znajdziesz wszystko, czego potrzebują młodzi
styliści, aby stworzyć idealny wygląd. Zawiera suszarkę do włosów
(z dźwiękiem suszarki i wiatru) a także inne akcesoria do włosów, takie
jak lokówki, klipsy, grzebienie czy szczotki. Dla jeszcze wiekszej zabawy
w zestawie znajduje się lusterko i nowocześnie zaprojektowane
plastikowe butelki,
imitujące perfumy, lakier do
paznokci, podklad , a także
pomadka i blyszczyk do ust.
Dzięki temu zestawowi
kosmetycznemu dzieci
mogą rozwijac swoją
kreatywność, bawić się
i odkrywać wiele różnych
wariantów gry i
odgrywania scenek.
Producent: Bayer Design

Bayer Design
SERIA: AKADEMIA CZUCZU
Nowa edycja edukacyjnych zestawów dla dzieci w różnym wieku
obejmuje 4 tytuły: Kolory, Przeciwieństwa, Litery i Cyfry. Każdy zawiera
2 książeczki do kolorowania z zadaniami i ćwiczeniami
grafomotorycznymi oraz tematyczny zestaw dwuelementowych puzzli.
Inspirują do rozwijających zabaw i nabywania nowej wiedzy.
Wiek: 18 mies.+; 2+; 3+
Producent: Bright Junior Media

CzuCzu
SERIA CZUCZU KARTY OBRAZKOWE NA SZNURECZKU
Edukacyjna seria obejmuje 4 tytuły: Moje pierwsze słowa (dla dzieci 1+),
Pojazdy, Owoce i warzywa i Zwierzęta (2+). Każda książeczka ma 16
sztywnych kart. 32 piękne ilustracje wprowadzają małych odkrywców w
interesującą ich tematykę. Zabawa z książeczką pozwala maluchom
poznawać nowe słowa, doskonalić pamięć i spostrzegawczość. Każdy
zestaw zawiera poradnik z pomysłami na rozwijające zabawy.
Wiek: 12 mies.+; 2+
Producent: Bright Junior Media

CzuCzu
CHLAPIĄCY HELIKOPTER
To doskonała zabawka do kąpieli. Wyrusz na akcję ratowniczą razem
z pieskiem i uratuj delﬁnka! Pociągnij za sznurek z koszem
ratunkowym i zobacz niesamowity, obrotowy efekt chlapania! Piesek
może służyć jako sikawka, a delﬁn pomoże Ci nabrać wodę. Radosne
postacie i wiele zabawnych funkcji poszczególnych zestawów
z pewnością umilą dzieciom czas spędzony
w kąpieli. Pomagają rozwijać
wyobraźnię, kreatywne myślenie,
sprawność manualną,
motoryczną, koordynację
wzrokowo – słuchowo
– ruchową. Zabawki
od Tomy dbają o rozwój
Twojego dziecka nawet
podczas zabawy!
Wiek: 12m+
Producent: TOMY
Dystrybutor: M&Z

M&Z
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M&Z

SMOCZEK SONIA
Super zawieszka prosto z krainy baśni – Smoczek Sonia - przyciągnie
uwagę dziecka wesołymi intensywnymi kolorami.
Wykonana jest z miękkich i miłych w dotyku
materiałów oraz jasnych kolorów, które przyciągną
wzrok Twojego Malca. Różne struktury
i szeleszczące elementy pomagają w rozwoju
zmysłu wzroku i słuchu. Zabawka posiada
szeleszczące elementy, a kiedy Twoje dziecko
zacznie ząbkować z tyłu Soni znajdzie gryzak!
Nasza sympatyczna smoczyca posiada uchwyt
do zaczepiania zabawki w dowolnym miejscy
jak: wózek, łóżeczko, fotelik samochodowy
czy nosidełko, dzięki czemu zawieszka będzie
zawsze z Tobą i Twoim dzieckiem.
Wiek: 0+
Producent: TOMY
Dystrybutor: M&Z
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NOWOŚCI – GRY, PUZZLE
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

Egmont
TERRA
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!
Producent: Egmont

Hipokampus
W POSZUKIWANIU ZŁOTEGO RUNA
Gra przygodowa dla całej rodziny.
2 – 4 graczy, wiek: 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.
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

