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Dobrym pretekstem do porozmawiania o emo-
cjach, szczególnie w czasie pandemii, b!d" gry: 
Gra na emocjach Wydawnictwa Nasza Ksi!-
garnia oraz Co za emocje! (Kapitan Nauka). 
Za twórcze podej#cie do emocji jurorzy wyró$-
nili gr! planszow" Mi Ja My si! Junior.
 
Ten wyj"tkowy czas, który sp!dzamy w izo-
lacji, dla dzieci oznacza du$o mniej sportu. 
Jurorzy z uwag" podeszli wi!c do produktów, 
które pozwol" na aktywno#% w domu. Nagro-
dzili Kamienie do skakania Empis i wyró$nili 
Sensory Memory – sensoryczne dyski Tullo. 
Na spacer najm&odsi mog" zabra% rowerek bie-
gowy GoSwi' Kinderkra' nagrodzony za pro-
stot!, nowoczesn" lini! i bezpiecze(stwo.
 
Zabawa anga$uj"ca zmys&y to idealny odpoczy-
nek dla maluchów i starszych dzieci. Nagroda 
tra)&a do Busykids Domek Ergodesk anga$u-
j"cego przedszkolaki w zabawy manipulacyjne. 
Tytu&em mog" si! tak$e pochwali% Elastyczna 
Kostka InnyBin Qelements %wicz"ca spraw-
no#% d&oni ma&ych dzieci, a tak$e Sensoryczne  
Memo Kokodyl. To nietypowe memory w for-
mie woreczków, które skrywaj" ró$ne ziar-
na i jedynie dotykaj"c, udaje si! je dobra% 
w pary. Zabawk" Roku 2020 jest tak$e Hey 
Clay TM Toys – masa plastyczna pozwalaj"ca 
na ulepienie )gurek, które potem utrwalone 
pod wp&ywem powietrza ozdobi" pokój dziec-
ka. Nagrodzono równie$ Finger Car Trihorse  

– drewniane autko ze skr!tnymi kó&kami, któ-
rego prowadzenie palcem b!dzie #wietnym 
treningiem d&oni i relaksem dla m&odszych 
i starszych. Wyró$nieniem mog" si! cieszy% 

sensoryczne Drewniane przeplotki w formie 
zwierz"t Milin i piramida Weso&a Stupa Koko-
dyl uszyta z tkanin o ró$nych fakturach, wype&-
nionych ziarnami. 

NAUKA PRZEZ ZABAW!
Edukacja w domu mo$e by% przyjemna i anga-
$uj"ca. W konkursie nagrodzono Program 
SmartDzieciaki premium Smartbee Club, 
pe&en bezpiecznych naukowych eksperymen-
tów, zestaw dla m&odych in$ynierów Bo*n II 
Motion Conquest Entertainment, gr! Bitwa 
o z!by Hipocampusa, promuj"c" pro)lakty-
k! i $ycie w zdrowiu. Wyró$niony Edukacyj-
ny box podró$niczy Travel Expert to pomys& 
na nauk! o historii, kulturze, sztuce i smakach 
krajów, które odwiedzamy turystycznie pod-
czas wakacji. Sylaby. Nauka czytania Naszej 
Ksi!garni to gra wprowadzaj"ca w nauk! liter, 
czytania i uk&adania zda(.

Do konkursu zg&oszono wyj"tkowe gry, pozwa-
laj"ce na dynamiczne rozgrywki i rodzinne 
sp!dzanie czasu. Wspólnie z dzie%mi mo$na 
tworzy% ksi"$k! z bajkami, graj"c w Opowia-
danki Rebela, szuka% synonimów i rozwija% 
s&ownictwo, bawi"c si! w jedn" z gier z serii 
Aliasy Tactic Games. Wyró$niono opart" 
na wspó&pracy gr! Kopciuszek Granny, a tak-
$e %wicz"c" spostrzegawczo#% i koncentracj! 
gr! Puk, puk, kto tam? Muduko. Du$o zabawy 
i spontanicznego #miechu wywo&a gra fami-
lijna #DoGóryNogami EPEE. Samodzielnie 
b!dzie mo$na rozegra% jedn" z gier logicznych 
z serii SmartGames IUVI Games.