Egmont

UBONGO LINES
Światowa premiera nowej wersji „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.
Po raz pierwszy w historii
światowa premiera gry
„Ubongo" w Polsce!
Producent: Egmont

Hipokampus
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NOWOŚCI – GRY, PUZZLE
ORIGAMI 3D
Prawdziwa uczta dla miłośników zabawek kreatywnych. Origami 3D
to wyjątkowe zestawy, dzięki którym stworzysz najpiękniejsze
trójwymiarowe rzeźby z papieru, jakie widziałeś. Wszystko to za sprawą
opatentowanych modułów,
bardzo szczegółowej
instrukcji oraz ﬁlmom
instruktażowym, które krok
po kroku pokażą jak złożyć
wybrany model bez użycia
kleju. Cała kolekcja
zachwyca efektownym
designem i stanowi
wyjątkową ozdobę pokoju
każdego dziecka.
Wiek: 8+
Producent: Alexander

Alexander
SŁOWIANIE
W grze „Słowianie” zawodnicy muszą zbierać surowce leżące na
planszy i za ich pomocą wznosić kolejne budowle, zgodnie z kartami,
jakie mają przed sobą. Proste? Wcale nie! Interakcje z innymi
graczami, karty Losu oraz niespodzianki ukryte na planszy mogą
nieźle skomplikować to, z pozoru banalne, zadanie. Bez strategicznego
myślenia i odrobiny sprytu nie da się osiągnąć wyznaczonego celu,
który jest tylko jeden – zbudować jak największą słowiańską osadę!
Szczypta szczęśliwego losu i przychylnego
spojrzenia bogów też się
przyda. Niewątpliwą atrakcją
gry są drewniane elementy
i ciekawa graﬁka, które jeszcze
lepiej pozwolą wejść w świat
pradawnych „Słowian”.
Wiek: 8+
Liczba graczy: 2-6
Producent: Alexander

Alexander
3-MINO
Mino to świetny trening spostrzegawczości i refleksu. Rozgrywka
rozpoczyna się od ułożenia na środku stołu jednej ﬁgury. Zadaniem
uczestników jest
jak najszybsze
dopasowanie
kolorowych trójkątów
z własnych zasobów
tak, aby stykały się z już
ułożonymi na stole
krawędziami takimi
samymi kolorami.
Liczba graczy: 2-6
Wiek: 7+
Producent: Alexander

Albi
PARKI
Odwiedź najpiękniejsze PARKI Stanów Zjednoczonych nie ruszając się
z domu. Na tę wyprawę nie potrzebujesz plecaka, paszportu ani
nawet towarzysza – rozgrywka już od jednego gracza! Parki to
rodzinna gra w której wcielicie się w turystów, by przemierzać szlaki
Parków Narodowych zbierając zasoby, oglądając dziką przyrodę
i robiąc zdjęcia. W każdej
wycieczce natraﬁcie na inny
ekwipunek, manierki i zdjęcia.
W pudełku znajdziecie wysokiej
jakości komponenty takie jak
drewniane znaczniki, płótnowane
karty czy emaliowany znacznik
pierwszego gracza. Czeka tu na
Was ok. 60-minutowa rozgrywka
dla 1-5 osób w wieku 10+.
Witajcie w PARKACH!
Producent: Albi

Alexander
Kapitan Nauka
GDZIE JEST ZWIERZ? GRA RODZINNA
Szalony wyścig w świecie zwierząt, w którym wygrywa ten, kto
pierwszy dotrze do mety. Do zwycięstwa potrzebne są również spryt,
refleks i spostrzegawczość,
ponieważ gracze typują
poprawne odpowiedzi
na pytania quizowe oraz
szukają na planszy ukrytych
zwierzaków. Poznają przy
tym zwierzęcych
rekordzistów oraz
ciekawostki dotyczące
ich życia.
Wydawca: Kapitan Nauka

Kapitan Nauka
93 I targizabawek.pl

GRY LOTERYJKI: URODZINY TYGRYSKA, HOPSASA!
Gry na spostrzegawczość dla aktywnych przedszkolaków! Celem każdej
gry jest przyporządkowanie żetonów do plansz i ułożenie ich
w odpowiednich miejscach. Proste zasady pozwalają skoncentrować
się na rozgrywce i doskonalić refleks oraz koordynację oko-ręka. Gry
można dostosować do wieku i możliwości uczestników.
Wydawca: Kapitan Nauka
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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 36elementowe
układanki.
Stopniowanie
poziomu
trudności
pomaga czynić
ciągłe postępy.
Wiek: 4+
Producent:
Multigra

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!
Wiek: 6+
Producent: Multigra

Multigra
IUVI Games
SMARTMAX MY FIRRST DINOSAURS
Poznaj świat Dinozaurów z zestawem SmartMax! Zaprezentowany
zestaw składa się z 14 elementów do budowy dinozaurów. SmartMax to
kolorowe i bezpieczne
magnetyczne klocki
konstrukcyjne
przeznaczone dla
najmłodszych dzieci.
Cechują się wyjątkową
trwałością elementów
oraz wysoką jakością
materiałów, z których są
wykonane.
Producent/dystrybutor:
IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

KUBIK
Kostka pełna kolorów!
Czy potraﬁsz ułożyć trójwymiarowe wzory z ośmiu kolorowych klocków
o różnym kształcie i ich ośmiu białych odpowiedników? Wykorzystaj
swoją wyobraźnię przestrzenną, wnikliwość, logiczne myślenie oraz
planowanie i stwórz kostkę
o niepowtarzalnym wzorze!
Przezroczysty pojemnik
otwiera się i służy
za planszę do gry.
Poręczne pudełko
gry,,Kubik" świetnie
sprawdzi się w szkole,
na wycieczce i w podróży!
Producent/dystrybutor:
IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

IUVI Games
„LEGENDY”
Kodowanka zawiera obrazki przedstawiające scenki z czterech
legend: Bazyliszek, Złota Kaczka, Pan Twardowski, Smok Wawelski.
Obrazki zostały podzielone na 25 kwadratowych elementów.
Z tyłu, na koszulce każdego elementu znajduje się kod na kolorowym
tle - każda legenda ma swój kolor. Należy umieścić w książeczce
wszystkie elementy jednego koloru według kodów.
Jeżeli elementy zostaną prawidłowo ułożone, po zamknięciu
książeczki i odwróceniu jej w okienku
pojawi się obrazek z legendy. Na końcu
instrukcji znajdują się krótkie opisy
czterech legend.
Przed rozpoczęciem kodowania
proponujemy przeczytanie dziecku
opisu wybranej legendy.
Gra otrzymała Wyróżnienie w XX edycji
konkursu Świat Przyjazny Dziecku.
Sugerowany wiek: +4 lata.
Producent: Jawa

Jawa
„NIEPARKI”
Rodzinna gra karciana dla 2-6 graczy. Tu liczy się refleks
i spostrzegawczość. Należy znaleźć podobne cechy u postaci
znajdującej się na wyłożonej karcie oraz na jednej ze swoich kart, np;
- mają jedno oko, - mają
dwie łapki, - maja wzorki
na brzuszku, - mają
grzywkę itp.
Wyjątkowa graﬁka
sprawia, że nic nie jest
oczywiste a poszukiwanie
wspólnych cech rozbawi
wszystkich graczy
– bez względu na wiek
Sugerowany wiek:
4-104 lat.
Producent: Jawa

Jawa
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UCHO OD ŚLEDZIA
Ogromna porcja spontanicznego śmiechu, podwójna dawka
pozytywnej energii, a to wszystko suto doprawione wspólną zabawą
w sosie ćwiczeń intelektualnych. Oto nasz przepis na najlepszego
śledzia pod słońcem! „Ucho od Śledzia” to familijna gra imprezowa,
w której gromki śmiech wybucha co chwila, a najlepsze odpowiedzi
wyłaniają się z totalnego chaosu. Gracze zakładają na głowę opaski
z włożoną kartą i usiłują odgadnąć przedstawione przez nie hasło.
Nie będzie to łatwe, gdy jedynymi podpowiedziami są najbardziej
wymyślne dźwięki innych
uczestników, a wśród haseł nie
zabraknie tak oryginalnych jak
ZOMBIE NA DYSKOTECE,
OSTATNI OSIOŁ,
czy ŚPIEWACZKA OPEROWA
POD PRYSZNICEM.
Wiek: 7+
Liczba graczy: 2-4
Dystrybutor: Pink Frog