DO UK"ADANIA I PRZYTULANIA
Spontaniczna zabawa, mo$liwo#% budowania 
wymy#lonych projektów i &atwo#% &"czenia 
elementów to cechy nagrodzonych klocków 
Modutoy Soulshy i zestawów kauczukowych 

GWIAZDY  
W#RÓD ZABAWEK  

Ten znak jako!ci pomaga wybra" stymuluj#ce rozwój zabawki oraz funkcjonalne i bezpieczne artyku$y dla dzieci.

W listopadzie odby! si" #na! konkursu Zabawka Roku Nagroda 
Rodziców. Jak zawsze jury mia!o nie lada problem, by wybra$ 
najlepsze produkty ze zg!oszonych: wszystkie wyró%nia!y si" 
pomys!em, wzornictwem lub walorami edukacyjnymi. Rodzicom 
szukaj&cym ciekawych zabawek oraz funkcjonalnych i bezpiecznych 
artyku!ów warto zwróci$ uwag" na rekomendacje jurorów. 

elementów do budowania dróg ToddleRoad  
MakByte. Nagrodzony Playmobil City Action  
zabierze dzieci na wielki plac budowy, gdzie  
b!d" burzy%, sprz"ta% teren i stawia% nowe  
budynki.
 
Jurorzy wyró$nili Klocki kartonowe Card-
blocks (Egmont Polska) i pojazdy modu-
&owe MalBlo Magnetic Malik pozwalaj"ce 
na tworzenie wielu modeli pojazdów. Nato-
miast Tablica Pod#wietlana Lumiboard 
CX Dystrybucja pozwoli dzieciom na tworze-
nie niesko(czonej liczby rysunków z szablo-
nów ró$nych elementów.
 
Jurorzy docenili i nagrodzili pluszow" posta% 
Pucia do tulenia Wydawnictwa Nasza Ksi!gar-
nia. Ten bohater literacki mo$e si! sta% przy-
jacielem do zasypiania, zabawy i na spacer. 
Ekologiczny zestaw dla najm&odszych Jelo-
nek Kikadu Baby & Travel otrzyma& nagrod! 
za pi!kny design i dobór materia&ów. Dzieci 
b!d" si! uczy% tolerancji i akceptowa% ró$no-
rodno#%, bawi"c si! wyró$nionymi w konkur-
sie anatomicznymi lalkami Miniland Lillitoy. 
Ostatnie wyró$nienie pow!drowa&o do Agory 
za pierwsz" p&yt! Anny Guzik Szukaj w snach 
z piosenkami i #piewanymi bajkami.

NAGRODA RODZICÓW 2020
Tytu& Nagroda Rodziców przyznano wózkowi 
Recaro Celona Artsana Poland za wzornictwo 
i ergonomi! oraz pomocnikowi kuchennemu 
Kitchen helper Momiki Concept, pozwalaj"ce-
mu na wspólne kucharzenie dzieci z rodzicami. 
Literkowa ksi"#ka Naszej Ksi!garni to wyj"tko-
wa pozycja z alfabetem wydzierganym na szy-
de&ku i od teraz znaczkiem Nagrody Rodziców. 
Podobnie jak Seria kart Grabowskiego: Tablicz-
ka mno$enia, Dodawanie i odejmowanie oraz 
Gry logiczne docenione za nauk! dzia&a( mate-
matycznych oraz czytania przez zabaw!, a tak-
$e Czytam sobie. Pierwsze s$owa HarperCollins 

Polska – ucz"ca liter, czytania i uk&adania 
wyrazów w zdania.
 