Pink Frog
MRUCZANDO
Bo muzyka łączy pokolenia! To gra, która powstała z miłości do
wspaniałych piosenek, które nieodzownie towarzyszą nam w wielu
wyjątkowych momentach. Zakręć kołem, wybierz piosenkę z listy
i zacznij nucić. „Mruczando” rozśpiewa wasze życie! W naszym
„Mruczniku” znajdziecie 7 kategorii z najprzeróżniejszymi szlagierami.
Od Izabeli Trojanowskiej, przez Lady Pank, Myslovitz, Stachursky’ego,
po Viki Gabor czy TSA. Od Beatlesów i Stonesów, przez
Queen, ABBĘ, Modern Talking,
do Eda Sheerana
i Billie Eilish. W tej
grze każdy znajdzie
coś dla siebie.
Wiek: 8+
Liczba graczy:
3-6 (lub 2-3 drużyny)
Dystrybutor:
Pink Frog

Pink Frog

ZA GÓRAMI ZA LASAMI
Kot Marzyciel śpi w najlepsze. Śni o drodze do cudownego Zamku
Snów, gdzie słoneczko wciąż ogrzewa futerko, fosą płynie świeże
mleko, a dni upływają na słodkim lenistwie… Rzuć kostką i wyciągnij
kartę, aby na jej podstawie rozpocząć własną bajkową opowieść.
Każda karta oznacza przedłużenie historii o jedno zdanie, w którym
kolejny gracz musi ująć następny element. Jednak za każdym razem
całą bajkę trzeba opowiedzieć od początku, dokładnie powtarzając
słowa poprzedników. Czeka was pełna inwencji
i humoru zabawa,
obﬁtująca w zmiany
akcji oraz zaskakujące
zakończenia.
Wiek: 7+
Liczba graczy: 2-5
Dystrybutor:
Pink Frog

IUVI Games
POTWORY – ZABAWA W CHOWANEGO
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. Dzięki
kompaktowej formie gry, mali
pogromcy potworów mogą w nią
grać dosłownie wszędzie! Zachęć
dziecko do wspólnej zabawy
i obserwuj, jak rozwija się jego
wyobraźnia przestrzenna
i wyostrza koncentracja.
Producent: IUVI Games/Ateneum
– wyłączny dystrybutor

Pink Frog
MONOPOLY MOJE PIERWSZE MONOPOLY
Moje pierwsze Monopoly to wprowadzenie do gry Monopoly - 2 tryby
gry dzięki dwustronnej planszy! Dzięki prostej rozgrywce i lokacjom
przyjaznym dzieciom gra umożliwia proste i przyjemne zapoznanie
z zasadami klasycznej gry Monopoly. Dwustronna plansza sprawia,
że gra rośnie wraz z Twoimi dziećmi! Jedna strona przeznaczona jest
dla młodszych dzieci (4+), a druga strona zapewnia bardziej
zaawansowaną rozgrywkę dla starszych przedszkolaków. Zestaw
zawiera 2 zestawy kart, po jednym
na każdy poziom, a także 2 talie
pieniędzy: młodsze dzieci mogą
grać banknotami o wartości 1,
a starsze dzieci mogą korzystać
z talii banknotów o wartości 5.
Zestaw zawiera 6 pionków
- 4 inspirowane klasycznymi
oraz 2 zupełnie nowe!
Producent: Hasbro

Hasbro
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Epoch
SUPER MARIO™ HOVER SHELL STRIKE 7397
Super Mario™ Hover Shell Strike to zabawna gra towarzyska dla dzieci
i dorosłych. Pod pancerzem żółwia Koopa wytwarza się prawdziwa
poduszka powietrzna,
dzięki czemu ślizga się
po gładkiej i płaskiej
powierzchni jak w
prawdziwym
cymbergaju. Gracze
uderzają w skorupę
grzybkami-odbijakami
w stronę przeciwnika.
Dla 2 graczy. Polecamy
od 4 roku życia.
Producent: Epoch
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Muduko

STWORY Z OBORY: WIELKIE NORDOBICIE – DODATEK
Gra imprezowa
Dodatek zawiera 54 karty pełne nawiązań do Nordyckiej Mitologii. Fani
gier wideo dostrzegą tu także kilka zabawnych easter eggów. Całość
utrzymana jest ponownie w charakterystycznej kresce Tomasza
Bolika. Dodatek przynosi kilka nowości mechanicznych m.in. grę
w sześcioosobowym składzie, tworzenie broni i przedmiotów z kart
receptur oraz walkę z potężnymi Gigantami,
których pokonanie będzie wiązało się
z tymczasowym zawiązaniem sojuszy. Uwaga:
To rozszerzenie nie jest samodzielną grą.
Wymaga posiadania gry Stwory z Obory.
Gra wykonana z materiałów ekologicznych.