Wyró$nienia w kategorii Nagroda Rodzi-
ców pow!drowa&y do fotelika Nuna Prym 
Akpol, wózka Bumprider Connect 2 Marko 
Baby, który umo$liwia &"czenie dwóch poje-
dynczych wózków, gdy rodzina si! powi!k-
szy. W podró$y przyda si! Chicco BebeCare 
easy-tech Artsana Poland – gad$et z aplika-
cj" niweluj"c" ryzyko pozostawienia malucha 
w aucie. Wyró$niono te$ #piworki Dreambags 
Marsupiale pozwalaj"ce na spokojny sen nawet 
najbardziej kr!c"cemu si! w nocy malucho-
wi, a nawet starszakowi. Doceniono pomocn" 
w toalecie najm&odszych soniczn" elektrycz-
n" szczoteczk! do z!bów dla dzieci z g&ówk" 
360° Innogio. Wyró$nienie otrzyma& Króli-
czek Usypianka „Za#nij ze mn"” Fisher Price, 
pozwalaj"cy na regulacj! trybu dnia i samo-
dzielne usypianie dzieci od 18. miesi"ca $ycia. 
Jury doceni&o tak$e kolekcj! dla mam w ci"-
$y i kobiet karmi"cych z tencelu DoctorNap  

– odrobin! mi&ej w dotyku elegancji. 

Produktów, które spodoba&y si! jurorom,  
mo$na b!dzie te$ poszuka% w ksi!garniach. 
W#ród nich znalaz& si! Realny %wiat wydaw-
nictwa IUVI, ksi"$eczki Czapu Czipu. Zabawy 
z wyobra&ni" HarperCollins Polska z orygi-
naln" grafik" i tekstami d+wi!kona#ladow-
czymi. Jurorzy docenili tak$e Spaghetti Art  
Remi do nauki pisania z wykorzystaniem tabli-
cy rzepowej i kolorowych sznurowade&.

NAGRODA DZIECI
W tej kategorii pojawi&y si! ciekawe i rozwija-
j"ce propozycje. Nagroda tra)&a do Adamigo 
za Sokole Oko – gry %wicz"cej re,eks i spo-
strzegawczo#%, Ameet Polska za Lego. Buduj 
z wyobra+ni" – zestaw z 60 klockami i szkicow-
nikiem projektanta oraz do Tre,a za Hot Pot 
%wicz"cy umiej!tno#ci motoryki ma&ej i re,eks. 

Uwag! zwróci&y klocki Wa-e Maxi Marioinex, 
pozwalaj"ce dzieciom na samodzielne budo-
wanie mebli, domków, czy tuneli. Odtwarza-
j"ce muzyk! klasyczn" przytulanki Vosego 
Mali Wirtuozi: Amadeusz, Ludwig, Fryderyk 
to tak$e ciekawa nowa pozycja na polskim ryn-
ku, dostrze$ona ju$ na #wiecie. Znakiem jako-
#ci mog" si! legitymowa% My First Little Tikes 
MGA Entertainment, a tak$e Puzzle z dziurk". 
Pojazdy Bright Junior Media. Rodziców poszu-
kuj"cych prezentów dla pociech mo$e zainte-
resowa% Dziennik: Zagadkowa Podró# (Grupa 
Wydawnicza Foksal), gdzie czyta si! i szuka 
rozwi"zania zada( z detektorem odpowiedzi. 
Odznaczony Nagrod" Dzieci za estetyk! zosta& 
namiot Tipi Baby Steps.

Wszystkie nagrodzone i wyró!nione produk-
ty prezentujemy na kolejnych stronach.  �

M A G D A L E N A  K O R D A S Z E W S K A

Piłkarskie emocje! Prawdziwy futbol na planszy! 
Najlepsi piłkarze!

+1A

ATAK DRU!YNOW
Y

Ka!dy Twój pi"karz otrzym
uje 

1 punkt akcji do w
ykorzystania

do ko#ca tej rundy.

SUPER OBRONA

Ustaw Twojego wybranego pi!karza na tej 

samej linii (pionowej), na której znajduje 

si" Twój bramkarz.

+2A

SZYBKO!"

Twój wybrany pi!karz otrzymuje 

2 punkty akcji do wykorzystania

do ko"ca tej rundy.

ZWÓD

Twój wybrany pi!karz odsuwa si"  

od stoj#cego obok pi!karza przeciwnika  

o 3 pola w wybranym przez Ciebie kierunku.

Zostań częścią drużyny Roberta Lewandowskiego i poprowadź ją do zwycięstwa. 
             Dynamiczna rozgrywka na planszy dla wszystkich fanów piłki nożnej!

Micha! Krzy"anowski 512!217!802, michalkrzyzanowski@granna.pl!
Anna Tomczyszyn 502!222 788, annatomczyszyn@granna.pl

Pawe! Wieczorkowski 512!966 870, pawelwieczorkowski@granna.pl
Bartosz Narejko 501!433!729, bartosznarejko@granna.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓ!PRACY WSZYSTKIE HURTOWNIE I SKLEPY!
www.granna.pl

reklama

reklama



Z A B AW K I  

WESO!A STUPA
Kokodyl
Kategoria: Puzzle i uk!adanki

Sensoryczne woreczki 
do uk!adania piramidy. 
Kreatywna gra zr"cz-
no#ciowa przezna- 
czona dla dzieci  
od 2. roku $ycia.

CARDBLOCKS
Egmont Polska
Kategoria: Klocki

Kartonowe klocki 
o oryginalnej kon-
strukcji, #wietna 
alternatywa dla pla-
stikowych zabawek.

ANATOMICZNE LALKI MINILAND
Lilitoy
Kategoria: Lalki, pluszaki, "gurki

Lalki Miniland maj% budo-
w" poprawn% anatomicz-
nie i antropologicznie,  
co sprawia, $e s% wspania-
!ym narz"dziem eduka-
cyjnym. Poprzez zabaw" 
naucz% dziecko opieku&-
czo#ci i empatii.

LUMIBOARD
CX Dystrybucja
Kategoria: Zabawy kreatywne

Pod#wietlana tablica,  
na której mo$na  
narysowa' dos!ownie 
wszystko. 

DREWNIANE PRZEPLOTKI
Milin
Kategoria: Zabawka przedszkolna

Przeplotki w formie  
zwierz%t rozwijaj%  
kreatywno#', 
wyobra(ni" oraz 
motoryk" ma!%.

MALBLO MAGNETIC
Malik
Kategoria: Pojazdy

)%cz%c ze sob% modu-
!y klocków w celu 
stworzenia nowych 
pojazdów, dzieci 
rozwijaj% wyobra(-
ni" przestrzenn% 
i koncentracj".

SMARTGAMES
IUVI
Kategoria: Gry

Seria gier logicznych 
dla jednego gracza.

TRAVEL EXPERT
Travel Expert
Kategoria: Zestawy kreatywne

Edukacyjne boksy podró$nicze to wspania!y  
sposób 
na poznawanie 
#wiata i plano-
wanie przysz!ych 
podró$y dla 
ca!ej rodziny.

DO GÓRY NOGAMI
Epee
Kategoria: Gry aktywizuj#ce

Gracze wykonuj% z pozo-
ru proste zadania, ale 
trudno#' polega na tym, 
$e na oczach maj% oku-
lary, przez które widz% 
otoczenie odwrócone 
do góry nogami.

SENSORY MEMORY
Tullo
Kategoria: Zabawka przedszkolna

Sensoryczne dys-
ki to unikalna 
gra, która rozwi-
ja zmys! dotyku 
i pami"' dziecka.

PUK, PUK, KTO TAM?
Muduko
Kategoria: Gry dla najm!odszych

Przestrzenna gra-zabawka 
na 'wiczenie pami"ci  
i spostrzegawczo#ci  
przedszkolaków.