EKOPUZZLE Z ZADANIAMI
Seria Ekopuzzle z zadaniami powstały z myślą o dzieciach
wkraczających w okres przedszkolny. Podstawową czynnością jest
ułożenie obrazka, a kolejną zabawą znalezienie odpowiedzi na
zadawane przy pomocy poradnika pytania. Obrazek zawiera
elementy, które można liczyć, porównywać i opisywać - stanowi
inspirację do rozmów z dzieckiem o otaczającym nas świecie. Zabawę
wzbogacają dołączone trójwymiarowe ﬁgurki surykatki Zu i alpaki
Berry. Puzzle o walorach biobójczych wykonane z materiałów
ekologicznych.
W serii dostępne: Dzień w gospodarstwie 2+,
Na budowie praca wre 3+, Przygody w kosmosie 3+

Wiek: 13+
Liczba graczy: 2-6
Czas gry: 30 minut
Wymiary pudełka: 60x90x25mm
EAN: 5904262955120
Wydawca: Muduko

Wymiar układanki:
400x400mm
Wymiary pudełka:
212x282x57mm
Wydawca:
Zu&Berry by Muduko

Muduko
SCRAP RACER, PIATNIK / QUEEN GAMES
Scrap Racer – na miejsca, gotowi, start! Jako odważny rajdowiec
bierzesz udział w najszybszym, najbardziej niebezpiecznym i najbardziej
szalonym wyścigu w całej galaktyce. Zbudowane ze złomu pojazdy są
wprawdzie szybkie ale przy tym bardzo zawodne i podatne na różnego
typu uszkodzenia – od drobnych do katastrofalnych.
Brawura, sprytne planowanie
oraz szczęście w rzutach
kostkami i dobieraniu kart będą
potrzebne, by wygrać ten
ekstremalny wyścig. Niech kości
będą po twojej stronie!
Nr kat.: Q807596
Liczba graczy: od 2 do 6 graczy
Wiek: od 8 lat
EAN: 9001890807596
Dystrybutor: Piatnik

Granna
BAJ DOMKI
Gdzie mieszka czarodziej? A jak wygląda dom syreny? Na te i inne
pytania znajdziesz odpowiedź w grze Baj Domki. To kreatywna
układanka dla
najmłodszych graczy, która
ćwiczy logiczne myślenie,
spostrzegawczość,
zdolności manualne,
koncentrację, rozwija
słownictwo i wyobraźnię.
Wiek graczy: 18 m+
Liczba graczy: 1-4
Czas gry: 20 minut
Producent: Granna

Piatnik
KOKOPELLI, PIATNIK / QUEEN GAMES
Niezwykle emocjonująca gra Stefana Felda dla 2-4 graczy od 8 lat.
Kokopelli to rodzinna gra karciana, której uczestnicy rywalizują
w rozpoczynaniu i kończeniu ceremonii.Każda rozpoczęta ceremonia
daje specjalne zdolności wtedy, gdy się odbywa, ale trzeba ją
zakończyć by zdobyć punkty zwycięstwa. Przemyślane dokładanie
kart do ceremonii u siebie
i w wioskach przeciwników
wraz z umiejętnym
wykorzystaniem specjalnych
zdolności, pomaga
w zdobywaniu jak największej
liczby punktów.

Granna
RAZ, DWA, TRZY
Kolorowa układanka, która najmłodsze dzieci
uczy liczyć. W grze występuje 12 par
w różnych kategoriach:
zwierzątka, jedzenie
i zabawki.
Wiek graczy: 18m+
Liczba graczy: 1-4
Czas gry: 20 minut
Producent: Granna

Nr kat.: Q807497
Liczba graczy: od 2 do 4 graczy
Wiek: od 8 lat
EAN: 9001890807497
Dystrybutor: Piatnik