SYLABY. NAUKA CZYTANIA
Nasza Ksi!garnia
Kategoria: Gry edukacyjne

Gry sylabowe, podczas któ-
rych dzieci uk!adaj% wyrazy, 
pozwalaj% utrwali' sylaby 
i ucz% ich szybkiej syntezy 
w s!owa. S% tak$e skutecz-
n% alternatyw% i uzupe!nie-
niem tradycyjnych metod 
nauki czytania.

MIJAMY SI" JUNIOR
MiJaMy Si!
Kategoria: Gry edukacyjne

Pomaga w roz-
wi%zywaniu pro-
blemów, uczy 
rozumienia emocji 
i uczu', podpo-
wiada, jak stwo-
rzy' blisk% relacj" 
z dzieckiem.

KOPCIUSZEK
Granna
Kategoria: Gry dla najm!odszych

Kooperacyjna gra 
z rozbudowan% 
mechanik% memo-
ry. Gra stymuluje 
koncentracj" uwagi, 
percepcj" wzrokow% 
oraz 'wiczy pami"' 
i logiczne my#lenie.

ODBIORCY BIULETYNU BRAN!Y DZIECI"CEJ POZNALI WYNIKI KONKURSU
ZABAWKA ROKU JU! 10 LISTOPADA. CHCESZ WIEDZIE# JAKO PIERWSZY,
CO SI" DZIEJE W BRAN!Y? ZAPISZ SI": BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN
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MODUTOY
Soulshy
Kategoria: Klocki
Z bloków i !%czników 
mo$emy tworzy' dowol-
ne konstrukcje, które 
b"d% towarzyszy' dziecku 
na ka$dym etapie rozwoju.

HEY CLAY
TM Toys
Kategoria: Zestawy kreatywne

Po!%czenie kreatywnej 
zabawy mi"kk% mas% 
plastyczn% z aplika-
cj% edukacyjn%.

SERIA ALIAS
Tactic Games
Kategoria: Gry

Gra, przy której ludzie 
zaczynaj% mówi'. Seria 
Alias to zabawna gra 
o wyrazach, w której pod-
stawowa zasada brzmi „inaczej mówi%c”.

GRA NA EMOCJACH 
Nasza Ksi!garnia
Kategoria: Gry

Seria gier edukacyjnych cz"sto  
wykorzystywanych na zaj"ciach  
przez psychologów, nauczycieli  
i terapeutów. Ka$da z nich anga$uje innych obszar 
mózgu i skupia si" na 'wiczeniu innych umiej"tno#ci.

#SMARTDZIECIAKI PREMIUM
Smartbee Club
Kategoria: Zabawka szkolna

To 12-miesi"czny cykl nauko-
wy dla dzieci w wieku 8–13 
lat. W ramach programu 
dzieci otrzymuj% co miesi%c zestawy z eksperymen-
tami, które t!umacz% otaczaj%ce nas zjawiska. 

CITY ACTION
Playmobil
Kategoria: Zdalnie sterowane

Seria City Action to m.in. *gurki 
robotników budowlanych Play-
mobil, d(wig i wiele innych akce-
soriów budowlanych.

FINGER CAR
Trihorse
Kategoria: Pojazdy

Unikalna zabawka edukacyj-
na z wysokiej jako#ci drewna, 
która rozwija zdolno#' sku-
pienia si", sprawno#' rucho-
w% i kreatywno#' dziecka.

OPOWIADANKI
Rebel
Kategoria: Gry dla najm!odszych

Stworzona z my#l% o wspólnym 
sp"dzaniu czasu w gronie rodzin-
nym gra narracyjna, w której sami 
decydujemy o przebiegu opowia-
danej bajki. 

ZESTAW SLOW TOYS JELONEK KIKADU
Baby & Travel
Kategoria: Zabawki dla niemowl#t

W sk!ad zestawu wchodz% przy-
tulanka-pieluszka, grzechotka, 
pozytywka i gryzak. Wszyst-
kie produkty s% z naturalnych 
i recyklingowanych materia!ów.

SENSORYCZNE MEMO
Kokodyl
Kategoria: Gry aktywizuj#ce

Gra pami"ciowo-dotyko-
wa polegaj%ca na odnaj-
dywaniu sensorycznych 
par za pomoc% zmys!u  
dotyku.

ELASTYCZNA KOSTKA INNYBIN
Qelements
Kategoria: Zabawki dla ma!ych dzieci

Sze#' kolorowych elastycznych  
#cian z wytrzyma!ych gumek  
i sze#' du$ych klocków, ka$-
dy w innym kolorze, kszta!cie 
i innej fakturze.

TODDLEROAD
MakByte
Kategoria: Puzzle i uk!adanki

Elastyczne drogi 
do budowania wykonane z kauczuku. Wszystkie 
elementy i zestawy s% ze sob% kompatybilne,  
mo$na je dowolnie rozbudowywa' w zale$no#ci  
od powierzchni, jak% dysponujemy. 

PUCIO DO TULENIA
Nasza Ksi!garnia
Kategoria: Lalki, pluszaki, "gurki

Pucio, ukochany bohater 
dzieci i rodziców, do przy-
tulania, zasypiania, na spa-
cery i do zabawy.

CO ZA EMOCJE!
Kapitan Nauka
Kategoria: Gry dla najm!odszych

Kreatywna gra dla m!od-
szych dzieci, które ucz% 
si" rozpoznawa' swoje  
i cudze uczucia oraz 
je wyra$a'.

BUSYKIDS DOMEK
Ergodesk
Kategoria: Zabawka przedszkolna

Tablica manipulacyjna zapro-
jektowana w formie domu, 
dzi"ki czemu dodatkowo 
oddzia!uje na wyobra(ni"  
dziecka.

ROWEREK BIEGOWY GOSWIFT
Kinderkraft
Kategoria: Rowery, rowerki biegowe, hulajnogi

Rower biegowy o lekkiej 
konstrukcji, wspomaga  
koordynacj" ruchow% 
i utrzymanie równowagi. 
Dla dzieci od lat 3.

ANNA GUZIK SZUKAJ W SNACH
Agora
Kategoria: Multimedia

Pierwsza p!yta Anny Guzik, 
z piosenkami dla najm!od-
szych. Zawiera przede 
wszystkim ko!ysanki,  
ale te$ „#piewane bajki”.

BITWA O Z"BY
Hipocampus
Kategoria: Gry edukacyjne

Wiedza zawarta  
w pytaniach gry 
u#wiadamia dziecku,  
jak dba' o higien" 
jamy ustnej.

BIOFIN II MOTION
Conquest Entertainment
Kategoria: Zabawki naukowe

Tematyczny zestaw konstruk-
cyjny zawieraj%cy ponad 50 cz"-
#ci, z których mo$na zbudowa' 
m.in. detektor ruchu, stroboskop 
z muzyk%, generator czy karuzel".

KAMIENIE DO SKAKANIA GONGE
Empis
Kategoria: Place zabaw

Ró$norodne kolorystycznie i ró$-
nej wielko#ci stopnie z tworzywa 
sztucznego, imituj%ce prawdziwe 
kamienie. Gra 'wiczy koordynacj" 
ruchow%, równowag" oraz gibko#'.

WYRÓ#NIENIE
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NUNA PRYM
Akpol
Kategoria: Foteliki

Ochrona i-Size z auto-
matycznie rozk!adany-
mi bocznymi os!onami 
zapewnia natychmia-
stow% ochron", gdy tyl-
ko dziecko znajdzie si" 
w foteliku. 

BUMPRIDER CONNECT 2
Marko Baby
Kategoria: Wózki

Jedyny na #wiecie 
wózek, który mo$na 
zamieni' z pojedyncze-
go w wózek dla dwój-
ki dzieci, a wszystko 
za pomoc% innowacyj-
nych magnesów.