Piatnik
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HARRY POTTER: HOGWARTS BATTLE - ZAKLĘCIA I ELIKSIRY
Najnowszy dodatek do bestsellerowej gry kooperacyjnej Harry Potter:
Hogwarts Battle zawierający 4 kolejne przygody! Tym razem uczestnicy
mają okazję skorzystać z pomocy zupełnie nowej grywalnej postaci,
Ginny Weasley, a dodatkowa mechanika związana z planszami czarów
pozwoli im jeszcze skuteczniej rozwijać swoje umiejętności. Dodatek
wprowadza również nowy rodzaj wyzwań w postaci kart spotkań,
które czekają
na uczniów
na szkolnych
korytarzach.
Producent:
Rebel

Rebel
TERRAFORMACJA MARSA: EKSPEDYCJA ARES
Nowa, dynamiczna i zupełnie niezależna gra w uniwersum Terraformacji
Marsa, oparta o budowanie silnika produkcyjnego. Podczas rozgrywki
uczestnicy kierują międzyplanetarnymi korporacjami i dążą do tego,
aby zamienić Marsa w nadającą
się do zamieszkania, dochodową
planetę. Robią to, inwestując
w karty projektów, które
bezpośrednio lub pośrednio
przyczynią się do
terraformowania planety.
Aby wygrać, gracze starają się
osiągnąć wysoki współczynnik
terraformacji i zgromadzić jak
najwięcej punktów zwycięstwa.
Producent: Rebel

Rebel
CZYTAJ Z ALBIKIEM: JUŻ WIEM JAK
Pewnie nieraz zastanawialiście się, jak powstają przedmioty, których
używacie na co dzień. Teraz już nie musicie się domyślać. Z tej książki
dowiecie się, jak buduje się dom, jak się robi ser,
a nawet jak powstają mówiące książki z serii
Czytaj z Albikiem i dżinsy. Na każdej
stronie czeka na was Wojtek,
który ma wam do opowiedzenia
mnóstwo ciekawostek. W książce
znajdziecie także quizy, które
sprawdzą waszą wiedzę.
Książka zawiera ponad 2500
nagrań i przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 6+, a do jej
obsługi niezbędne jest
Mówiące Pióro Albik.
Producent: Albi

Albi
targizabawek.pl

HarperCollins

WIELKA MISJA MAŁEJ SONDY.
AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA. CHCĘ WIEDZIEĆ
Książka o kosmosie jakiej jeszcze nie było! Wybierz się w niezwykłą
misję z sondą New Horizons przez Układ Słoneczny. Leć z prędkością
10 mil na sekundę i dowiedz się, jak gigantyczny Jowisz pomógł
maleńkiej sondzie dotrzeć do Plutona. Zobacz pierwsze w historii
zdjęcia tej karłowatej planety i odkryj zadziwiającą cechę jej
powierzchni. Następnie pokonaj kolejny miliard mil do mini-świata
Arrokoth.
Przygodowa formuła jest książki bliska współczesnym dzieciom,
a dynamiczna szata graﬁczna łącząca ilustracje, infograﬁki i zdjęcia
pomaga w zrozumieniu treści.
„Wielka misja małej sondy” to kolejna książka duetu Lapin-Ceccarelli,
znanych z fantastycznej książki edukacyjno-przygodowej o Srebrnym
Globie „Kosmiczne urodziny. Lecimy na Księżyc!”, wydanej przez
HarperKids.
Autor: Joyce Lapin
Ilustrator: Simona Ceccarelli
Oprawa: twarda
Objętość: 40 str.
Format: 280x219
Cena: 34,99 zł
ISBN: 978-83-276-7079-3
Grupa docelowa: 6-8 lat
Premiera: 23.02.2022
Wydawca: HarperCollins

HarperCollins
POGODA. AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA. ZABAWA I PRZYGODA
Książeczka Pogoda z serii Zabawa i Przygoda przedstawia krótką
historyjkę o małej dziewczynce, która lubi bawić się ze swoim kotkiem
na dworze. Każda rozkładówka pokazuje inną formę aktywności
oraz inne zjawiska pogodowe. Dzięki czemu mały czytelnik poznaje
różne zjawiska pogodowe. Książeczka zawiera elementy POP-UP, które
dodatkowo pobudzają wyobraźnię i zachęcają do wspólnego czytania.
Autor: Little red Flower Studio
Ilustrator: Little red Flower Studio
Oprawa: kartonowa
Objętość: 14 str.
Format: 190x190
Cena: 34,99 zł
ISBN: 978-83-276-6337-5
Grupa docelowa:
0-2 lat
Premiera:
26.01.2022
Wydawca:
HarperCollins
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