CHICCO BEBECARE EASY$TECH
Artsana Polska
Kategoria: Bezpiecze$stwo dziecka

Niewielkie, uniwersalne 
urz%dzenie z 3 pozioma-
mi alarmu, pilnuj%ce, aby 
rodzic zawsze zabra! dziec-
ko z auta.

CZAPU CZIPU. ZABAWY Z WYOBRA%NI&
Harpercollins Polska
Kategoria: Ksi#%ki dla dzieci

Seria kartonowych ksi%$e-
czek Czapu Czipu wspiera 
nauk" mowy. Zapew-
nia doskona!% zabaw" 
i pozwala rozwija' prak-
tyczn% wiedz" o #wiecie.

KOLEKCJA Z TENCELU
DoctorNap
Kategoria: Odzie% i obuwie

Kolekcja z tencelu dla kobiet 
w ci%$y i mam karmi%cych 
to zestaw koszul nocnych, szla-
froków i akcesoriów dla kobiety 
ceni%cej sobie komfort i przywi%-
zuj%cej du$% uwag" do jako#ci 
i ekologii.

'PIWORKI DREAMBAGS
Marsupiale
Kategoria: Tekstylia

Delikatne, ultralekkie i kom-
fortowe – sprawdz% si" w domu, 
w podró$y i na spacerze. U$yte 
materia!y: ekologiczna we!-
na merino oraz organiczna 
bawe!na, posiadaj% certy*katy GOTS i Oeko-Tex. 
Dost"pne tak$e w wersji dla starszych dzieci.

KRÓLICZEK USYPIANKA ZA'NIJ ZE MN&
Fisher-Price
Kategoria: Bezpiecze$stwo dziecka

Zabawka, która poma-
ga maluchom nauczy' si" 
samodzielnie zasypia' dzi"-
ki playli#cie z uspokajaj%c% 
muzyk% i d(wi"kami.

SPAGHETTI ART
Remi
Kategoria: Pomoce edukacyjne

Rewelacyjne 'wicze-
nia sprawno#ci manu-
alnej i terapia r"ki. 
Spaghetti zainspiruje 
ka$dego do dzia!ania 
i rysowania.

REALNY 'WIAT
Wydawnictwo IUVI
Kategoria: Ksi#%ki dla dzieci

Nowa ksi%$ka Sary Penny-
packer, autorki bestsellerowej 
powie#ci Pax, która podbi!a 
serca dziesi%tek tysi"cy pol-
skich czytelników.

INNOGIO SONICZNA SZCZOTECZKA
Innogio
Kategoria: Bezpiecze$stwo dziecka

Innowacyjna soniczna szczo-
teczka elektryczna do z"bów 
dla dzieci z g!ówk% 360º. 
Dok!adnie czy#ci z"by i dzi%s!a 
dziecka. Innowacyjna r%czka 
u!atwi trzymanie szczoteczki 
ma!ym dzieciom.
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DZIENNKI: ZAGADKOWA PODRÓ#
Grupa Wydawnicza Foksal
Kategoria: Gry
+wietny sposób  
na oderwanie dzieci  
od smartfonów i powrót 
do klasycznych  
zagadek.

SOKOLE OKO FOTO
Adamigo
Kategoria: Gry

Nowa ods!ona znanej ju$  
gry Sokole oko. Tym razem stajemy 
przed zadaniem wyszukania i dopasowania jak naj-
wi"kszej ilo#ci elementów na podstawie starannie 
dobranych fotogra*i.

HOT POT
Tre"
Kategoria: Gry aktywizuj#ce

Nieprzewidywalna 
i gor%ca gra zr"czno-
#ciowa, w której liczy 
si" szybkie wyci%-
ganie odpowied-
nich sk!adników.

NAMIOT TIPI
Baby Steps
Kategoria: Zabawki dla ma!ych dzieci
+wietne miejsce  
do ukrycia si", 
zabawy, stworze-
nia w!asnego #wia-
ta przygód.

LEGO. BUDUJ Z WYOBRA%NI&
Ameet Polska
Kategoria: Zestawy kreatywne

Zestawy prezentowe zawie-
raj% dwie ksi%$ki i ponad 
60 klocków Lego, które 
pozwol% rozbudzi' kreatyw-
no#' dziecka.

WAFFLE MAXI
Marioinex
Kategoria: Klocki

Flagowy klo-
cek Wa,el 
w wersji o kolo-
salnym rozmiarze, 
bo a$ 31,5 cm.

MALI WIRTUOZI
Vosego
Kategoria: Lalki, pluszaki, "gurki

Mali wirtuozi – Fryde-
ryk Chopin, Amadeusz 
Mozart i Ludwig van 
Beethoven – to kolek-
cja pluszowych zabawek 
graj%cych znane i lubiane utwory muzyki klasycznej.

PUZZLE Z DZIURK&. POJAZDY
Brught Junior Media
Kategoria: Puzzle i uk!adanki

Puzzle z dziurk% dla dwu- 
i trzylatków !%cz% w sobie 
tradycyjne puzzle oraz ele-
menty o ró$nych kszta!tach, 
które nale$y dopasowa' w odpowiednie miejsce.

MY FIRST LITTLE TIKES
MGA Entertainment
Kategoria: Zabawka przedszkolna

Seria zawiera lodówk", pralko-
-suszark", piekarnik oraz zlewo-
zmywak z kuchenk%. Dzieci bawi% 
si" tak, jakby u$ywali prawdziwych 
elementów wyposa$enia wspó!cze-
snej kuchni i !azienki.
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LITERKOWA KSI&#KA
Nasza Ksi!garnia
Kategoria: Ksi#%ki dla dzieci

Dzi"ki pi"knym 
w!óczkowym ilustra-
cjom i zabawnym 
wierszykom nauka  
liter to #wietna  
zabawa.

KITCHEN HELPER 
Momiki Concept
Kategoria: Pokój dzieci&cy

Pomocnik kuchenny  
Montessori, tzw. 
kitchen helper 
umo$liwia dziecku 
uczestnictwo w tych 
pracach domowych, 
które wcze#niej  

– ze wzgl"du na wyso-
ko#' – nie by!y dla 
niego dost"pne.

SERIA KART GRABOWSKIEGO
Karty Grabowskiego
Kategoria: Pomoce edukacyjne

Unikalne gry, które 
pomagaj% dzieciom 
w wieku od 5 do 10 
lat (a nawet starszym) 
w rozwijaniu umie-
j"tno#ci matematycz-
nych i nie tylko. Graj%c 
w karty, dzieci 'wicz% koncentracj", ale równie$ 
ucz% si" zdrowej rywalizacji. 

RECARO CELONA
Artsana Polska
Kategoria: Wózki

Wózek wielofunkcyjny,  
który daje ca!kowicie  
nowe rozwi%zanie 
w zakresie kon*gura-
cji zestawu. Rodzice 
mog% dowolnie dobiera' 
do podwozia obszern% 
gondol" lub bezpieczne 
noside!ko dla niemowl%t 
Recaro Avan.

CZYTAM SOBIE. PIERWSZE S!OWA
Harpercollins Polska
Kategoria: Pomoce edukacyjne

Seria „Czytam 
sobie” to sposób 
na nauk" czytania 
poprzez zabaw" 
ju$ dla przed-
szkolaków.

Anna 
Salamon

wydziergała  
Anna Salamon 
wierszyki ułożyła  
Alicja Krzanik

książka 

WYRÓ#NIENIE

reklama

WI"CEJ O NAGRODZONYCH 
PRODUKTACH DOWIESZ SI" 
NA ZABAWKOWICZ.PL


